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1. Vispārīgs Jēkabpils reģionabibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils reģionā bibliotēku lietotājiem 2016. gadā bija atvērtas 4pilsētu bibliotēkas un 35 

pagastu, kas ir izvietojušās 24 pagastos, Jēkabpils pilsētā – 2 bibliotēkas un 6 novados: Aknīstes 

novadā – 3 bibliotēkas, Jēkabpils novadā – 11 bibliotēkas, Krustpils novadā – 8 bibliotēkas, Neretas 

novadā - 6 bibliotēkas, Salas novadā - 4 bibliotēkas un Viesītes novads ar 5 bibliotēkām. Kopā 

Jēkabpils pilsētā un šajos novados ir 39 publiskās un 25izglītības iestāžu bibliotēkas.  

Reģionā ir viens Ārējās apkalpošanas punktsLeimaņos, kurā vienu reizi nedēļā strādā 

Leimaņu bibliotēkas vadītāja un trīs izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkas - Ošānos, Antūžu 

bibliotēkas - Variešos un katru nedēļu Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz izsniegšanas 

punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus.  

 2016. gadā reģiona bibliotēku darba prioritātes: 

 bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu satura un kvalitātes uzlabošana; 

 bibliotekāro procesu tālāka automatizācija,  

 novadpētniecības darba pilnveidošana - kvalitatīvu un saturīgu novadpētniecības 

materiālu savākšana un noformēšana; 

 darba ar bērniem un jauniešiem formu pilnveidošana un attīstīšana; 

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas un arī bibliotēku akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi, atkārtota akreditācija Jēkabpils reģionā noslēdzās 2014. gadā un 

bibliotēkas strādā pie akreditācijas komisiju ieteikumu izpildes. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 481762 511903 546689 

Pašvaldības finansējums 481523 511816 546580 

Citi ieņēmumi: 239 87 109 

t.sk. maksas pakalpojumi 239 87 109 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 481762 511903 546689 

Darbinieku atalgojums (bruto) 260295 277924 312115 

Krājuma komplektēšana   57132 53993 60651 

 

 2016. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem, norādītajās pozīcijās ir pieaudzis, kas nodrošina bibliotēku pamatfunkciju 

veikšanu un attīstību. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

 Pārskata periodā Viesītes bibliotēkā veikts remonts līdz šim vēl neremontētajā abonementa 

daļā (apmēram 100 m² platībā) – ielikti iekaramie griesti, veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa, sienu 

kosmētiskais remonts un ieklāts jauns grīdas segums - lamināts. Remontdarbi veikti kopsummā par 

EUR 3250 (foto pielikumā Nr. 1), savukārt Mežāres bibliotēkas pasākumu un izstāžu telpā tika 

nomainīts grīdas segums. 

Pārskata periodā Sēlpils 2. bibliotēkā tika ierīkota apkure priekšnama telpā, kas ir izveidota 

kā izstāžu un pasākumu telpa.  

2017. gadā vairākās bibliotēkās plānoti nozīmīgi ēku un bibliotēkas telpu rekonstrukcijas 

darbi - Krustpils novada Atašienes bibliotēkā un Mežāres bibliotēkā, kur 2017.–2018. gadā ēkai, 

kurā atrodas bibliotēka, paredzēti plaši siltināšanas un iekšējie remontdarbi, t. sk. arī bibliotēkas 

telpām ar kopējo platību 118 m2. 

Dažādu apjomu kosmētiskie remontdarbi tiek plānoti 2017. gadā - Kūku bibliotēkas kāpņu 

telpa un koridors 1. stāvā, kā arī iespēju robežās jānodrošina vides pieejamība personām ar 

funkcionāliem traucējumiem (ieejas durvis, tualete, uzbrauktuve, kas pielāgotas cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem), Biržu bibliotēkā jānomaina ārdurvis, Kalna, Sēlpils 2., Zīlānu un 

Rites pagasta bibliotēkās telpu remonti. 

Krustpils pagasta bibliotēkā 2017. gadā jāpārplāno divu darbinieku darbavietas, iegādājoties 

darba galdu un datorkomplektu. 

 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 

 2016. gadā tika veikta bibliotēkas telpu paplašināšana Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkā, 

kuras rezultātā bibliotēka ieguva lasītavas telpu.  

 2017. gadā plānota telpu paplašināšana Jēkabpils novada Kalna bibliotēkai, piešķirot 

atsevišķu telpu novadpētniecības materiālu pārskatāmai izvietošanai un iegādājoties mēbeles tās 

iekārtošanai – grāmatu plauktus, žurnālu galdiņu, krēslus, biroja skapi, kā arī slēdzamu skapīti 

arhīva lietu glabāšanai. 

 

3.3. Iekārtas, aprīkojums 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
Datori 255 

Multifunkcionālās iekārtas 57 

Printeri 31 

Kopēšanas iekārtas 7 

Skeneri 6 

Citas iekārtas  

 

 Pārskata periodā pabeigta grāmatu plauktu nomaiņa Viesītes novada Elkšņu pagasta 

bibliotēkas abonementa telpā, Zalves pagasta bibliotēkā iegādāti jauni plaukti žurnālu pārskatāmai 

izvietošanai. 

 Telpu paplašināšana Kalna bibliotēkā nav notikusi, jo telpas ir paplašinātas 2015. gadā – 

izremontēta un bibliotēkai piešķirta papildus telpa bērnu grāmatu krājuma izvietošanai, taču 

pārskata periodā jauniegūtā telpa tika aprīkota un iegādāts galdiņš un krēsliņi. Sēlpils 1. bibliotēkā 

jauni plaukti iegādāti, lai varētu pārskatāmāk izvietot novadpētniecības materiālus. 

Daudz pārvērtību aprīkojuma un dažādu jauninājumu ziņā ir noticis Kūku bibliotēkā : 

ierīkota videonovērošana, jo telpu bibliotēkā ir daudz un tās ir nepārskatāmas. Darbiniekiem ir 
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atsevišķa labiekārtota atpūtas telpa. Bērnu un jauniešu istaba ir izveidota attiecīgi bērniem saistošā 

noformējumā ar košiem zīmējumiem, plauktu vilcieniņa veidā, galdiem, mīkstām mēbelēm, galda 

spēlēm, spēļmantiņām un televizoru, kur var noskatīties TV raidījumus, multfilmas vai filmas, 

padziedāt karaoke.  

Pirmajā stāvā (bibliotēka atrodas divstāvu ēkā) izremontētas un aprīkotas 2 telpas. Telpas 

tiek izmantotas gan sapulcēm, gan senioru kluba tikšanās reizēs. Tika sakopta un labiekārtota 

bibliotēkas apkārtne. Pateicoties vietējam uzņēmumam pie Kūku bibliotēkas uzstādīti trīs āra 

trenažieri, skrituļošanas rampa un 2016. gadā tika uzstādīta lapene āra pasākumiem. 

Kā piemērs tabuliņa ar dažādo aprīkojumu Kūku bibliotēkā. 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periodā 5 reģiona bibliotēkas ir iegādājušās jaunas multifunkcionālās iekārtas 

kopēšanai un printēšanai, 3 bibliotēkās ir jauni fotoaparāti bibliotēkas vēstures materiālu un 

organizēto pasākumu mirkļu iemūžināšanai. 

 Aknīstes bibliotēka iegādājusies portatīvo datoru, videoprojektoru  un ekrānu, bet 2017. 

gadā plāno vienu datorkomplektu un trīs planšetdatorus. 

 Krustpils novada bibliotēkās budžetā ir iestrādāts, ka katru gadu tiek nomainīts viens 

datorkomplekts, kas arī nodrošina labu un mūsdienu prasībām atbilstošu datortehniku. 

2016. gadā 4 reģiona bibliotēkās iegādāts arī laminētājs, kas paredzēts darba vajadzībām, 

noformēšanas darbiem u.tml. 

 Darbā ar bērniem Viesītes bibliotēkā sevi pilnībā attaisnojis 2014. gadā iegādātais projektors 

kopā ar ekrānu un portatīvo datoru – pasākumi bērniem kļuvuši interesantāki, vizuāli saistošāki un 

baudāmāki. 

 

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

 Lielas problēmas ir ar interneta kvalitatīvu nodrošinājumu Krustpils novadā – brīžiem tas 

īslaicīgi pazūd vai raustās, kā arī palēninās datu pārraides ātrums, ir periodi, pat dienas, kad tā 

vispār nav. Par problēmu ir informēta Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils GB, v/a KISC. Līdz 

šim risinājums nav rasts. 

 Šī problēma nav tikai Krustpils novada bibliotēkās, kuri varbūt vairāk to ir aktualizējuši, bet 

strādājot BIS Alise sistēmā kvalitatīvs internets un lielāks tā ātrums ir ļoti nepieciešami. Arī 

bibliotēkas lietotāji, strādājot pie datoriem internetā, jūt šīs problēmas un ir nepamierināti. 

 Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas vadītāja akcentē problēmu, kas saistīta ar interneta 

ātrumu, kas neļauj kvalitatīvi apgūt profesionālās pilnveides pasākumus, ko mums piedāvā v/a 

KISC un tie ir vebināri: "Diemžēl par tiešsaistes vebināriem jāsaka, ka ar katru gadu pasliktinās 

piedalīšanās tajos, (nezinu – laikam interneta kvalitātes dēļ). 2016. gadā var teikt, ka nebija 

iespējams dzirdēt, saraustīts, vairāk lādējas, nekā var redzēt un dzirdēt". 

 Vēl viena no perspektīvā risināmajām problēmām – jautājums par cilvēku ar īpašām 

vajadzībām iekļūšanu bibliotēkā, varbūt tas vairāk attiecas uz pilsētas bibliotēkām – uzbrauktuvju 

izbūve pie ieejas bibliotēkā, bet, ja bibliotēka atrodas otrajā stāvā, tad tā ir problēma lasītājiem – 

vecajiem cilvēkiem, kuri nepārvietojas invalīdu ratiņos, taču viņu kustību spējas ir ierobežotas. 

Protams, šī problēma jārisina kopā ar pašvaldību. 

  

Televizors - 1 labs Bērnu istabā 

DVD atskaņotājs 
(karaoke), mikrofons 

- 1 labs Bērnu istabā 

Faksa aparāts 1 - apmierinošs  

Mūzikas centrs 1 - labs  

Digitālā spoguļkamera 1 - teicams  

Čeku printeris 1 - teicams  

Projektors ar 

pārnesamo ekrānu 
1 - teicams 

Novada bibliotēku 

vajadzībām 
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4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums 

 

Tabula “Personāls reģionā” 
 2014 2015 2016 

Kopā  54 52 53 

t.sk. bibliotekārie darbinieki 46 46 45 

Nepilnas slodzes bibl. darbinieki 8 7 6 

Bibl. darb. ar prof. izglītību 13 13 13 

t.sk. ar augstāko bibliotekāro 3 3 3 

Bibl. darb. ar citu augstāko 11 11 11 

Bibl. darb. ar citu vidējo speciālo 10 10 9 

Bibl. darb. ar vidējo izglītību 12 12 12 

 

Personāla mainība pārskata periodā reģionā ir ļoti minimāla – Atašienes bibliotēkā sāka 

strādāt Rita Pastare, līdz ar to Mežāres bibliotēkā palika tikai vienas slodzes darbinieks. Aizejot 

mūžībā mūsu jaukajai Ausmai Lazdiņai, Krustpils bibliotēkā sāk strādāt Gita Elksnīte. 

Sakot ar 2016. gadu, Kūku bibliotēkas vadītāja pilda arī novada bibliotēku koordinatora 

pienākumus. Tika organizēti četras novada bibliotēku darbinieku sapulces, divas radošas 

darbnīcas,BIS ALISE kursi, pieredzes apmaiņas brauciens uz LNB, konkurss novada bibliotēku 

apmeklētājiem, iegādāts projektors ar ekrānu bibliotēku vajadzībām. Panāktā vienošanās ar 

pašvaldību par budžeta plānošanu, krājuma komplektēšanas līdzekļu sabalansēšanu - 1/3 periodikai, 

2/3 grāmatām, datortehnikas atjaunināšanu. 

 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 

 Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena sakarā ar LR neatkarības 98. gadadienu 

apbalvota ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu nominācijā “Gada cilvēks kultūrā”; 

 Salas bibliotēkas vadītāja Silvija Lazdiņa sakarā ar LR neatkarības 98. gadadienu apbalvota 

ar Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu 

veikšanu un dalību amatiermākslā; 

 Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo sakarā ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 98. gadadienu apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības Atzinības rakstu 

nominācijā “ Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks”; 

 2016. gada 10. decembrī Viesītes novada pašvaldība izteica Pateicību par ilggadēju 

sadarbību un ieguldījumu mūsu novadnieka, Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa 

Buclera piemiņas saglabāšanā Saukas bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei; 

 Balvas "Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs" 2016 pretendents Zemgales reģionā - 

Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce; 

Pārskata periodā Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīkoja konkursu novadpētniecības krājuma 

aktualizēšanai "Kur tas bija?". Pateicību par piedalīšanos saņēma trīs reģiona bibliotēkas: 

 Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne 

 Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce 

 Rubeņu bibliotēkas vadītāja Agra Ozoliņa 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izteica pateicību Sēlpils 1. bibliotēkai par aktīvu līdzdalību 

un iesaisti UNESCO nedēļā 2016. 
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4.3. Finansējums personāla attīstībai 

 

 3 reģiona bibliotēku darbinieki 2016. gadā uzsāka mācības 240 stundu mācību programmā “ 

Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, ko organizē LNB Kompetenču attīstības centrs: 

1) Krustpils pagasta bibliotēkas vadītāja Sarma Lazdiņa 

2) Atašienes bibliotēkas vadītāja Rita Pastare 

3) Kūku bibliotēkas bibliotekāre Liene Anteviča 

 Vēl 2 darbinieki no Krustpils novada, uzsāks šīs mācības 2017. gadā. 

 Neretas novada Zalves pagasta bibliotēkas vadītāja Sondra Bulindža turpina mācības 

Latvijas Kultūras koledžā, studiju programmā "Bibliotēkzinātne un informācija" 2. kursā, 2017. 

gadā mācības tiks pabeigtas, un mums būs vēl viens bibliotēkas vadītājs ar augstāko speciālo 

izglītību. 

2016. gadā Viesītes novada bibliotēkas sadarbībā ar kaimiņu –Neretas novada bibliotēku 

darbiniekiem Bibliotēku nedēļā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kokneses novadu, kur 

apmeklēta arī Bebru pagasta bibliotēka, kā arī uzņēma Ilūkstes novada bibliotekārus, kuri bija 

ieradušies iepazīt un dalīties pieredzē ar Viesītes novada bibliotēku darbiniekiem. Šādos braucienos 

tiek iegūta ļoti vērtīga pieredze, nodibināti jauni kontakti, kas profesionālajā darbībā bibliotekāriem 

ir svarīgi, taču finansiāli bibliotēkām ļoti dārgi izmaksā transporta pakalpojumi, jo pašvaldībai sava 

transporta nav. Piešķirtā budžeta ietvaros, pat kooperējoties ar pārējām bibliotēkām, vairāk par 

vienu braucienu gadā nav iespējams atļauties. 

Jēkabpils GB sadarbībā ar LNB Kompetenču attīstības centru kursus plānoja 2017. gadā 

Jēkabpilī, kas reģiona bibliotēkām būtu izdevīgāk gan ekonomiski, gan patērētā laika ziņā. Taču, 

piemērojot šiem izbraukuma kursiem maksas pakalpojuma cenas, tie ir kļuvuši nesalīdzināmi 

dārgāki un ne visas bibliotēkas var tos atļauties, bet tās, kas ir iekļāvušas budžetos šos izdevumus, ir 

iespēja doties uz LNB. 

2016. gadā no Krustpils novada bibliotēkām paredzētā kopēja finansējuma tika apmaksāts 8 

stundu BIS ALISE kurss “Padziļinātie kursi Komplektēšanā un Cirkulācijā”, kurā profesionāli 

pilnveidojās visu 8 publisko bibliotēku darbinieki un novada izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki, 

un 50% no LNB 240 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmas kursa mācību maksas. 

Neretas novada un Krustpils novada bibliotēku darbinieki apmeklēja Latvijas Nacionālo 

bibliotēku, bet, lai sevi pilnveidotu ne tikai profesionāli, bet arī radošā jomā, Krustpils novada 

bibliotekāri piedalījās divās radošās nodarbībās - sveču liešana un ziepju gatavošana. Savukārt, 

piedaloties Grāmatu svētku noslēguma pasākumā, Aknīstes novada bibliotekāri varēja paciemoties 

Cēsu bibliotēkā un dalīties pieredzē ar kolēģiem Cēsīs. 

Arī novadu pašvaldības organizē kursus un seminārus, kas palīdz bibliotēku darbiniekiem 

profesionāli pilnveidoties - Jēkabpils novada pašvaldība rīkoja semināru "Lietvedība un arhīva 

pārvaldība", bet Salas novada pašvaldība rīkoja profesionālās kompetences pilnveides semināru 

"Elektrodrošības pamati". 

Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja Gita Gerasimova maijā un jūnijā tiešsaistē sekmīgi apguva 8 

lekciju kursu – “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi” redaktores un korektores 

Gunas Kalniņas vadībā, sadarbībā ar LU un Nordea banku. 

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

Bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, tas ietekmē bibliotēkas darbu, kad ir pasākumi ārpus 

bibliotēkas, izbraukumi uz semināriem vai mācībām, atvaļinājuma periodā, šajā laikā 

apmeklētājiem nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Bibliotēkas pamatrādītāji, pakalpojumu 

pieejamība būtu augstāka, ja strādātu otrs darbinieks. 

Šo problēmu saskata un vēlas risināt Krustpils novada pašvaldība, divās bibliotēkās šajā 

novadā ir divi darbinieki - Kūku un Krustpils pagasta bibliotēkās. Kūku bibliotēkā abiem 

darbiniekiem ir pilnas slodzes, bet Krustpils pagasta bibliotēkā no 2017. gada 1. marta arī otrajam 
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darbiniekam būs pilna slodze. Bet šī slodzes palielināšana ir jāpamato pašvaldībai gan ar 

daudzajiem pasākumiem dažādām vecuma grupām, gan ar lielo noslogotību (lasītāju skaits, 

apmeklējums, izsniegums, darbs BIS Alisē utt.). 

Otra problēma ir reģiona bibliotekāru novecošanās process, no 45 bibliotekārajiem 

darbiniekiem 6 ir pensijas vecuma, tātad 13%. Bet tas ir atkarīgs no katra individuāli - lai mums 

visiem būtu tāds darba spars, radošums kā Kalna bibliotēkas vadītājai Marutai Orbidānei un Saukas 

bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 7530 7620 7323 +1%;-4% 

t.sk. bērni 2519 2412 2374 -4%;-2% 

Fiziskais apmeklējums 180782 163156 148056 -10%;-9% 

t.sk. bērni 78748 64447 56107 -18%;-13% 

Virtuālais apmeklējums - 26292 3489 -86% 

Sociālo tīklu apmeklējums  - 66514 34315 -48% 

Izsniegums kopā 216837 214058 206072 -1%;-4% 

t. sk. grāmatas 102623 98026 93096 -5%;-5% 

t.sk. periodiskie izdevumi 98583 101892 100231 +3%;-2% 

t.sk. bērniem 36885 33335 27716 -10%;-17% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

27 28 27 +1%; -1% 

Iedzīvotāju skaits 28115 27665 26753 -2%;-3% 

 

Samazinājies bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaits. Tam par iemeslu ir vairāku 

iedzīvotāju aizbraukšana uz ārzemēm darba meklējumos, gados vecāku aktīvo lietotāju veselības 

pasliktināšanās, arī jauno tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji sev vajadzīgo informāciju atrod 

patstāvīgi mājās interneta vietnēs.  

Vairākās reģiona bibliotēkās izsniegums pieaudzis periodikai, taču samazinājies grāmatām. 

Tas skaidrojams ar to, ka daudz ir to lasītāju, kas nāk uz bibliotēku, lai iepazītos ar jaunāko 

periodiku, ņemot izdevumus uz māju. Cilvēkiem ir problēmas iegādāties vai pasūtīt jaunāko presi.  

Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet pateicoties vairāku novadu 

pašvaldību atbalstam tikai nedaudzās ir arī maksas pakalpojumi, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un 

informācija par tiem atrodama bibliotēkās. 

 8 reģiona bibliotēkas ir atvērtas arī sestdienās, lai to pakalpojumus varētu izmantot arī 

skolēni, studenti, strādājošie. 

 Savukārt Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka piektdienās darbojas ilgāk, lai to vajadzības 

gadījuma varētu izmantot strādājošie un citu skolu audzēkņi. 

 Zalves pagasta bibliotēkas vadītāja Sondra Bulindža sestdienās mācās Latvijas Kultūras 

koledžā un tādēļ bibliotēka ir atvērta lasītājiem svētdienās, lai bibliotēkas pakalpojumi būtu 

pieejami nedēļas brīvdienās. 

 

5.1. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

 

Katras reģiona bibliotēkas pamatuzdevums ir kvalitatīva informācijas un pakalpojumu 

sniegšana bibliotēkas lietotājiem un apmeklētājiem.  Tāpēc regulāri tiek strādāts pie esošo 

pakalpojumu uzlabošanas un jaunu ieviešanas. Izvērtējot statistiskos rādītājus un, uzklausot 

apmeklētājus, var secināt, ka jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības.  
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Viens no pakalpojumiem, kas attīstās un ietekmē lietotāju kvalitatīvu apkalpošanu ir reģionu 

bibliotēku darbs, strādājot BIS Alisē, uzsākot automatizētu lietotāju apkalpošanu. No 37 reģiona 

publiskajām bibliotēkām, Alisē pagaidām nestrādā tikai 7 bibliotēkas. 

 2016. gadā sākām izmantot SBA moduli kopkatalogā, kas uzlaboja operatīvu informācijas 

apmaiņu starp reģiona bibliotēkām, gada laikā izveidojot 66 fondu apmaiņas. 

 Bibliotēkas arvien aktīvāk veic jauno lasītāju autorizāciju, lai būtu iespēja lietotājiem 

patstāvīgi informāciju sameklēt elektroniskajā katalogā, pasūtīt sev interesējošus materiālus. 

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā pieejams jauns maksas pakalpojums - grāmatu 

apvākošana, kas palīdz jaunajiem lasītājiem apvākot skolas grāmatas, gan arī saglabāt bibliotēkas 

krājumu. 

Bibliotēka ir arī kā vieta, kur, pateicoties esošajām informācijas tehnoloģijām, citas 

organizācijas var rīkot dažādus kursus, pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām. Piemēram, 

sadarbībā ar lauksaimnieku konsultanti 2016. gadā Viesītes bibliotēkā pieejamie datori, projektors 

un interneta pieslēgums izmantoti lauksaimnieku semināra praktiskās daļas - apmācību 

organizēšanai, arī starptautiska projekta dalībnieku semināra norisei. 

Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas 

pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, patērētās elektrības, telefonu 

maksājumu vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas koncertu, teātra 

izrāžu biļetes, kā arī aviobiļetes. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek meklēts darbs, 

pirkts un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas darbinieki ir 

starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem. 

 

5.2. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

 

Sadarbībā ar novadu pašvaldībām, bibliotēkas ir kļuvušas pieejamākas personām ar īpašām 

vajadzībām. Pie ēkām, kur atrodas Atašienes bibliotēka un Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka, 

ārpusē ir uzbūvēta uzbrauktuve apmeklētājiem ratiņkrēslos. 

 Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas vadītāja raksta: "Ar 2016. gada oktobri bibliotēka ir 

pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo ir uzbūvēta jauna uzbrauktuve. Bibliotēka ir arī 

draudzīga jaunajām māmiņām, jo remonta rezultātā bibliotēkā tika ieliktas platākas durvis, un 

māmiņas ar bērnu ratiņiem var brīvi iebraukt bibliotēkā." 

 No 37 reģiona bibliotēkām - 15 nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionālo spēju 

ierobežojumiem. Bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti, 

grāmatas piegādājot mājās.Šo pakalpojumu nodrošina ne tikai bibliotēku darbinieki, bet ir 

iesaistījušies bibliotēku lietotāji: kaimiņi, bērni, kā arī pagastu sociālie darbinieki.. 

2017. gadā plānots izremontēt Kūku bibliotēkas kāpņu telpu un koridoru 1. stāvā tā, lai 

iespēju robežās varētu nodrošināt vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem 

(ieejas durvis, tualete, uzbrauktuve, kas pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem). 

Personām ar kustību traucējumiem (tie pārsvarā ir veci, arī slimi cilvēki), kas grib lasīt 

grāmatas, pēc pieprasījuma piegādā grāmatas mājās. 2016. gadā Viesītes bibliotēka grāmatas 

piegādāja 6 lasītājiem. Sadarbībā ar Viesītes veselības un sociālās aprūpes centru grāmatas tiek 

piegādātas lasīšanai arī centra iemītniekiem. Atkarībā no situācijas grāmatas 3 centra iemītniekiem 

piegādā vai nu bibliotēkas darbinieks, vai pēc tām ierodas pārstāvis no aprūpes centra. 

 

5.3. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

 

Blakus Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai atrodas Sociālās aprūpes nams, kurā ir ierīkots 

pacēlājs invalīdiem. Bibliotēka ir savienota ar šo iestādi, līdz ar to vecie ļaudis katru dienu, neizejot 

ārā, var apmeklēt bibliotēku. Pansijā ar katru gadu palielinās iemītnieku skaits. Uz šo brīdi pansijā 

dzīvo 21 cilvēki, puse izmanto bibliotēku. 2016. gada nogalē bibliotēkas telpas izmantoja arī 

pansionāta iemītnieki dažādu pasākumu organizēšanā, kuru sagatavošanā iesaistās arī bibliotēka. 
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Kūku bibliotēkā mājvietu radis senioru - rokdarbnieču pulciņš.Iesaistoties nodarbinātības 

aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, 9 jaunieši vasaras periodā tika 

nodarbināti Kūku bibliotēkas un ciemata labiekārtošanā. 

Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta: "Bibliotēkā ir izveidojušā 

vairākas lietotāju grupas: skolēni, bezdarbnieki, mājsaimnieces, dažādās sfērās strādājošie, kuru 

pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas apmierināt. Visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri, kuri 

vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē pasākumus. Pārskata gadā kopā ar pagasta 

senioriem tika apmeklētas Jēkabpils novada skaistākās un ievērojamākās vietas, būts arī Lietuvā, 

kur izstaigāta Anīkšču gaisa taka, piedalījāmies senioru sporta spēlēs Dignājā. Pēc senioru 

ierosinājuma bibliotēkā izveidojusies tradīcija pēc ekskursijām vai cita veida sarīkojumiem kādu 

vakaru pulcēties bibliotēkā un pie tējas tases aplūkot datorā bibliotekāres ievietotos foto materiālus 

no šiem pasākumiem, dalīties atmiņās un pārdomās par redzēto un iegūto, kā arī saņemt informāciju 

par jaunumiem bibliotēkā." 

Aknīstes bibliotēka turpina sadarbību ar Aknīstes senioru centra „Apaļā galda” klubiņu. 

Kluba dalībnieki tiekas Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek nodarbības, pasākumi. 

Janvārī notika “Apaļā galda” sarunas “Mans vaļasprieks”. Aprīlī tikšanās ar dzejnieci, publicisti, 

bibliotekāri Liju Blūmu, lai izbaudītu dzejas, pavasara romantisma, sirsnības un atmiņu burvību.  

Reizi mēnesī tiek apmeklētas mājas aprūpes iemītnieces. Tika nolasīti divi grāmatu un žurnālu 

apskati, pārruna par novada vēstures lappusēm, dzejas apskats “Uzticēšanās-Ir iešana vienam pie 

otra...” un ziemassvētku labdarības pasākums kopā ar sieviešu ansambli “Viotonika”. 

Saukas bibliotēkas apkalpes zonā patstāvīgo bērnu-lasītāju ir nedaudz, toties vasaras 

mēnešos ir bērni, kas brauc uz laukiem un tad bibliotēkā norit intensīvs darbs. 

 Mežzemes bibliotēkā notika tikšanās ar lauksaimniecības konsultanti Inu Sēli, kura sniedza 

LAD konsultācijas par platību maksājumu aizpildīšanu, savukārt mājsaimniecēm un senioriem 

vairāk tiek piedāvāti preses apskati un jaunākās nozaru literatūras apskati. 

Leimaņu bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu 2016. gadā iesāka veidot kopīgus pasākumus 

senioriem. Aizvadītajā gadā tāds bija pasākums “Kur lauku plašums vēju elpu dzer” veltīts 

novadnieka J. Akuratera 140 dzimšanas dienai, kurā vairāk piedalījās seniori.  Ziemassvētku 

pasākums, kurā sveica pansionāta iemītniekus.  Kopīga ekskursija uz Raiņa dzimteni Tadenavu, 

atjaunoto muzeju, kā arī iepazīšanās ar novada sabiedriskajām organizācijām un biedrībām – 

Kaldabruņas sabiedrisko centru. 

 

5.4. Uzziņu, informācijas un izglītojošais 

 

Bibliotēka sniedz informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos, 

elektroniskos informācijas avotus. Vienkāršas uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas mutiski, 

telefoniski, e-pastā. Lielākā daļa tās ir individuālās, sniegtas tiek arī telefoniskās un elektroniskās. 

Pārsvarā tās sniegtas tām lasītāju grupām, kas mācās (īpaši skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu sagatavošanas laikā) un studē, arī atsevišķiem interesentiem. Pieaugusi interese par 

jautājumiem, kas saistīti ar novadpētniecību – sagatavotas uzziņas par dažādām novada 

vēsturiskajām vietām. 

Uzziņu izpildē tika izmantots: 

1) bibliotēkās esošā uzziņu literatūra, attiecīgās nozares literatūra, 

2) Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskais  

  kopkatalogs (arī Galvenās bibliotēkas bibliogrāfa palīdzība), 

3) novadpētniecības materiālu mapes, 

4) citi ar interneta palīdzību pieejamie katalogi un informācijas resursi: 8 valsts  

  nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, nacionālās bibliogrāfijas analītikas 

  datu bāze, datu bāzes: Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv, www.letonika.lv, 

Strādājot ikdienas darbā, tiek veiktas individuālās lietotāju apmācības par dažādām tēmām, 

īpaši e-pakalpojumu izmantošana.  

http://195.13.129.34:8991/F/B69PJVFD6UP5DA5GQPC6T1PDMQL3828LXBG5K24HLI4X6CKKQC-02194?func=find-b-0&local_base=nba01
http://195.13.129.34:8991/F/B69PJVFD6UP5DA5GQPC6T1PDMQL3828LXBG5K24HLI4X6CKKQC-02194?func=find-b-0&local_base=nba01
http://www.letonika.lv/
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 Pārskata periodā Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka iesaistījās biedrības “Akācija Plus” 

projektā “Nepadodies – ej līdzi dzīvei!” datorkursu organizēšanā un apmācībā. Kursi notika 

bibliotēkā, jo bibliotēkā ir pieejami 8 datori, kā arī bezmaksas internets. Nodarbībās tika apgūta 

prezentāciju veidošana, fotogrāfiju apstrāde un ievietošana prezentācijās (pielikums Nr. 2). 

 

5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Jēkabpils reģionā, bez pilsētas ir 37 publiskās un 23 skolu bibliotēkas. 2017. gadā plānots, 

ka BIS Alise darbu uzsāks vēl trīs Jēkabpils novada bibliotēkas: Mežzemes, Liepu un Slates 

bibliotēkas, tas nozīmē, ka 87% bibliotēku būs ieviesušas automatizētus bibliotekārā darba procesus 

un lietotāju apkalpošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. gadā kopkatalogā uzsāka strādāt 9 bibliotēkas: Viesītes novada 4 publiskās bibliotēkas 

un Krustpils novada 5 skolu bibliotēkas. 

 Pārskata periodā lasītāju ērtībai esam uzsākuši reģionālo laikrakstu pilntekstu (PDF 

formā) pievienošanu aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē. Pilntekstus var aplūkot, kā arī 

izdrukāt un lejuplādēt atsevišķu rakstu elektroniskās kopijas, lai izmantotu tās izglītības, 

nekomerciāliem un pētniecības mērķiem.Šo darbu veic JGB darbinieki. Tāpat turpinām 

novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā.  Aprakstus veidojušas 12 

reģiona bibliotēkas.   

 2016. gadā sākām izmantot SBA moduli kopkatalogā. Starp reģiona bibliotēkām gada laikā 

izveidotas 66 fondu apmaiņas. 

Bibliotēkas lietotāji tiek autorizēti darbam elektroniskajā katalogā. Reģiona bibliotēkās ir 

kopumā autorizēti 2367 lietotāji. Autorizācija dod iespēju attālināti izmantot bibliotēkas katalogu, 

pasūtīt nepieciešamo iespieddarbu, atteikt pasūtījumu, prasīt paņemto iespieddarbu izmantošanas 

termiņa pagarinājumu. 

 Ir pieejama WebPAC Mobilā versija, kurā saskarne ir pielāgota visiem viedtālruņu veidiem. 

 

5.6. Iekšzemes SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

3381 3547 2829 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

2054 1559 1761 

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu lasītāja 

pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības veicināšanai 

bibliotēka, pirmkārt, izmanto savu krājumu. Ja pieprasījumu nevar apmierināt no bibliotēkas 

krājuma, tad izdevumu pieprasa Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā vai pasūta SBA kārtībā. 

 Strādā 

Alise-i  

Nestrādā 

kopkatalogā 

Automatizēti 

izsniedz 

Rekataloģi

zācija 

pabeigta 

Publiskās 

bibliotēkas 

30 7 22 28 

Skolu 

bibliotēkas 

19 9 14 - 

Kopā 49 17 36 28 



12 

 

 Neskatoties uz komplektēšanas finansējuma palielināšanos, reģiona bibliotēkas aktīvi 

izmanto šo pakalpojumu vispirms sava novada robežās, tad, izmantojot JGB krājumu, izglītības 

iestāžu - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēku krājumus. 

 

6.Krājums 
 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Katra reģiona bibliotēka, komplektējot krājumu, vadās pēc noteiktiem kritērijiem, kas 

pamatojas gan uz lasītāju pieprasījumiem, statistikas datiem. 

Piemēram, Viesītes bibliotēka savu krājumu 2016. gadā komplektēja un organizēja atbilstoši 2013. 

gada nogalē izstrādātajam dokumentam „Viesītes novada Viesītes bibliotēkas krājuma veidošanas 

vadlīnijas 2014. - 2018. gadam" (Pielikums Nr.3). Pārskata periodā arī Rubeņu bibliotēkā izstrādāts 

dokuments „Jēkabpils novada Rubeņu pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2016.-2019.gadam”. 

Gatavojoties atkārtotai akreditācijai, plānots, ka 2017. gadā katra reģiona bibliotēka būs 

izstrādājusi šīs krājuma veidošanas vadlīnijas. 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2016. gadā: 

1) nozaru literatūras krājuma atjaunošana, diemžēl daudzās nozarēs jaunu izdevumu nebūt nav tik 

daudz, lai pilnvērtīgi atjaunotu krājumu; 

2) bērniem un jauniešiem adresētā literatūra; šī krājuma daļa ātri nolietojas, jo šī lasītāju grupa 

visintensīvāk izmanto bibliotēkas krājumu; 

3) oriģinālliteratūras komplektēšana, 

4) esošā krājuma pārskatīšana un to izdevumu norakstīšana, kas neatbilst bibliotēkas lietotāju 

vajadzībām - novecojuši saturiski un nolietojušies.  

 Pārskata periodā Jēkabpils Galvenā bibliotēka noorganizēja Apmaiņas krājumu, kas ļauj 

reģiona bibliotēkām mazizmantoto krājumu daļu izslēgt un nodot Apmaiņai, tādējādi uzlabojot savu 

krājumu aktualitāti un kvalitāti. Šajā krājumā tiek ievietoti arī privātpersonu dāvinājumi, kas varbūt 

kādai no reģiona bibliotēkām varētu būt vajadzīgi. Informācija par šajā krājumā pieejamo literatūru 

ir ievietota JGB mājas lapā sadaļā Bibliotekāriem > Apmaiņas krājums. Šajā gadā Apmaiņas 

krājuma eksemplāri bija nepieciešami 8 reģiona bibliotēkām. 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

57132 53993 60651 

t.sk. pašvaldības finansējums 57132 53993 60651 

grāmatām 36238 33583 39527 

t.sk. bērnu grāmatām 5189 5112 5581 

periodiskajiem izdevumiem 20824 20410 21124 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

2,03 1,95 2,26 

 

 Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2015. gadā ir samazinājies, bet 2016. gadā 

pieaudzis, pārsniedzot 2014. gada apjomu. 

 Finansējums bibliotēkas krājuma komplektēšanai paliek iepriekšējo gadu robežās vai 

nedaudz palielinās, bet grāmatu cenas ir stipri palielinājušās, tāpēc iegādāto grāmatu skaits kļūst 

mazāks. 

 Rekataloģizāciju pabeigušas 27 bibliotēkas no 37 reģiona bibliotēkām. Šīm 10 bibliotēkām  
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rekataloģizācija sapjoms ir atšķirīgs: no 60% līdz 97%. 2 bibliotēkas nestrādā BIS Alise un 

rekataloģizācija jāveic kopā ar JGB darbiniekiem. 

 

6.3 Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 20494 19787 20058 

Grāmatas 5996 6490 6006 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 2100 2327 2423 

t.sk. bērniem 1300 1363 1055 

Izslēgtie dokumenti 24437 24258 21930 

Krājuma kopskaits 243700 239218 237768 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.47 0.48 0.46 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.2 3.1 2.7 

 

 

6.4. Datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 4942 2760 2684 

News 226 238 258 

 

 Bibliotēku krājuma popularizēšanai bibliotēku darbinieki izmanto literatūras izstādes, 

apskatus, individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidro lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos 

iespieddarbus arī cenšas iegādāties krājuma papildināšanai. 

 Bibliotēku datortelpās vai uz informācijas stendiem redzamā vietā pieejama norāde par 

datubāzu pieejamību bibliotēkās, lietošanas pamācība, kā arī tiek sniegtas individuālas 

konsultācijas. Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne vienmēr pati piedalās 

un popularizē Letonikas Zinību spēles, kā arī aicina lietotājus piedalīties Latvijas bankas aptaujās 

par gada izcilāko monētu. Pārskata gadā Letonikas Zinību spēlē ”Izzini Lavijas Gada monētās 

iekaltās kultūrzīmes kopā ar Letoniku.lv!” iesaistīja 27 dalībniekus, tika iegūts augsts rezultātu 

reitings pagastu bibliotēku grupā un sakarā ar to bibliotēka saņēma ielūgumu no Latvijas Bankas uz 

pasākumu „Latvijas gada monēta 2015” Rīgā. 

 Neretas novada centrālā bibliotēka ir samazinājusi laikrakstu pasūtīšanu, aicinot savus 

lasītājus izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku, tādējādi saņemot apjomīgu Latvijas laikrakstu 

apskatu. 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka par krājumu un datubāzēm informāciju sagatavoja un 

prezentēja projekta “Nepadodies – ej līdzi dzīvei!” ietvaros. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

 Bērnu bibliotekārā apkalpošana Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, 

Viesītes, Neretas novadu 39 publiskajās bibliotēkās: 

 jaunu lasītāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās, 

 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte, 

 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos, 

 piedalīšanās mērķprogrammā ”Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija”  

 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties 

pieredzes apmaiņas braucienos. 

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai, veicināt 

lasīšanu, nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, izkopt iemaņas un prasmes 

informācijas tehnoloģiju apguvē. 

Svarīgākie darba rādītāji:  

 2015 2016 +/- 

Lietotāji līdz 18 

gadiem 

2412 2374 -38 

Apmeklējumi 

līdz18 gadiem 

24447 56107 + 31660 

Izsniegums līdz 18 

gadiem 

33335 27716 -5619 

 

 Reģionā kopumā ir samazinājies lietotāju skaits, tai skaitā arī lietotāju-bērnu skaits, tomēr 

tie sastāda 32% no kopējā reģiona bibliotēku lietotāju skaita. Apmeklējumu skaits ir palielinājies, jo 

bibliotēkās pārskata periodā vairāk tika organizēti pasākumi, informatīvās un bibliotekārās stundas. 

 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

 

Jēkabpils reģiona metodiskais centrs darbā ar bērniem ir JGB Bērnu literatūras nodaļa. 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēka 2016. gadā organizēja semināru, kurā savā pieredzē darbā ar 

bērniem dalījās LNB BLC darbinieces. Arī citos darba semināros informējam par jaunumiem, kā arī 

aktuālā informācija vienmēr tiek elektroniski nosūtīta bibliotēkām.  JGB BLN ir metodiskais un 

organizatoriskais centrs gadskārtējai “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijai”. 2016. gadā šinī lasīšanas 

veicināšanas pasākumā piedalījās 17 reģiona publiskās un skolu bibliotēkas. Nekad netiek atteikta 

padoms pasākumu organizēšanā, vai BLN darbinieces dodas uz bibliotēkām un palīdz novadīt 

pasākumus. Skolotāji, veidojot ieteicamās literatūras sarakstus, konsultējas ar bibliotekāriem par 

grāmatu pieejamību bibliotēkā. 

2016. gada rudenī BLN vadītāja piedalījās gadskārtējos vizitācijas braucienos pa reģiona 

bibliotēkām, īpašu uzmanību pievēršot bērnu zonām bibliotēkās. 

Rudenī iepazīstinājām ar savu pieredzi darbā ar bērniem Daugavpils novada bibliotēku 

metodiķi.  

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte 

 

Krājuma veidošanas avoti ir: pirkumi, piedalīšanās projektos, kā arī dažādi dāvinājumi. 

Iepērkot literatūru, tiek izvērtēta jaunieguvumu satura kvalitāte un aktualitāte, arī atbilstība 

attiecīgajai lasītāju vecuma grupai. Īpašu uzmanību pievēršot mazo lasītāju grāmatām, jo šī vecuma 
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grupa lasa visčaklāk. Šai vecuma grupai svarīgs arī grāmatas vizuālais noformējums, laba valoda 

u.c. kritēriji. Bibliotēkas pievērš uzmanību arī bērnu iemīļotu grāmatiņu atkārtotiem izdevumiem un 

to iegādei, lai krājumu padarītu vizuāli pievilcīgāku.  Grāmatas pārsvarā bibliotekāri iegādājas, 

sadarbojoties ar IK „Virja”, SIA „Latvijas Grāmata”, vietējām grāmatnīcām. Krājuma 

komplektēšanā pievēršam uzmanību proporcionālajam sadalījumam - Bērnu-lietotāju skaits : Bērnu 

literatūras kopskaitu. Kopā reģionā pārskata periodā ienākuši 5798 jaunieguvumu eksemplāri no 

tām 1182 ir pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma grāmatas, kas sastāda 20% no jaunieguvumu 

skaita. Aktīvi tiek strādāts pie norakstīšanas, lai atbrīvotu krājumu no novecojušas, aktualitāti 

zaudējušas literatūras. Bibliotēku krājumi kļūst pārskatāmāki. 

Liela uzmanība bibliotēkās tiek pievērsta “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu 

kolekcijām, piepērkot klāt papildus eksemplārus. 

Kā iespēja, piesaistīt bērnus bibliotēkām, ir galda spēļu izmantošana. 

 

7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi 

 

Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas un adresālas uzziņas. Īpaši daudz 

uzziņu meklēts saistībā ar2016.gada notikumiem kultūrā, par Latviju, vēsturi, ģeogrāfiju, tūrisma 

objektiem, dažādiem eksperimentiem, rakstnieku,dzejnieku jubilejām, par izgudrojumiem u.c.  

Uzziņu darbā tiek izmantots internets, uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, reģiona 

elektroniskais kopkatalogs, datu bāzes, laikraksti. Īpaši intensīvs darba periods visiem 

bibliotekāriem ir skolu projektu nedēļas. Tad skolēni daudz laika pavada bibliotēkās, meklējot 

materiālus referātiem, dažādiem lasījumiem vēsturē, mākslas un kultūras vēsturē, ģeogrāfijā, 

dabaszinātnēs. Gatavojoties Latvijas simtgadei, tāpēc materiāli par Latvijas vēsturi ir īpaši aktuāli. 

Visi bibliotekāri atzīst, ka ar skolēniem ir vieglāk strādāt, jo viņiem ir labas prasmes darbā 

ar datoru un internetu, arī meklēšanas iemaņas – viņiem jāparāda virziens, kur meklēt. Bibliotēkās 

bezvadu internetu skolēni izmanto savos viedtālruņos arī ārpus bibliotēkas telpām un darba laika. 

Reģiona bibliotēkās pasākumi notiek visām vecuma grupām. Pasākumi dažādām vecuma 

grupām ( pielikumu Nr.4). 

Pirmsskolas vecums. 

Aknīstes vidusskolas sākumskolas skolēniem – svinēta dzimšanas diena Vinnijam Pūkam, 

rīkoti Dzejas dienu ”ceļojumi” PII ”Bitīte” audzēkņiem, rīkots brauciens skolēniem uz dzejas dienu 

pasākumu Tadenavā.  Plaši apmeklēta, bija I.Radziņas ceļojošā leļļu izstāde, kad kopīgi lasīja 

literāros darbus ar viņas atveidotajiem leļļu varoņiem, kā arī bērni paši mēģināja izgatavot lelles un 

tās iekustināt. 

Ābeļu bibliotēkai sadarbībā ar bērnu pieskatīšanas centru vasaras mēnešos notika pasaku 

pēcpusdienas, kurās klausījās audioierakstā pasakas un dziesmiņas, zīmēja, veidoja un risināja 

krustvārdu mīklas un citus uzdevumus.  

Biržu bibliotēka katru gadu aicinu pirmsskolas vecuma bērnus un 1. klases skolēnus 

ekskursijā uz bibliotēku, lai mācītu bērnus kur un kā atrast vajadzīgo grāmatu vai žurnālu, kā 

izvēlēties vecumam piemērotu lasāmvielu. 

Bet, piemēram, Krustpils pagasta bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērni nāk uz bibliotēku, lai 

apgūtu informācijas iegūšanas iespējas, ko tā sniedz katram. Jaunajiem bibliotēkas lietotājiem tiek 

palīdzēts orientēties bibliotēkā un atrast sev nepieciešamo informāciju.  

Leimaņu bibliotēkā 2016. gadā turpinājās aizsāktā tradīcija (skolēnu brīvdienās)- skaļā 

lasīšanā mazākajiem bērniem. Tika aicināti 5 - 6 gadnieki bērni uz bibliotēku, kur lasīja gan Bērnu 

žūrijas, gan arī citas krāsainas un interesantas grāmatas. Līdz ar šiem pasākumiem bibliotēka 

piesaistīja 6 mazos lasītājus.  

Salas bibliotēku apmeklēja PII “Ābelīte” audzēkņi, kuri iepazinās ar iespējām, kā var jauki 

pavadīt laiku bibliotēkā - spēlēt galda spēles, skatīties bilžu grāmatas. Tika stāstīts par grāmatām, 

kurās viņi varēs izlasīt par to, kas viņus interesē un kas viņiem patīk. Tika parādītas enciklopēdijas 

par dažādiem tematiem. Vēl mazajiem lasītājiem bija pasākums “Pasaka mana pasaciņa”, kur 

bibliotekāre lasīja jaunākās pasaku grāmatas.  
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Ļoti atraktīvi un interesanti pasākumi notiek Saukas bibliotēkā, kur mazos lasītājus 

iepazīstina ar bibliotēku, kopā spēlē spēles, lasa pasaciņas un šie mazie ķipari kopā ar vecākiem ar 

lielāko prieku pēc tam nāk uz bibliotēku. 

Viesītes bibliotēkā notiek pasākumi PII “Zīlīte” audzēkņiem, lai ieinteresētu pašus mazākos 

nākt uz bibliotēku, iegūt jaunus draugus, kopā spēlētu spēles un šķirstītu krāsainās grāmatas.  

Arī Vīpes pagasta bibliotēkā pasākumi notiek mazajiem kopā arskolniekiem un vecākiem, 

piemēram, Lieldienu un Ziemassvētku pasākumi. 

Bibliotēkas nedēļas ietvaros uz Neretas bērnu bibliotēku tika aicināti bērnudārza “Ziediņš” 

sagatavošanas grupas audzēkņi. Tika kopīgi lasītas pasaku grāmatas. Visiem ļoti patika šie lasīšanas 

svētki.  

Zalves pagasta bibliotēkā mazākie bērni pirkstiņdrukātavā veidoja pavasarīgus darbiņus no 

“Mana pirkstiņzīmogu grāmata”.  

Kūku bibliotēkā arī notiek daudz pasākumu mazajiem ķipariem kopā ar skolēniem 

unpagastaiedzīvotājiem. 

 Klausoties novada bibliotekāru stāstījumos, saprotam, ka mazajiem bērniem vislabākie 

pasākumi ir tie, kur bibliotekārs lasa priekšā, jo bieži vien vecāki mājās to nedara. Lasot var 

fantazēt, sapņot un iedomāties, kādi tēli ir krāsainajās grāmatiņās. 

Interesantākie pasākumi skolēniem: 

Ābeļu bibliotēka sadarbībā ar skolu noorganizēja “Bērnu žūrijas “ noslēguma pasākumu, 

kurā apbalvoja čaklākos grāmatu lasītājus. 

Dignājas bibliotēkā, pēc bērnu lūguma, bija pasākums “Radošā pēcpusdiena”. Šoreiz 

nodarbības vadīja Anita Ermansone, no papīra izgatavoja dažādus darbiņus. Vēlāk bērni arī paši 

darbojās mājās un bija priecīgi par iegūtajām zināšanām. 

Gārsenes pagasta bibliotēkā jūnijā bērniem bija radošā darbnīca „Krāsainais jūnijs 

bibliotēkā”. Ierodoties pirmo reizi uz šo darbnīcu, katrs bērns izveidoja raibu taureni ar savu vārdu 

uz tā, bet jau nākamajā reizē varēja veidot jebkādu krāsainu darbiņu pēc savas izdomas. Tagad 

bibliotēkā ir skaista taureņu virkne un krāsaini darbiņi plauktos.  

Leimaņu bibliotēkā notika pasākums bērniem “Nākotne Ziemeļos”, kurā iepazinās ar 

Ziemeļvalstu autoru darbiem, noskatījās multfilmu “Sniega karaliene”. Kopā radoši pastrādāja, 

gatavojot Ziemassvētku rotājumus- rūķīšus. Pārrunāja “Bērnu žūrijas” izlasītās grāmatas un atpūtās 

rotaļās un atrakcijās. Pasākums izvērtās loti mīļš un jautrs, bet galvenais, ka bērni negribēja doties 

prom.  

Mežāres bibliotēkā bija sarīkota kino pēcpusdiena, kur noskatījās filmu „Rītava” un 

diskusijās piedalījās skolēni un jaunieši.  

Sēlpils 1.bibliotēkā: “Mani Ziemassvētki” - tematisks pasākums bērniem, zīmējot savu 

ziemassvētku rotājumu. Zīmējumi tika izstādīti bibliotēkā kopā ar dažādiem rotājumiem.  

Kūku bibliotēka “Bērnu un jauniešu Žūrija” programmas ietvaros apmeklēja Latvijas Dabas 

muzeju un hokeja spēli arēnā Rīga. Šis noslēguma pasākums motivē bērnus aktīvāk iesaistīties 

žūrijas ekspertu darbā, jo uz šo ekskursiju kurš katrs netiek.  

Kūku bibliotēkā tiek rīkotas radošās darbnīcas un konkursi bērniem un jauniešiem. Konkursi 

tiek rīkoti ne tikai vietējiem bērniem un jauniešiem, bet arī sadarbībā ar citām novada bibliotēkām. 

2016. gadā rīkojām karikatūru zīmēšanas konkursu “Pie mums bibliotēkā”, kur bērniem no 

Krustpils novada bija jāuzzīmē karikatūras, kā viņi redz mūs un mūsu darbu. Bērnu iesūtītos darbus 

vērtēja žūrija. No 52 iesūtītajiem darbiem, tika izvēlēti 13 labākie darbi, no kuriem tika izgatavots 

Krustpils novada bibliotēku 2017.gada kalendārs. 

Ģimenes iesaistīšanai bibliotēkās, vecākiem kopā ar bērniem notiek dažādi pasākumi. 

Vislabāk apmeklētās ir darbnīcas ģimenēm, jo mazos ķiparus uz bibliotēku pavada vecāki vai 

vecvecāki. Ļoti slavējams darbs ir tajās bibliotēkās, kur nav skolas blakus, bet šādi pasākumi 

joprojām tiek rīkoti un ir ļoti plaši apmeklēti.  

Sproģu bibliotēkā notika radošā darbnīca “Lieldienu rotājumu gatavošana”. Šajā Lieldienu 

svētku pasākumā īpaši bija gaidītas ģimenes ar bērniem. Bibliotēkā pulcējās liels pulks bērnu un arī 

vecāku, lai kopīgi apgūtu Lieldienu zaķa, cāļa, īpašas ligzdas no spalvām un sienas dekora 
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pagatavošanu. Bērni ar lielu aizrautību iesaistījās un uzklausīja padomus. Cītīgi strādājot, visi 

apguva interesantu lietu darināšanu, ko varēs iemācīt arī citiem – ģimenei, draugiem. 

Vīpes pagasta bibliotēka aicināja uz tikšanos ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti. Rakstniece 

ir ieguvusi lielu un noturīgu lasītāju loku, jo romānos prot ielikt ļoti jūtīgu attieksmi pret 

aprakstāmajiem varoņiem mums labi pazīstamajos likteņstāstos, ar spraigu notikumu un personu 

tēlojumu. Uz šo pasākumu bija ieradušies gan mazākie, gan lielākie bibliotēkas apmeklētāji un 

izraisīja lielu interesi, ar azartu piedalījās sarunās un kopā fotografējās.  

 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Daudzās novadu bibliotēkās kā veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes uzskata 

“Bērnu/jauniešu/vecāku žūriju” un “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākumus, kur ir laba iespēja 

iesaistīt visu ģimeni. Vecāki ir labs piemērs saviem bērniem, ka lasīšana iesākas ģimenē.  

Daudzas pašvaldības atbalsta savas bibliotēkas un, piemēram, “Bērnu un jauniešu žūrijas” 

ekspertiem kā balvas noorganizē ekskursijas. Bērni sajūtas ļoti svarīgi un ir motivēti lasīt vairāk.  

Ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, tāpēc ir svarīgi radīt mīlestību pret 

grāmatām pašiem bērniem. Ir ļoti uzteicami tie pasākumi bibliotēkās, kur iepazīstina topošos 

mazākos lasītājus ar bibliotēku, jo bērni bieži vien rosina vecākus biežāk apmeklēt bibliotēku. 

Ļoti interesants likās Neretas bērnu pasākums lasīšanas veicināšanai: 2016.gadā tika 

organizēts jauns pasākums – “Skaļā lasīšana”. 3.- 4.klašu grupā lasīja M. Preislera grāmatu 

“Mazais spoks”, kura bērniem ļoti patika. 

 

7.6.Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

 

Bibliotēku galvenais uzdevums ir bērnu un jauniešu lasītprasmju uzlabošanas veicināšana, 

jo interese par grāmatu un lasīšanu samazinās, tāpēc īpaši strādājam ar pirmsskolas vecuma un 

jaunākā skolas vecuma bērniem, bet bibliotekāri ir atvērti visam jaunajam un meklē jaunus 

sadarbības virzienus, kas ļoti apsveicami. 

Pašvaldības ir lielākais atbalsts bibliotēku darbā. Nozīmīgs sadarbību tīkls starp novadu 

skolām un pirmskolas izglītības iestādēm, kultūras namiem. Jau vairākus gadus Kūku bibliotēka 

sadarbojas ar vietējiem uzņēmumiem, kuri atbalsta bibliotēkas organizētos pasākumus un palīdz 

labiekārtot teritoriju. 

Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju socializēšanās vietu. Bibliotēkās, sadarbībā ar 

pašdarbniekiem, biedrībām, tiek rīkoti pasākumi, kā arī bibliotēku telpas tiek piedāvātas kā kopā 

sanākšanas vietas. 

 

7.7. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

 

Visi bibliotēkas darbinieki atzīst, ka darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika 

un lielākas psiholoģiskās zināšanas nekā darbs ar citiem bibliotēkas apmeklētājiem. Bērniem 

nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu 

uzmanību. 

 Galvenās problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem ir intereses trūkums par grāmatām un 

citiem iespiestiem izdevumiem, jo tendence aprobežoties ar vienu informācijas ieguves avotu – 

internetu.  

 Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem daudz 

laika. Darbā ar bērniem nepieciešami papildus finanšu līdzekļi - interesantu pasākumu 

organizēšanai un balvām, kas ļoti veicina bērnu līdzdalību konkursos, akcijās. Ir nepieciešami 

dažādi materiāli, lai veidotu interesantas radošās darbnīcas. 

 Nepieciešams daudzveidot piedāvājumu klāstu bērniem un jauniešiem – CD, DVD, diski, 

galda spēles. Daudzi bibliotekāri atzīst, ka lielākā problēma, ka pagastos vairs nav skolas, līdz ar to 
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nav bērnu.  Bērni mācās dažādās skolās, līdz ar to ir grūti kopā savākt. Aktīvi darboties var tikai 

brīvlaikos un brīvdienās. 

 Ja pašus mazākos vēl var vedināt uz lasīšanu ar dažādiem pasākumiem, tad vidējā vecuma 

bērni ir kūtri gan uz lasīšanu, gan pasākumu apmeklēšanu. Bet bibliotekāru radošās izdomas, 

nesavtīgais darba spars un māju sajūtas radīšana dod savus rezultātus – bērni bibliotēku uzskata, 

bieži vien, par savām otrajām mājām.  

  

8. Novadpētniecība 
 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi 

 

Galvenās novadpētniecības darba prioritātes reģionā: 

 vienota “Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku 

 Novadpētniecības darba koncepcijas (2016 – 2021) izstrāde”;  

 iekļaušanās LNB digitālās bibliotēkas veidošanā – noslēgts līgums starp LNB un 

novadu pašvaldībām “Par pašvaldības periodisko izdevumu tiešsaistē iesniegšanu 

digitālajā bibliotēkā”; 

 bibliotēku vēstures padziļināta izpēte. Piemēram, 2016. gadā vairākām bibliotēkām 

apritēja nozīmīgas gadskārtas: V.Ancīša Aknīstes bibliotēkai -70; Atašienes bibliotēkai 

– 70;  

 novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm un 

literāriem pasākumiem, piemēram, zīmējumu un eseju konkurss Jēkabpils novadā ,veltīts 

Jāņa Akuratera - 140; 

 sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar reģionālajiem un 

pašvaldību laikrakstiem, pašvaldību un JGB interneta vietnēm, biedrībām un 

novadpētniekiem; 

 virtuālās enciklopēdijas “Ievērojami Jēkabpils novada cilvēki” izveide un 

papildināšana Jēkabpils novada pašvaldības interneta vietnē 

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=10301; 

 palīdzība materiālu sagatavošanā, vietējiem entuziastiem izdodot grāmatas par savu 

novadu:  

  - Aut. kol. “Gārsene un gārsenieši”;  

  - J.Amats “Jēkabpils frontes lokā 1914 - 1918”;  

  - N.Brūvere “Neretas saule, Sibīrijas vēji”;  

  - I.Līduma “Neretas novads – daba, kultūrvēsture, personības”;  

  - Z.Zimova “Vecticībnieki Jēkabpilī”;  

  - “Gara gaismas klanā kāpjot: Neretas izglītības vēsture”;  

  - L.Ķuzāne “Cik zaļas lapas kokam...”. 

 novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un 

noformēšana, kā arī novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana; 

 

8.2. Novadpētniecības krājums 

 

Novadpētniecības krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, novadpētniecības materiālu 

mapes, bukleti par novadu. Krājumā tiek komplektētas: grāmatas par novadu un novadniekiem, 

novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs. 

 Tāpat turpinām novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā.  

Aprakstus veidojušas 12 bibliotēkas.2016.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 131 mape.  Šo 

darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi. 

 Pārskata periodā izveidotas atsevišķas telpas novadpētniecības materiālu glabāšanai, 

piemēram, Kalna bibliotēkā, Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā. 

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=10301
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 Viesītes bibliotēkas novadpētniecības krājums glabājas Sēlijas stūrītī, kas bibliotēkas 

lasītavā izveidots 1999. gadā. Tur vienuviet koncentrēta tā krājuma daļa, kas saistīta ar Viesītes 

pilsētu un plašākā skatījumā – Sēlijas novadu, kā arī atsevišķos plauktos izvietotas 

novadpētniecības materiālu mapes, ko kārto un regulāri papildina ar jauniem materiāliem. Nākotnē 

ir doma novadpētniecības daiļliteratūras krājumu sadalīt - atstāt pa vienam eksemplāram Sēlijas 

stūrītī un pārējos pievienot vispārējam daiļliteratūras krājumam, lai veicinātu to pieejamību un 

lasīšanu. 

 Septembra vidū Asares pagasta bibliotēku apmeklēja UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas projekta „Latvijas kultūras mantojums” autors Vitolds Mašnovskis, kurš interesējās par 

Asares muižas vēsturi. Viņš bibliotēkai iedeva materiālus par muižas sākumiem, kā arī ieguva tādus 

kā nebija viņa krājumā. 

Savukārt Elkšņu pagasta bibliotēkas apmeklētājiem pieejams apjomīgs sistematizēts 

novadpētniecības materiālu krājums. Ir izveidotas tematiskās mapes par pagasta vēsturi un 

novadniekiem. Apkopotas rakstu kopijas no preses izdevumiem, pierakstīti atmiņu stāsti, 

fotogrāfijas. Izveidots novadpētniecības stūrītis – Kārlis Lazdiņš un viņa dzīves devums Elkšņu 

pusei, un Elkšņu skola atmiņās. Izgatavotas un noformētas 4 planšetes par novadaievērojamiem 

cilvēkiem. Materiāli tiek regulāri papildināti un popularizēti izstādēs un pasākumos. 

Kalna bibliotēkas novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas 

presē par Kalna pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju 

atmiņu apkopojumi, fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta 

Vēstneša” numuri, kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības 

informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”. 

Novadpētniecības materiālu krājums izvietots atsevišķā plauktā lietotājiem labi pārredzamā 

vietā. 2017. gadā plānots Kalna bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu izvietot atsevišķā 

telpā, līdz ar to tas būs vēl labāk pārskatāms. 

Novadpētniecības materiālus izmanto galvenokārt skolu audzēkņi savā mācību darbā, bet 

interesi izrāda un ar materiāliem iepazīstas arī pārējie lietotāji. Īpaši pastiprināta lietotāju interese 

par šiem materiāliem rodas pēc pasākumiem, kas saistīti ar savu novadu. 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkā tiek kārtotas mapes ar materiāliem no preses, dažādām 

grāmatām, fotogrāfijām. Pamazām tiek vākti cilvēku atmiņu stāstījumi par pagasta bijušajām 

skolām, kultūras iestādēm. 2016. gads novadpētniecības darbā ir bijis ļoti aktīvs. Ir izveidojusies 

lasītāju grupiņa, kas palīdz materiālu vākšanā un aprakstīšanā. 

140 dzimšanas dienu atzīmēja novadniekam, rakstniekam Jānim Akurateram. Par godu 

novadniekam Leimaņu bibliotēkā notika pasākums “Kur lauku plašums vēja elpu dzer”. No 

Jēkabpils GB bija skatāma pārvietojamā izstāde par J. Akurateru un viņa darbiem (pielikums Nr.5). 

Rudenī tika vākti materiāli, fotogrāfijas, atmiņu stāstījumi par Mežgales kultūras namu, 

kuram 2017. g. svinēs 50 gadus. 11. novembrī tika atklāta fotogrāfiju izstāde.  

Mežgales kultūras namā 2017. gada 30. septembrī plānojas liels pasākums, kuru organizēs 

bibliotēka sadarbībā ar Leimaņu tautas namu un Leimaņu pagasta pārvaldi. 

2016. gadā Krustpils pagasta bibliotēka izveidoja mapi, kas veltīta izcilam pagasta 

sportistam Anatolijam Macukam. 

Sakarā ar lielajām jubilejām: M.Bucleram -150 un Bānītim – 100, Saukas pagasta Lones 

novadpētniecībā tika izveidoti jauni video materiāli, tai skaitā 3 ieraksti ar Saukas pagasta 

iedzīvotāju atmiņām par  bērnības braucieniem ar bānīti, filma par 96-gadīgās novada audējas 

Lilijas Šicas dzīvi un rokdarbiem. 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

 Septembrī Antūžu bibliotēkā tikai veidota izstāde “Skolas gaismā”, kur tika plaši 

popularizēti novadpētniecības materiāli par esošajām un bijušajām skolām Variešu pagastā. 
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Viesītes bibliotēkas vadītāja savā pārskatā: "Arī novadpētniecības materiālu mapes 2016. 

gadā tikušas izmantotas samērā intensīvi. Meklēta informācija par jubilāriem P. Stradiņu, M. 

Bucleru, par Sēlpils, Sunākstes vēsturi, vietvārdiem, par Vārnavas muižu. Bibliotēku nedēļas 

ietvaros, gatavojot izstādi par bibliotēku, izmantotas mapes par bibliotēku vēsturi Viesītē, pilsētas 

svētkiem veltītajā izstādē – mapes, kas aptver materiālus par pilsētu, tās vēsturi. Mapju izmantotāju 

vidū īpaši jāizceļ skolēni un studenti, kas šeit meklē papildus materiālus mācību vajadzībām. 

Mapju nozīmīgumu pierāda fakts, ka informācija par Sēļu kongresa norises laiku un par 

pilsētas svētku svinēšanas aizsākumiem Viesītē pēc Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja, 

Sēlijas asociācijas prezidenta, Sēlijas kongresu organizatora J. Dimitrijeva lūguma tika sameklēta 

tieši bibliotēkas novadpētniecības mapēs." 

Pārskata gadā, sagaidot 1991.gada barikāžu atceres dienu, Kalna bibliotēka izveidoja izstādi 

„Barikādēm – 25”, kurā izvietoti savāktie materiāli saistībā ar barikāžu dalībniekiem no mūsu 

pagasta – gan dalībnieku atmiņu pieraksti, gan dažādu ar barikādēm saistītu atribūtu fotogrāfijas 

(nozīmītes, apliecības, utt.). Izstāde bija skatāma kopā ar kultūras namu organizētajā pasākumā 

„Barikādēm – 25”. Tagad materiāli glabājas bibliotēkā. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros Kalna bibliotēkā notika informatīvs apskats „Jaunumi bibliotēkā”, 

kurā tika sniegts arī ieskats jaunākajos novadpētniecības materiālos un konsultācija 

novadpētniecības rakstu pilntekstu meklēšanā elektroniskajos katalogos. 

 2016. gadā Kalna bibliotēkā viesojās mūsu novadniece dzejniece Velta Aizupe, kura dāvāja 

bibliotēkai savu jaunāko krājumu „Uz gaismas pusi”, bet sadarbībā ar kultūras namu,novadnieka 

Aleksandra Grīna parkā organizēts pasākums veltīts Lāčplēša dienai „Sēlijas gaisma Latvijai”. 

Saukas bibliotēka piedalījās M. Buclera 150 gadu jubilejas atceres izstāžu veidošanā kopā ar 

Viesītes muzeju “Sēlija”, piedalījās ar materiāliem izstādē ”Latviešu dzimtas stāsts ar turpinājumu” 

Paula Stradiņa skolā, Viesītē, izstādes bibliotēkā Nikolajam Malceniekam-100. 

 2016. gadā, novembra mēnesī Sēlpils 1. bibliotēkā tika turpināts cikls “Atmiņu stāsti”. 

Izstāde veltīta Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai. Materiāli ņemti no novadpētniecības 

mapēm. Izstādē tika izrādīti materiāli, kuros ir informācija (intervijas, apraksti) par dažiem Sēlpils 

pagasta iedzīvotājiem un viņu dzīvi un ikdienu.  

 Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēka pārskata periodā izveidojusi jaunas novadpētniecības 

mapes ,,Mums līdzās” un ,,Muzejziņas”, kā arī bibliotēkā ir izveidots interesants, mazs Raiņa 

dzimtaskoks. 

Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas pārskata periodā papildināja jau izveidotās 

novadpētniecības mapes, sakārtoja un eksponēja fotogrāfiju izstādi ”Pašvēsture” (par Liepu ciemata 

vēsturi). Pēc izstādes apskatīšanās apmeklētāji dalījās ar savu informāciju, kā arī dāvināja 

fotogrāfijas, kurās redzams Liepu ciemats. Izmantojamākais veids , kā popularizēt novadpētniecības 

materiālus ir izstādes. Piem., „Laiks kā putns” (materiāli par bibliotēkas vēsturi), „Ar ziedu krūzi 

liepa…No rīta sit pie rūts…” (par ciemata vēsturi). 

 

 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Sadarbības partneri novadpētniecības jomā: 

 Novadu novadpētniecības muzeji  

-piedalīšanās muzeju organizētajās izstādēs, ekspedīcijās, ekskursijās, kas saistītas ar   

novadpētniecību, 

- muzeja darbinieki piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos, 

- muzeja materiālu izmantošana bibliotēkas pasākumos  

 novada bibliotēkas, kultūras nami. 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka. 

 visi cilvēki, kas piedāvā bibliotēkai novadpētniecības materiālus. 

Atašienes bibliotēkas novadpētniecības Materiāli tika izmantoti dokumentālās filmas 

“Rītava“ uzņemšanā un Spodra Bērziņa manuskriptā par Krustpils novada vēsturi. Brāļu Skrindu 
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Atašienes vidusskolas pedagogi mācību procesā regulāri iekļauj darba uzdevumus audzēkņiem par 

pagasta vēsturi un notikumiem.  

 Katru gadu tiek ņemta dalība mūsu novadnieka Raiņa atceres pasākumos Dzejas dienās 

Tadenavā.  Šinī pārskata periodā kā pārstāvis no Raiņa dzimtās puses - Jēkabpils novada Rubeņu 

bibliotēka - piedalījās Raiņa mātes  Dārtas Grikovskas godināšanas pasākumā Dzejas dienās 

Bārbelē. 

 Svarīgs notikums bija tas, ka Salas novads ieguva savu karogu . 

 

 
 

  2016.gada 25.februārī Salas novada domes sēdē novada deputāti apstiprināja Salas novada 

karogu. Karoga metu izstrādāja māksliniece Jolanta Ābele.  Salas bibliotēka centās pievērst 

apmeklētāju uzmanību šim notikumam, informācija par šo notikumu tika izlikta redzamā vietā, jo 

ne visi apmeklētāji skatās novada mājas lapu www.salasnovads.lv 

  Lai veiksmīgi notiktu novadpētniecības darbs, Salas bibliotēka sadarbojās  ar pagastā esošo 

Salas vidusskolu,  kā arī ar iedzīvotājiem. Laba sadarbība ar novada Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni. 

 Salas vidusskolas skolēni piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas konkursā Latvijas 

Kultūras kanons Latgales reģiona kārtā, kas notika Rēzeknē. Tika sagatavoti un iedoti materiāli par 

Biržu baznīcu, kas ir pieejami mūsu bibliotēkā.  

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

Jauninājums novadpētniecības darbā ir aizsāktais materiālu digitalizācijas darbs, 

novadpētniecības mapju aprakstīšana un pilntekstu pievienošana aprakstiem novadpētniecības datu 

bāzē. Savdabīgs jauninājums novadpētniecībā – ir Viesītes bibliotēkas darbinieka piedalīšanās 

novada novadpētnieces R. Urbacānes organizētajās aktivitātēs novada pilskalnu u.c. vēsturisku 

vietu izpētē, kas aizsākās 2015. gadā un turpinājās pārskata periodā. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, sākts darbs pie aprakstu par novada nozīmīgām personībām 

ievietošanas Jēkabpils novada mājas lapā.  katra novada bibliotēka iesniedz aprakstus par pagasta 

ievērojamiem cilvēkiem, Piemēram, Kalna bibliotēka iesniegusi 7 aprakstus par Kalna pagastā 

dzimušām ievērojamām personībām: par rakstnieku, publicistu, karavīru Aleksandru Grīnu, 

rakstnieku, pedagogu, žurnālistu Jāni Grīnu, militāru darbinieku, tautsaimnieku, literātu Pēteri 

Dardzānu, LKO kavalieriem Pēteri Kalnaraupu un Pēteri Arturu Spuļģe-Spuļģi, dzejnieku Konrādu 

Bullānu (Falliju), skolotāju, bibliotekāru, ilggadēju ciema padomes priekšsēdētāju Libertu 

Vecmuktānu. 

Problēmas novadpētniecības darbā: 

1) Ierobežots finansējums novadpētniecības darba jaunu formu apgūšanai, krājuma popularizēšanai, 

pasākumu rīkošanai.  

2) Zināma neskaidrība un neziņa par to, kā noritēs digitalizācija, kāds būs tās rezultāts utt. 

  

http://www.salasnovads.lv/
https://www.facebook.com/kulturaskanons/
https://www.facebook.com/kulturaskanons/
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9.Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Mūsdienīga 

Dignājas 

bibliotēkas 

lasītava, gudri un 

pozitīvi domājoši 

bērni un pusaudži 

Latvijas 

Mobilais 

Telefons 

500 Bērniem un pusaudžiem 

iegadāties galda un attīstošās 

spēles 

Neatbalstīts 

Nepadodies – ej 

līdzi dzīvei! 

(Leimaņu b-ka 

sadarbībā ar 

biedrību 

"Akācija+") 

Jēkabpils 

novada 

pašvaldība 

483 Kursos tika apgūtas un 

papildinātas zināšanas datoru 

un ITS sistēmas( internets, 

EDS, EPS, internetbankas), 

prezentāciju sagatavošana. 

Atbalstīts 

Nepaej Saukai 

garām… 

(Saukas b-ka) 

Viesītes 

novada 

pašvaldība 

424 Informatīva plāksne ar 

ievērojamiem notikumiem, 

cilvēkiem. 

Neatbalstīts 

Sēlijas raksturīgā 

kulinārā 

mantojuma 

saglabāšana un 

popularizēšana 

Jēkabpils novadā 

(Rubeņu b-ka 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

kultūras 

koordinatori) 

Zemgales 

kultūras 

programma 

2016, 

pašvaldības 

līdzfinansēju

ms 

405 / 370 Projekta laikā Jēkabpils 

novadā plānots vākt un 

pierakstīt seno ēdienu 

receptes, tās apkopot un izdot 

brošūrā 500 eksemplāros, kā 

arī nodrošināt elektronisko 

versiju mājaslapā. 

 

Atbalstīts 

Aktīvās atpūtas 

vietas izveide 

Slates ciematā 

(Slates b-ka 

sadarbībā ar 

biedrību "Slates 

radošo sievu 

pulciņš") 

LMT Latvijai 

(Jēkabpils 

novads) 

1104 Projekta ietvaros tiks 

atjaunots Slates skolas sporta 

laukums. Nomainīts volejbola 

laukuma zemes segums, 

uzlikts jauns volejbola tīkls. 

Tāpat tiks atjaunotas 

(nokrāsotas) līdztekas, no 

koka izveidota jauna 

līdzsvara taka, kā arī uzliktas 

koka šūpoles, izveidota 

atpūtas un piknika  

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija 

VKKF 

sadarbībā ar 

LNB Bērnu 

literatūras 

centru 

 15 reģiona bibliotēkas 

saņēma 83 augstvērtīgas 

bērnu un jauniešu grāmatas  

Atbalstīts 

Augstvērtīga 

tulkotā un nozaru 

literatūra 

bibliotēkās 

VKKF 

sadarbībā ar 

LNB Atbalsta 

biedrību un 

LNB 

1810 3 reģiona bibliotēkas saņēma 

savos krājumos 183 grāmatas 

Atbalstīts 
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10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.gada pateicoties māksliniecei Jolantai Ābelei tika izstrādāts Kūku bibliotēkas logo. 

Bibliotēku darbība Jēkabpils reģionā aizvadītajā 2016. gadā ir bijusi pamanāma, jo bieži par 

dažādiem pasākumiem un bibliotēku aktivitātēm informācija ir gan laikrakstos „Brīvā Daugava” 

un„Jaunais Vēstnesis”. Neretas novada bibliotēku publicitātes pasākumi atspoguļoti Aizkraukles 

reģiona avīzē „Staburags”. Reģiona bibliotēkas informāciju par saviem pakalpojumiem un 

pasākumiem sniedz arī novadu pašvaldību mājaslapās, novadu informatīvajos izdevumos. 

Bibliotēku aktivitātes tiek atspoguļotas arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas internetvietnē 

www.jgb.lv sadaļā Novadu bibliotēkas/Jaunumi. 

Tika izgatavoti Krustpils novada bibliotēku suvenīri - atslēgu piekariņš un galda kalendārs. 

 

 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

 

Informācija par bibliotēkām tiek ievietota pašvaldību internetvietnēs: 

 Aknīstes pašvaldības mājaslapahttp://www.akniste.lv; 

 Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.jekabpilsnovads.lv; 

 Krustpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.krustpils.lv; 

 Neretas pašvaldības mājaslapa http://www.neretasnovads.lv; 

 Salas novada pašvaldības mājaslapa http://www.salasnovads.lv; 

 Viesītes novada pašvaldības mājaslapa http://www.viesite.lv. 

 Arvien populārāka kļūst informācijas meklēšana sociālajos tīklos, tāpēc 7 bibliotēkas, no 

2016. gada jau 8 bibliotēkas ir izveidojušas profilus portālā draugiem.lv. 

  

http://www.akniste.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.salasnovads.lv/
http://www.viesite.lv/
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10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

 Galvenie pasākumi reģiona publiskajām bibliotēkām strādājot ar pašvaldību un citām 

institūcijām: 

 Informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, jaunievedumiem;  

 Bibliotēkas tēla veidošana, informācijas resursu popularizēšanas pasākumi.  

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem – 

literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām 

 Rubeņos izskanēja 1991. gada Barikāžu 25. gadadienai veltīts pasākums, kas tika organizēts 

kopā ar kultūras namu. Izsūtot ielūgumus, uzaicinājām visus apzinātos barikāžu dalībniekus uz 

kopīgu atmiņu ugunskuru, noskatījāmiesdokumentālo filmu „Īvāns”. 

 Februāra mēnesī organizēja tematisku pasākumu „Svece dabā, dzejā, mūzikā”, kurā skanēja 

Rubeņu pamatskolas skolēnu sagatavotās dziesmiņas un dzejolīši par sveci. Pasākuma apmeklētāji 

varēja piedalīties radošajā darbnīcā un pagatavot sev sveci no vaska. 

 Vasaras beigās sadarbībā ar vietējās skolas bibliotēkas vadītāju radās iespēja un mēs to 

izmantojām, noorganizējot tikšanos ar žurnālisti un grāmatas„Lida. Citādā” autori Ingrīdu Strodu un 

Dailes teātra aktrisi Lidiju Pupuri. Pasākuma apmeklētāji iepazinās ar grāmatas tapšanas vēsturi, 

tāpat klausīties aktrises dzejas un prozas lasījumus. 

 2016. gada nogalē Dignājas bibliotēka organizēja Ziemassvētku ieskaņas koncertu “Es zinu, 

ka ir brīnumi”. Atsaucība bija necerēti liela. Koncertu sniedza Jēkabpils ģimnāzijas audzēknes Ieva 

un Ilze, kuras spēlēja, dziedāja un lasīja dzeju. Pēc koncerta kopīgi dziedājām Ziemassvētku 

dziesmas, gājām rotaļās un cienājāmies ar pašvaldības sagādāto cienastu. Par koncertu no 

apmeklētāju puses bija ļoti pozitīvas atsauksmes (pielikums Nr. 6). 

26. septembra pēcpusdienā dzeja saveda kopāElkšņu pagasta ļaudis. Pasākuma pirmajā daļā 

tika izspēlēta muzikāla viktorīna. Sanākušie viesi klausījās populāru dziesmu tekstos – dzejā, un 

uzdevums bija atminēt dziesmu, dzejas un mūzikas autoru unizpildītāju. Pasākuma otrajā daļā 

notika dzejas lasījumi no bibliotēkas krājumā esošajām jaunākajām dzejas grāmatām. Ar savu dzeju 

mūs iepazīstināja arī vietējā pagasta iedzīvotāja Anita Mutule. 

 Dzejas dienas Antūžu bibliotēkā tika atzīmētas pasākumā “Dzejoļi spilvenos”, bet oktobrī, 

sadarbībā ar Variešu kultūras namu un pagasta amatierteātri, bibliotēka organizēja teatralizētu 

dzejas vakaru “Noslēpumainā ceļasoma”. 

  Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkā interesanta bija Kafijas pēcpusdiena ,,Melodiju 

virpulī”, kur notika septiņdesmito gadu skaņu plašu atskaņošana, kā arī "Celies brālīti, Aunies kājas, 

Iesim Jānīti ielīgot.!" - Jāņu dienas ielīgošanas pasākums, Jāņu zāļu lasīšana, vainagu pīšana, ziedu 

ugunskuru veidošana. 

  3. maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanai Kalna kultūras nams 

sadarbībā Mežzemes un Kalna bibliotēkām, organizēja „Baltā galdauta svētkus" Kalna pagastā. 

Klātesošie tika iepazīstināti ar svētku tradīciju, tika stādītas puķes, atsaukta atmiņā vēsture, 

dziedātas dziesmas, un, protams, klāts galds, pie kura kopīgi svinēt Brīvības atgūšanas 26. 

gadadienu. 

 Janvāra pirmajā darba dienā pirmie trīs Gārsenes pagasta 

bibliotēkas bibliotēkas apmeklētāji saņēma nelielu apsveikumu. 
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 Paralēli tiešajam darbam Liepu bibliotēkā , tās vadītāja pilda arī 

gida pakalpojumus, vadot ekskursijas meža muzejā „Liepas”, stāstot par ciemata vēsturi, dabas 

objektiem un muzeja krājumiem. Šis papildus darbs reizē popularizē arī bibliotēku. 

 

 

 

 

 

 

Septembrī Leimaņu bibliotēka aicina savus lasītājus uz Ziedu svētkiem. Par godu 1. septembrim 

veidojam lielas ziedu kompozīcijas un skulptūras. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Medņu bibliotēkai,tāpat kā citām reģiona bibliotēkām, sadarbība notiek ar pagasta teritorijā 

esošajām iestādēm-Antūžu bibliotēku,Variešu kultūras namu,Antūžu speciālo internātpamatskolu 

un nevalstiskajām organizācijām „Ungurmuiža”, "Augšistaba” un „Aloksnīte”. 

Savukārt Viesītes bibliotēka savus sadarbības partnerus ir saklasificējusi: 

"2016.gadā galvenie sadarbības partneri: 

1) Viesītes novada pašvaldība - sadarbībā ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, apstiprināšana 

un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana. 

2) Viesītes kultūras pils, muzejs „Sēlija” - sadarbība pasākumu organizēšanā. 

3) Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba 

procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana. 

4) Jēkabpils galvenā bibliotēka - metodiskā palīdzība, 

5) novada pagastu bibliotēkas - pasākumu kopīga organizēšana un koordinēšana, pieredzes 

apmaiņas braucieni, bibliotēku vad. konsultēšana par darba jautājumiem u.c.", raksta Viesītes 

bibliotēkas vadītāja. 

 Saukas bibliotēka sadarbojas ar Viesītes bibliotēku, Jēkabpils GB, Viesītes muzeju “Sēlija”, 

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu. Viesītes muzejam tiek doti materiāli no novadpētniecības 

materiāliem (M. Buclera jubilejai, rokdarbu izstādei u.c.). Kopā ar Jēkabpils mūzikas skolu tiek 

organizēti komponista A. Žilinska atceres koncerti, viņa dzimtajās mājās ”Lejas Arendzānos. 

 Tadenavas bibliotēka sadarbojas ar Raiņa muzeju, Jēkabpils novada pašvaldībām un 

kultūras iestādēm, Jēkabpils novada biedrību “Ūdenszīmes”.Piedalos viņu rīkotajos pasākumos. 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā 

 

 Tradicionāli jau 11 gadu reģiona skolu bibliotekāru metodiskā apvienība organizē lasīšanu 

popularizējošu konkursu reģiona 5.-7.kl. skolēniem “Lasītprieks”. 2016. gada tēma “Mūs vieno 

draudzība”. Konkuram uzdevumus sagatavoja apvienības apvienības darba grupa, bet jautājumus 

par bibliotēku kopkatalogu uzdeva Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieces. 

 Jau 13 gadus Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

aktivitātēs. Organizējot pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju,pārskata 

gadā iesaistījās 17 reģiona bibliotēkas.  

Sadarbības partneri ir LNB Bibliotēku attīstības centrs un Bērnu literatūras centrs. 

Profesionālās pilnveides pasākumos iesaistāmies sadarbībā ar v/a KISC.  
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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 39 reģiona publiskajām un 28 skolu bibliotēkām.  

JGB pārskata periodā organizēja pasākumus 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 veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas 

 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:  

 bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības, 

profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas, 

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

bibliotēkās;  

 konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 

digitalizācijas uzsākšanai; 

 informācijas par reģionu bibliotēku organizētajiem pasākumiem ievietošana JGB 

vietnē, sadaļā Novadu bibliotēkas > Jaunumi; 

 reģiona publisko bibliotēku gada pārskatu apkopošana un Digitālās kultūras kartes 

aizpildīšana. 

 

Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas – apmācības, 

kursi, semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi. 

 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organ

izētājs 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Dalīb-

nieku 

sk. 

Stundu 

sk. 

1. 18.01. JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-Mūzika Akurateru dzimtā  

-LNB e-resursi, obligātais eksemplārs 

48 2 

2. 18.02. JGB JGB 

LNB 

Apmācības “Pašvaldību periodisko 

izdevumu elektronisko versiju iesniegšana 

LNB Digitālajā bibliotēkā” 

14 2 

3. 17.03. JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-Biedrības “Latvijas aizsargi” darbība; 

-Aizvadītais gads un bērnu darbs Jēkabpils 

reģiona bibliotēkās 

46 2 

4. 17.03 JGB JGB 

v/a 

KISC 

Apmācību seminārs “VID e-vide un e-

pakalpojumu klāsts” 

53 2 

5.  30.03 JGB JGB 

LNB 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-Aktualitātes bibliotekārajā un 

novadpētniecības darbā 

-Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu LNB 

projekta “Rakstnieku tikšanās reģiona 

bibliotēkās” ietvaros 

18 3 

6. 21.04 JGB JGB 

v/a 

KISC 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-“Letonika.lv ar lasītavu” – digitāls zinību 

resurss bez laika un telpas ierobežojuma 

50 3 
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-Sarunas par tikumību caur folkloru, reliģiju 

līdz kopsaucējam; 

-Tikšanas ar novadnieci, dzejnieci Rutu 

Štelmaheri 

7. 25.10 Jēkabpil

s 

Mākslas 

skola 

JGB 

LNB 

Bērnu 

literatū

ras 

centrs 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu 

kolekcijas veidošana, darbs ar to; 

-Aktualitātes bibliotēku darbā ar bērnu un 

jauniešu auditoriju 

-pasaku muzeja Butaforija apmeklēšana 

48 3 

8. 24.11 JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-Mana dzīve, manas izvēles (lekcija) 

-Jaunumi komplektēšanas jomā; 

-Mediju pratības stiprināšana izglītības 

procesā 

-Svarīgākie akcenti pēc reģiona bibliotēku 

apmeklējuma 

39 4 

 

2016. gada nogalē pirmo reizi visiem publisko un izglītības iestāžu darbiniekiem sagatavojām 

apliecinājumus par JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu. 

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. Pārskata 

periodā, intensīvi gatavojoties Galvenās bibliotēkas akreditācijai, pieredzes apmaiņas braucieni 

netika organizēti. 

Septembrī un oktobrī apmeklējām visas reģiona publiskās un arī izglītības iestāžu 

bibliotēkas.  

Galvenie iemesli novadu bibliotēku apmeklējumiem: 

 krājums, tā aktualitāte, kvalitāte; 

 atzinumu izpilde bibliotēkās, izejot atkārtotu akreditāciju; 

 iestrādes un ieceres nākamā gada budžetā. 

Pēc novadu bibliotēku apmeklējuma informējām novadu administrācijas darbiniekus par 

problēmām, kas saistītas ar bibliotēku finansiālo vai saimniecisko darbību. Tika uzrakstīti pārskati 

par bibliotēku apmeklējumiem, kas nosūtīti novadu pašvaldībām un attiecīgo bibliotēku 

darbiniekiem. 

 

12.2. Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība 

 

 Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu bibliotēkām un 

pašvaldību bibliotēkām. 2016. gadā kopumā tika noorganizēti 8 bibliotēku darbinieku profesionālās 

pilnveides pasākumi - semināri, mācības, četros no tiem (janvārī, martā, aprīlī, oktobrī), kā arī 

apmācību seminārā “VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts” piedalījās arī izglītības iestāžu bibliotēku 

darbinieki, tādējādi papildinot savas profesionālās zināšanas. 

 Aktuāla, profesionāla informācija izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem tiek nodota 

elektroniski, izmantojot izveidoto Skolu bibliotēku listi.  

 Reorganizējot izglītības procesus Krustpils novada Variešu pagastā, nodibinātajā Variešu 

sākumskolā tika izveidota bibliotēka, un sadarbībā ar Kultūras ministriju Variešu sākumskolas 

bibliotēka tika iekļauta Izglītības iestāžu bibliotēku reģistrā un arī Digitālajā kultūras kartē ir šīs 

skolas bibliotēkas profils. 

 Rudenī, organizējot reģiona bibliotēku apmeklējumus, ieplānojām to darīt arī izglītības 

iestāžu bibliotēkās. Galvenie apmeklējuma uzdevumi bija novērtēt bibliotēku infrastruktūru, 

darbības pamatproblēmas, un sarunā ar novadu pašvaldības pārstāvjiem akcentējām tās. 
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 Metodiska un konsultatīva sadarbība pārskata periodā bija nepieciešama reģiona 19 

izglītības iestāžu bibliotēkām, strādājot modulī Skolu Alise (reģionā ir 28 izglītības iestāžu 

bibliotēkas). Pārskata periodā šajā modulī darbu uzsāka 4 Krustpils novada izglītības iestāžu 

bibliotēkas - Antūžu speciālās internātpsk. bibliotēka, Sūnu psk. bibliotēka, Mežāres psk. un Vīpes 

psk. bibliotēkas. 

 

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, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības 

centru.  

 No 18. - 24.aprīlim bibliotēkas kopā ar saviem sadarbības partneriem rīkoja pasākumus 

Bibliotēku nedēļas ietvaros ar vadmotīvu "ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA". Bibliotēku 

nedēļā svinam mūsu bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu 

atpazīstamību, lai palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu, publiskajai bibliotēkai. Šīs 

nedēļas ietvaros neparasta un inovatīva sadarbības un informācijas aprites forma bija – Latvijas 

bibliotēku festivāls, kura ietvaros notika Latvijas bibliotekāru 18. konference. 

Sadarbībā ar starpnovadu speciālisti kultūras un interešu izglītības jautājumos Ludmilu 

Bērziņu un Krustpils novada pašvaldību 20. oktobrī Kūku pagasts un Zīlānu kultūras nams uzņēma  

kultūras namu darbiniekus un bibliotekārus no visiem Jēkabpils reģiona novadiem. Šajā dienā 

izceļojām rakstnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa staigātos ceļus Kūku pagastā. Tādējādi 

kultūras darbiniekiem ir iespēja svinēt svētkus un tuvāk iepazīt katru gadu citu novadu, kā arī 

godināt kolēģus, kas godprātīgi daudzus gadus strādājuši kultūras nozarē.  

2016. 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. 

2. novembrī piedalījāmies LNB organizētajā seminārā krājuma komplektēšanas 

speciālistiem, kur svarīga informācija bija par netradicionālām krājuma izvietojuma metodēm, 

grāmatu vākošanas ierīcēm, kā arī svarīga kolēģu pieredze. 

Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizētais semināri galveno bibliotēku 

metodiķiem 28. aprīlī un 18. oktobrī, kuru nozīmīgākās tēmas: reģiona galveno bibliotēku 

metodiskā darba saturs un formas, bibliotēku pieredzes piemēri, kā arī pasaules bibliotēku 

aktualitātes. 

Metodiskā ziņā svarīgs ir LNB Bibliotēku attīstības centra vēstnesis, kas ir pieejams 

elektroniski.  

 Pārskata periodā, pateicoties LNB Bibliotēku atbalsta centra ierosmei, tika izveidota 

metodiskā un konsultatīvā darba grupa, kurā iesaistīta tika 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. 

Pirmais uzdevums bija tieši bibliotēkas gada pārskatu satura un struktūras pārskatīšana.  

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. 
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Daudz konsultāciju tika prasītas un saņemtas jautājumos par krājumu salīdzināšanas datiem 

un kļūdu labošanu tajos. 

Veikta informācijas izpēte un situācijas analīze, lai varētu uzsākt Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas elektroniskā kataloga datu iepludināšanu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko 

un skolu bibliotēku kopkatalogā. 

 

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; 

 vadlīnijas metodiskā darba veikšanai; 

 labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem; 

 varbūt varētu 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. 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre   Rudīte Kļaviņa 
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13. Pielikumi 
 

1. Bibliotēku materiālais un tehniskais stāvoklis  

2. Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas projekts "Nepadodies - ej līdzi dzīvei!" 

3. Viesītes novada Viesītes bibliotēkas Krājuma attīstības koncepcija 

4. Foto no bērnu pasākumiem 

5. Novadpētniecība bibliotēkās 

6. Foto no pasākumiem 

7. Publikācijas par reģiona bibliotēkām 
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Pielikums Nr.1 

Bibliotēku materiālais un tehniskais stāvoklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viesītes bibliotēkas abonements pēc remonta 

2016. gada sākumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dignājas bibliotēkas jaunā lasītava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viesītes novada Elkšņu pagasta bibliotēkas 

abonementa telpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu literatūras zona Jēkabpils novada Kalna 

bibliotēkā 
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Bērnu zona Kūku bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telpa sapulcēm un senioru nodarbību vieta 

Kūku bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapene pie Kūku bibliotēkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēlpils 2. bibliotēkas izstāžu un pasākumu 

telpa, tagad apkurināma 
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Pielikums Nr. 2 

 

Projekts 

 “Nepadodies – ej līdzi dzīvei!” 

 
Sadarbībā ar biedrību “Akācija Plus”. 

 

 Apgūt datorus un ITS sistēmas (internets, EDS, EPS, ibanka), prezentāciju sagatavošanu 

mācīja Pēteris Balodis. Cilvēks no Leimaņiem, kurš no agras bērnības bija iemācījies datora 

gudrības. Jau mācoties Bērzgala skolā mācēja izjaukt un salabot datorus. Tagad viņam ir savs 

uzņēmums Jēkabpilī, Rīgas ielā -ATRisinājumi SIA. 

        Nodarbības notika Leimaņu pagasta bibliotēkā 2 reizes nedēļā oktobra, novembra un decembra 

mēnešos- 15 nodarbības. Katras nodarbības ilgums - 3 stundas. Aktīvākie kursanti uz nodarbībām 

ieradās jau no agra rīta . Ar lielu entuziasmu un atbalstu datora kursu norisē darbojās Leimaņu 

bibliotēkas vadītāja - Līga Lācīte. Projektu „Nepadodies, ej līdzi dzīvei!" vadīja biedrības „Akācija 

plus „vadītāja Inita Lāce. 

         Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, gan personiskajām vajadzībām, gan Leimaņu pagasta un 

biedrības popularizēšanā. Tika izgatavotas 10 prezentācijas (datora kursu mājas darbi) par savu 

lauku sētu, zemnieku saimniecību, par kādu Leimaņu vēsturisko objektu, par biedrībuutt. 

Sagatavotos darbus varēja apskatīt Leimaņu bibliotēkā (Mežgalē) decembra sākumā un Leimaņu 

tautas namā līdz 1. februārim. 

         Svinīgā datorkursu noslēguma pa . 

Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu un paldies pagasta pārvaldes 

vadītājam Antonam Tropikam. Paldies Kasparam Sēlim par reklāmu un fotogrāfijām.
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Pielikums Nr.3 

 

 

 

 

 
Bibliotēkas misija un galvenais mērķis – piedalīties izglītotas un zinošas sabiedrības veidošanā 

Viesītes pilsētā un novadā kopumā. 

 

Krājuma komplektēšanas galvenie mērķi: 

 

- komplektēt krājumu atbilstoši LR MK noteikumiem un IFLAS vadlīnijām, 

-  atlasīt, saglabāt un nodrošināt pieeju dažādiem informācijas resursiem ikvienam 

interesentam, 

- veidot aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, 

- sadarboties krājuma veidošanā ar pārējām novada bibliotēkām: 

bibliotēka kā vienīgā pilsētas bibliotēka novadā ar lielāko krājumu, lietotāju skaitu 

un finansējumu krājuma veidošanā veido plašāku,uz visu novada bibliotēku lasītāju 

vajadzībām un interesēm orientētu krājumu, ko nepieciešamības gadījumā var izmantot visa 

novada iedzīvotāji, gan personīgi ierodoties bibliotēkā, gan ar savu pagasta bibliotēku 

starpniecību (SBA), 

- veicināt ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību savā pilsētā un novadā, 

- nodrošināt pilnvērtīgas atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm, veicināt 

bērnu un jauniešu lasīšanu. 

 

Bibliotēka darbības pamatuzdevums - nodrošināt tās lietotājiem kvalitatīvu informāciju, 

kvalitatīvu krājumu un kvalitatīvus pakalpojumus, līdz ar to tās krājuma veidošanas politika balstīta 

uz to, lai apmierinātu dažādu lietotāju grupu vajadzības un intereses. 

 

Krājuma lietotāju grupas 

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta iedzīvotāji, taču tie 

pieejami arī pārējo novada pagastu ļaudīm, kā arī citu novadu cilvēkiem. Bibliotēka apkalpo 

jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot pakalpojumu pieejamību. 

Viesītes bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā ir vairākas izglītības iestādes (Viesītes 

vidusskola, Viesītes Mākslas un mūzikas skola, Sēlijas Sporta skola, pirmsskolas izglītības iestāde 

„Zīlīte”), citas pašvaldības un privātās iestādes un uzņēmumi (novada dome, kultūras nams, muzejs 

„Sēlija”, mežniecība, pasta nodaļa, z/s, kokapstrādes uzņēmumi u.c.). 

Bibliotēkas lietotāji pa grupām procentuāli sadalās šādi: 

- bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 43%  

- strādājošie – 20%  

- nestrādājošie (bezdarbnieki, mājsaimnieces) – 16%  

- pensionāri – 10%  
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- studenti – 5%  

- skolotāji – 4%  

-  pirmsskolas vecuma bērni – 1% 

- strādājošie un reizē studējošie – 1%. 

 

Pamatkritēriji izdevumu atlasei un krājuma attīstībai kopumā: 

 

-  saistība ar lietotāju vajadzībām un interesēm: 

īpaša uzmanība pievēršama bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanai – tās saturam, 

tēmas aktualitātei un dziļumam, žanru daudzveidībai, noformējumam, 

- ilglaicīgums un kvalitāte - izdevumu komplektēšana, kam ir paliekoša vērtība, dziļš saturs, 

aktuāla tēma, 

- visu nozaru aptvērums, taču ar atlasi, sabalansēti, atbilstoši bibliotēkas uzdevumiem, 

specifikai, 

- lasāmība un pieprasījums, 

- konkrētā izdevuma pieejamība citās novada bibliotēkās, reģiona ietvaros, 

- regulāra, pārdomāta krājuma pārskatīšana un izdevumu norakstīšana, kas vairs neatbilst 

bibliotēkas lietotāju vajadzībām, interesēm, bibliotēkas uzdevumiem. 

 

Atlases principi: 

 daiļliteratūrai 
Tā veido fonda lielāko daļu (apmēram 50 % no krājuma). Komplektē vadoties no lasītāju 

pieprasījuma, īpašu uzmanību pievēršot: 

- jaunākajai, literatūrkritikā un sabiedrībā atzītākajai latviešu oriģinālliteratūrai un arī 

vērtīgākajiem pasaules literatūras darbiem, 

- satura dziļumam un kvalitātei. 

 

 nozaru literatūrai 
Mērķis - finansiālo iespēju robežās sniegt ieskatu visās zinātņu nozarēs, atlasot 

populārzinātniska rakstura literatūru. Atlasi nosaka: 

- saprotams tēmas izklāsts, izdevums ir saistošs un to var izmantot iespējami plašāks lasītāju 

loks, 

- tēmas izklāsta plašums, dziļums; materiāls izmantojams mācību, studiju un savu zināšanu 

pilnveides procesiem. 

Specifiskiem pieprasījumiem tiek izmantoti SBA pakalpojumi. 

 uzziņu izdevumiem 
Atbilstoši pieprasījumam - jaunākās enciklopēdijas, vārdnīcas u.c.,iekļaujot uzziņu izdevumus 

bērniem un jauniešiem, kuru atlasē īpaši izvērtē materiāla izklāstu un izkārtojumu, atbilstību 

attiecīgās vecuma grupas sagatavotības un izpratnes līmenim, vizuālo noformējumu un pievienoto 

ilustratīvo materiālu. Tas nosaka, vai izdevums būs pieprasīts un tiks izmantots. 

 literatūrai bērniem un jauniešiem 
Komplektē jaunākos daiļliteratūras un nozaru literatūras izdevumus attiecīgajām vecuma 

grupām, pievēršot uzmanību: 

1) daiļliteratūrā 

- grāmatām, kuru saturs un noformējums stimulē iztēli, garīgu izaugsmi, 

- aizraujošam sižetam, 

- žanru daudzveidībai, 

- mācību programmās ieteicamajai daiļliteratūrai (nomainot vecos izdevumus ar jauniem, 

iepērkot jaunos), kas palīdzētu skolēniem mācību procesā; 

2) nozaru literatūrā – noteicošais ir saprotams, iespējami aptverošāks tēmas izklāsts un atbilstība 

attiecīgās vecuma grupas vajadzībām un interesēm. 
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 periodikai – finansiālo iespēju robežās komplektē bibliotēkas lietotāju pieprasītākos 

laikrakstus un žurnālus. Noteicošais: 

- reģionālās preses pieejamība, 

- žurnālu izvēlē – saturs, to veidojošās informācijas praktiskā pielietojamība, iespēja iegūt 

zināšanas, kas izglīto un garīgi pilnveido, dažādu nozaru un visu vecuma grupu aptvērums. 

 

 citām dokumentu formām 
Obligāti krājuma komplektēšanā iekļaujamas dokumentu elektroniskās formas, finansiālo 

iespēju robežās - datu bāzes, kā arī datu bāzu abonēšana tiešsaistē. 

 

Krājumā nekomplektē: 

- daiļliteratūru svešvalodās (izņemot krievu valodu) un nozaru literatūru svešvalodās, 

- mūzikas ierakstus un dokumentus, 

- mācību grāmatas, 

- tehnisko, zinātnisko literatūru, 

- reti pieprasītus nozaru izdevumus (nodrošina SBA kārtā). 

 

Novadpētniecības krājuma izveides principi 

 

Novadpētniecības krājumā tiek iekļauti materiāli par Viesītes pilsētu un novadu, tā 

cilvēkiem, kā arī materiāli par Sēliju, tās cilvēkiem kultūrvēsturiskā aspektā, aptverot šī novada 

vēsturiskās robežas. 

 

Novadpētniecības krājumā tiek komplektētas: 

- grāmatas par novadu un novadniekiem, 

- novadā un novadnieku izdotās grāmatas, 

- novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs. 

 Valodas aptvērums 

Krājums tiek komplektēts latviešu valodā. Izņēmums - jaunākā daiļliteratūra krievu valodā, 

kas tiek komplektēta ļoti mazā apjomā – 1-5% no komplektējamo izdevumu skaita. 

 

Krājuma veidošanas avoti: 

1) dokumentu iepirkšana par pašvaldības līdzekļiem vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 

vietās (arī no grāmatu izplatītājiem). 

Bibliotēka neiegādājas izdevumus, kas tiek piedāvāti pa telefonu. 

 

2) dāvinājumi un ziedojumi 

Dāvinātājs var būt jebkura persona - gan fiziska, gan juridiska. 

Kā dāvinājumi tiek pieņemtas grāmatas: 

- kas izdotas ne vēlāk par 2000. gadu, 

- paaugstināta pieprasījuma literatūra, 

- izdevumi, ar ko var aizvietot jau esošās krājuma vienības (nolietotos eks.). 

 

Dāvinājumos tiek ielīmēta ielīme ar dāvinātāja uzvārdu un dāvināšanas gadu. 

Bibliotēka ir tiesības rīkoties ar dāvinājumiem pēc tās ieskatiem: 

- atdāvināt citām bibliotēkām, iestādēm izdevumus, kurus tai nevajag, 

- veidot akciju: „Lasītājs – lasītājam”, atsevišķā plauktā izvietojot šīs grāmatas un ļaujot tās 

paņemt citiem lasītājiem. 

 

3) iespēju robežās - fondu līdzekļu piesaistīšana ar projektu palīdzību. 

Bibliotēka seko piedāvājumam un iesaistās projektu konkursos, kuros iespējams iegūt 

jaunākās literatūras kolekcijas. 
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Norakstīšanas politika 

 

Bibliotēkā regulāri notiek krājuma resursu izvērtēšana un materiālu norakstīšana. Norakstāmo 

izdevumu atlase noris saskaņā ar profesionālo praksi un metodisko koncepciju. 

 

Izdevumu norakstīšanas iemesli: 

- lasītāju nozaudēti, 

- nolietoti, 

- aktualitāti zaudējuši. 

 

Izvērtēšana tiek veikta: 

- nolietotajiem dokumentiem - pēc to fiziskā stāvokļa, 

aktualitāti zaudējušajiem - pēc: 

- cirkulācijas biežuma, 

- vispārējiem apstākļiem, kas attiecas uz konkrēto izdevumu, 

- materiāla esamības katalogos, 

- iespējamās pielietojamības nākotnē, 

- materiāla datējuma, 

- materiāla vērtības bibliotēkas krājumā, 

- informācijas pieejamības citur. 

 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu uzglabāšanas ilgums: 

- laikrakstiem – 3 gadi, 

- žurnāliem – 5 gadi, 

- novadpētnieciska rakstura periodiskajiem izdevumiem – visu bibliotēkas pastāvēšanas laiku. 
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Pielikums Nr.4 

Ābeļu bibliotēka sadarbībā ar Ābeļu pamatskolu 

– “Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma 

pasākums 

Dignājas bibliotēka organizēja Ziemassvētku 

ieskaņas koncertu “Es zinu, ka ir brīnumi” 

Gārsenes bibliotēkas radošā darbnīca 

„Krāsainais jūnijs bibliotēkā”. 

Kalna pagasta bibliotēkā iegādāti skaistais 

bērnu stūrītis 

Krustpils bibliotēkā notiek pasākumi kopā ar 

kultūras namu – Pirmklasnieku svētki  

Krustpils novada bibliotēku 2017.gada 

kalendārs “Pie mums bibliotēkā”, kurš tapa no 

bērnu zīmētajām karikatūrām 
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Septembrī Leimaņu bibliotēka aicina savus 

lasītājus uz Ziedu svētkiem. Par godu 1. 

septembrim veido lielas ziedu kompozīcijas un 

skulptūras. 

Bibliotekārā rīta stunda Mežāres 

bibliotēkas bērniem un viņu vecākiem  

Mežzemes bibliotēkas “Bērnu 

žūrijas”ekspertiRīgā Latvijas Dabas muzejā. 

Pasākums ,,Spēles ar krāsām…”(Maruta 

Vītoliņa) No cikla “Salas novada radošie cilvēki” 

 
Ikviena tikšanās Saukas bibliotēkā ir ar mērķi-

ieinteresēt lasīt, mācīt Latvijas vēsturi, cienīt 

savu dzimto vietu. 

“Ai cilvēks, pasaulē tik tādēļ esi laists. Lai 

censtos arvien būt tu cēls un skaists…”– 

izstāde Sēlpils 1.bibliotēkāpusaudžiem par 

Annas Brigaderes daiļradi, par godu jubilejai 
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Slates bibliotekāre iesaista bērnus dažādās 

aktivitātes Sproģu bibliotēkā radošā darbnīca, kur 

izgatavoja skaistos Lieldienu dekorus 

Pasākuma “Dipu, dapu lācītis nāk!” noslēgumā 

top kopbilde 

Zalves bibliotēkā bērni pirkstiņdrukātavā 

veidoja pavasarīgus darbiņus no grāmatiņas 

"Mana pirkstiņzīmogu grāmata". 



42 

 

Pielikums Nr.5 

Novadpētniecība bibliotēkās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas ceļojošā izstāde 

par J.Akurateru Leimaņu bibliotēkā 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leimaņos izstādes "Mežgales kultūras namam - 

50" atklāšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateicība par piedalīšanos novadpētniecības 

konkursā “Kur tas bija?"  
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Akurateru dzimtas saiets Ābeļu pagasta 

“Jaunzemjos” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkai – 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atašienes bibliotēkas jubilejas svinību laikā 

tikšanās ar dzejnieci Inesi Toru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzejas dienu laikā Atašienē tikšanās ar 

novadnieci, dzejnieci Rutu Štelmaheri 

http://www.akniste.lv/userfiles/gal/big/723417684.JPG
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Izstāde "Barikādēm – 25" Kalna pagastā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalna bibliotēkā viesojas novadniece, dzejniece 

Velta Aizupe (no labās) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadpētniecības materiālu izstāde "Atmiņu 

stāsti" Sēlpils 1. bibliotēkā 
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Pielikums Nr.6 

Foto no pasākumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemassvētku pasākums Dignājas bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatūru zīmēšanas konkurss Krustpils novada 

bibliotēkās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzejas dienu pasākums Antūžos“dzejoļi 

spilvenos” 
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Rasmas Bērziņas karikatūru izstāde Kūku 

bibliotēkā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Pauniņam - 95  Saukas pagasta pārvaldes zālē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bānītim 100 Saukas pagasta Lones bibliotēkā 

 



47 

 

 Saukas pagasta Lones bibliotēkas vadītāja pie  

       novadnieces Lilijas Šicas

 E-prasmju nedēļas ietvaros seminārs Mežāres  

       bibliotēkā “LAD elektroniskā pieteikšanā  

         sistēma” 
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Pielikums Nr.7 

 

Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

 

  Aicina uz Bibliotēku nedēļas pasākumiem : [par literatūru un lasīšanu popularizējošiem 

pasākumiem Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 

bibliotēkās]. - (Kultūra) - Raksta aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.29 

(2016, 15.apr.), 9.lpp. 

 Bērziņa, Valda.  ''Mūs vieno draudzība!'' : [par Jēkabpils pilsētas un novadu skolu 5.-

7.klašu lasītāju dalību konkursā ''Lasītprieks'' un braucienu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku] / 

Valda Bērziņa. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.45 (2016, 21.apr.), 5.lpp. 

 Bičevska, Ilze.  Kultūras darbinieki un bibliotekāri svin savus svētkus : [par Jēkabpils 

apkārtnes novadu kultūras darbinieku dienu Kūku pagastā (Krustpils novads)] / Ilze Bičevska ; pēc 

reģiona kultūras darba organizatores Ludmilas Bērziņas inform. ; tekstā stāsta Zīlānu kultūras nama 

vadītāja Dace Braune // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.123 (2016, 27.okt.), [1.], 5.lpp. : 

ģīm. - Tas pats krievu val. laikr. "БриваДаугава" Nr.43 (2016, 28.okt.), 10.lpp. 

                         

Aknīstes novads 

 

 Aknīstes Senioru centrā retro erudīts : [par Aknīstes novada vēstures izzināšanas viktorīnu] / 

pēc akniste.lv - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.18 (2016, 

4.marts), 7.lpp. : fotogr. 

 Bičevska, Ilze.  Aknīstes bibliotēkā atver V.Ancīša piemiņas istabu : [par pasākumu 

Aknīstes novada bibliotēkā : sakarā ar rakstnieka Valdemāra Ancīša 95.dz. d. (1921-2006)] / Ilze 

Bičevska ; tekstā stāsta Aknīstes novada bibliotēkas vadītāja Veronika Papaurele. - (Kultūra) // 

Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.67 (2016, 14.jūn.), 6.lpp. : ģīm. 

         Pupiņa, Lilija.  Ar pavasari dabā un sirdī : [par tikšanos ar bibliotekāri, dzejnieci, publicisti 

Liju Blūmu Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā : Bibliotēku nedēļas ietvaros] / Lilija Pupiņa, 

Zinaīda Ribāka. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.51 (2016, 6.maijs), 5.lpp. : 

ģīm. 

         

 

Jēkabpils novads 

  

  Bērziņa, Valda.  Bērnu žūrijas stunda Ābeļu pamatskolā : [par Jēkabpils novada Ābeļu 

bibliotēkas un Ābeļu pamatskolas rīkoto noslēguma pasākumu čaklākajiem lasītprasmes 

veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2015" dalībniekiem] / Valda Bērziņa, 

fotogr. Ineta Survillo - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.23 

(2016, 22.marts), 4.lpp. : fotogr. 

 Bērziņa, Valda.  Bērnu žūrijas stunda Ābeļu pamatskolā : [par lasīšanas veicināšanas 

pasākuma noslēgumu - ''Bērnu žūrijas lasītāju stundu'' Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā] / Valda 

Bērziņa // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.32 (2016, 17.marts), [8.]lpp. : ģīm. 

  Ekskursija aktīvākajiem grāmatu lasītājiem : [par Leimaņu pagasta bibliotēkas organizēto 

ekskursiju uz Jēkabpili čaklākajiem lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" 

dalībniekiem] / bibliotekāres Līga un Ingrīda ; fotogr. L.Lācīte, K.Pore // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 

1691-1512. - Nr.69 (2016, 6.sept.), 5.lpp. : fotogr. 

 Grauze, Inese, 1963-.  Iepazīsim Raiņa daiļradi caur zīmējumiem : [par biedrības "Sēļu 

pūrs" izdotās grāmatas "Satikšanās sabiedrībā" ilustrāciju izstādi Zasas bibliotēkā (Jēkabpils 

novads)] / Inese Grauze ; fotogr. Inese Grauze. - (Novados) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. 

- Nr.23 (2016, 22.marts), 4.lpp. : fotogr. 

 Lācīte, Līga.  Leimaņu bibliotēkā ciemojas Zaķu mamma un zaķēni : [par Leimaņu 

bibliotēkas (Jēkabpils novads) un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas organizēto grāmatu 
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lasīšanas pasākumu ''Zaķēnu jampadracis''] / Līga Lācīte. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr.38 (2016, 5.apr.), 6.lpp. : fotogr. 

         Orbidāne, Maruta.  Kalna bibliotēkā bērni, jaunieši un vecāki vērtē grāmatas : [par 

bibliotēkas dalību lasīšanas veicināšanas progr. "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" (Jēkabpils 

novads)] / Maruta Orbidāne // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.18 (2016, 12.febr.), 5.lpp. 

        Bērni - Grāmatas un lasīšana - Latvija. 

              Orbidāne, Maruta.  Kalna bibliotēkā noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija-2015 : 

[par Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas lasītāju piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija"] / Maruta Orbidāne 

// Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.12 (2016, 12.febr.), 5.lpp. 

 Skaļās lasīšanas stunda Rubeņu bibliotēkā : [par Rubeņu bibliotēkas (Jēkabpils novads) 

rīkoto Raiņa dzejas lasīšanu Rubeņu pamatskolas 1.-3.klašu skolēniem] / jekabpilsnovads.lv - 

Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr. 77 (2016, 4.okt.), 5.lpp. : 

fotogr. 

 Survillo, Ineta.  Darbs, kas sagādā prieku : [saruna ar Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas 

vadītāju Inetu Survillo] / Ineta Survillo. mater. sagat. Anita Žigure. - (Starp mums) - Fotogr. aut. 

nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.85 (2016, 1.nov.), 6.lpp. : fotogr. 

 Valainis, Uldis.  Tadenavas bibliotēkā atvērts dabas lieguma ''Eglone'' informācijas centrs : 

[par ''Life+'' projekta ''EremitaMeadows'' ietvaros izveidotā dabas lieguma informācijas centru 

Jēkabpils novada bibliotēkā] / Uldis Valainis. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr.42 (2016, 14.apr.), 5.lpp. 

                 
Krustpils novads 

 

 Bičevska, Ilze.  Bibliotēkas dzimšanas dienā - koncerts, dievkalpojums un atmiņu 

pēcpusdiena : [par Krustpils novada Atašienes bibliotēkas 70.dzimšanas dienas svinībām] / Ilze 

Bičevska ; tekstā stāsta bibliotēkas vadītāja Rita Pastare. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr.111 (2016, 29.sept.), 5.lpp. : ģīm. - Tas pats krievu val. laikr. "БриваДаугава" 

Nr.40 (2016, 7.okt.), 9.lpp. 

 Bičevska, Ilze. Gudrās Lapsas bērniem atprasa alfabētu / Ilze Bičevska // Brīvā Daugava. -

Nr.99 (2016, 1.sept.), 1.lpp.: fotogr. 

 Bičevska, Ilze.  Skolēni mācās meklēt informāciju drukātajās enciklopēdijās : [par izzinošo 

viktorīnu "Zini vai mini" Krustpils pamatskolas 5.a kl. audzēkņiem Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

Bērnu nodaļā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta vecākā bibliotekāre Ieva Luriņa // Brīvā Daugava. - 

ISSN 1407-9828. - Nr.12 (2016, 29.janv.), 5.lpp. : ģīm.  

 Bičevska, Ilze.  Svinēs Atašienes bibliotēkas 70.jubileju / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta 

bibliotēkas vadītāja Rita Pastare. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.108 (2016, 

22.sept.), 5.lpp. : ģīm. 

 Bičevska, Ilze.  Tradīcijas jāpaceļ un jānes tālāk : [par Kokneses folkloras kopas "Urgas" 

viesošanos un mācību nodarbību Zīlānu bibliotēkā un kultūras namā : sakarā ar abu Kūku pagasta 

iestāžu kopīgi rīkoto Jāņu sagaidīšanas pasākumu] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta folkloras kopas 

vadītāja Inguna Žogota. - (Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.70 (2016, 

22.jūn.), 3.lpp. : ģīm. 

         Hnikina, Jeļena.  Krustpils novada bibliotēkās februārī : [par izstādēm un radošajām 

darbnīcām Antūžu, Atašienes, Krustpils, Kūku, Medņu, Mežāres, Vīpes, Zīlānu bibliotēkās] / Jeļena 

Hnikina - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.17 (2016, 1.marts), 

5.lpp. : fotogr. 

 Hnikina, Jeļena.  Kūku bibliotēkā notika novada bibliotēku darbinieku sanāksme : [par 

Krustpils novada bibliotēku vadītāju sanāksmi] / Jeļena Hnikina // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr.9 (2016, 22.janv.), 4.lpp. - Tas pats krievu val. laikr. "БриваДаугава" Nr.4 (2016, 

29.janv.), 10.lpp. 
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 Laitāne, Antra.  Grāmatu rūķis Krustpils pamatskolā : [par 1. un 2.klases skolēnu dalību 

lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija"] / Antra Laitāne. - (Novados) // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.143 (2016, 15.dec.), 5.lpp. : ģīm. - Tas pats krievu val. laikr. 

"БриваДаугава" Nr.50 (2016, 16.dec.), 10.lpp. 

         Laitāne, Antra.  Grāmatu rūķis Krustpils pamatskolā : [par Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

organizēto lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" noslēguma nodarbību Krustpils 

pamatskolas 1. un 2. klašu skolēniem] / Antra Laitāne. - (Ziņas) - Fotogr. aut. nav norādīts. // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.96 (2016, 13.dec.), 4.lpp. : fotogr.       

 "Mīlestība ir vienīgais ceļš" : [par smilšu un zelta putekļu mākslinieces Tatjanas Gavriļenko 

(Ukraina) labdarības gleznu izstādi "Mīlestība ir vienīgais ceļš" Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā] / 

J.Hnikina - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.57 (2016, 

26.jūl.), 9.lpp. : fotogr. 

         Pastars, Jānis.  Mežāres bibliotēkā Inetas Dreimanes gleznu izstāde "Vectēva svētdiena" : 

[par mākslas studijas "Melnā Muša" (Jēkabpils) dalībnieces Inetas Dreimanes izstādi] / Jānis Pastars 

- Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.23 (2016, 22.marts), 4.lpp. : 

fotogr. 

        Pastars, Jānis.  Mežāres bibliotēkā izstāde "Rakstniekam Andrim Jakubānam - 75" : [par 

rakstniekam veltīto izstādi Mežāres bibliotēkā (Krustpils novads)] / Jānis Pastars ; fotogr. no 

www.google.lv un www.vipi.lv. - (Kultūra) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.16 (2016, 

26.febr.), 7.lpp. : fotogr. 

 Tidriķe, Laura.  Dziedinošie ziedi Kūku pagasta izstāžu zālē : [par angļu ārsta Eduarda 

Baha dzīves veikumam veltītās ceļojošās izstādes "Izzini sevi. Jūties labi. Esi vesels" atklāšanu 

Krustpils novada Zīlānu bibliotēkā] / Laura Tidriķe. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr.69 (2016, 17.jūn.), 6.lpp. - Tas pats krievu val. laikr. "БриваДаугава" Nr.25 (2016, 

22.jūn.), 10.lpp. 

 Valdmane, Aija.  Jauns pakalpojums Kūku bibliotēkā : [par jauna maksas pakalpojuma - 

grāmatu apvākošana ieviešanu bibliotēkā] / Aija Valdmane. - (Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - 

ISSN 1407-9828. - Nr.125 (2016, 1.nov.), 3.lpp. - Tas pats krievu val. laikr. "БриваДаугава" Nr.44 

(2016, 4.nov.), 7.lpp. 

                     

Salas novads 

 Ābolniece, Ligita, 1966-.  Emociju medniece dzejā : Salas pagasta bibliotēkā tiekas ar 

dzejnieci no Madonas : [par lasītāju tikšanos ar Ināru Slaviku] / Ligita Ābolniece ; fotogr. no privātā 

arhīva. - (Ziņas) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.80 (2016, 14.okt.), 7.lpp. : fotogr. 

         Ābolniece, Ligita, 1966-.  Patīk, ka svētki izdodas : [par Biržu Tautas nama vadītāju, Biržu 

pamatskolas bibliotekāri un Lauku partnerības "Sēlija" rīkotā pasākuma "Vedējs" 2016.gada 

laureāti Viju Pazuhu] / Ligita Ābolniece ; tekstā stāsta Vija Pazuha. - (Novados) - Fotogr. aut. nav 

norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.82 (2016, 21.okt.), 9.lpp. : fotogr. 

         Kakarāne, Edīte.  "Lasot paveras pasaule" : [saruna ar Salas vidusskolas (Salas pagasts, 

Salas novads) bibliotēkāri Edīti Kakarāni] / Edīte Kakarāne ; mater. sagat. Ligita Ābolniece ;fotogr. 

no privātā arhīva. - (Starp mums) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.19 (2016, 8.marts), 

6.-7.lpp. : fotogr. 

 

Viesītes novads 

 

 Ābolniece, Ligita. Mēs esam bagāti ar putniem un zvēriem: [par tikšanos ar dabas draugu 

un pētnieku Ingmāru Līdaku Viesītē] / Ligita Ābolniece // Jaunais Vēstnesis. – Nr.88 (2016, 

11.nov.), 5.lpp.: fotogr. 

 Dzikoviča, Sanija.  Ik gadu atnāk Raiņa rudens : [par Saukas bibliotēkas (Saukas pag., 

Viesītes novads) organizētajām dzejas dienu aktivitātēm] / Sanija Dzikoviča, Amanda Ovsjuka ; 

fotogr. Armands Ovsjuks // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.71 (2016, 13.sept.), 4.lpp. : 

fotogr. 
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 Griškena, Līga.  Muzikāla dzejas pēcpusdiena "Lai kur tu ietu, ceļu nezaudē uz sevi..." : 

[par tikšanos ar dzejnieci Inesi Toru, dziesminieci Inesi Neretu un mākslinieci Solveigu Kļaviņu 

Viesītes kultūras pilī Dzejas dienu ietvaros] / Līga Griškena ; fotogr. no viesite.lv. - (Novados) // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.74 (2016, 23.sept.), 4.lpp. : fotogr. 

 Griškena, Līga.  Viesītē pulcējas dzejas draugi : [par tikšanos ar dzejnieci, grāmatnieci, 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēkas vadītāju Liju Blūmu Viesītes bibliotēkā] / 

Līga Griškena. - (Novados). - Saturā: "Tas mirklis..." [veltījuma dzejolis Viesītei] / L.Blūma // 

Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.108 (2016, 22.sept.), 5.lpp. : ģīm. 

         Lāce, Velta.  Atkal aizrit vasara : [par bibliotekāro stundu bērniem "Uz skolu" un rudens 

ziedu izstādi "Manā dārzā aug..." Saukas bibliotēkā (Saukas pag., Viesītes novads)] / Velta Lāce ; 

fotogr. no Saukas bibliotēkas arhīva // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.68 (2016, 2.sept.), 

4.lpp. : fotogr. 

         Velta Lāce - balvas "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs 2016" pretendente : [par Viesītes 

novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkas vadītājas Veltas Lāces pieteikšanu Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta biedrības rīkotajam konkursam] // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - 

Nr.21 (2016, 15.marts), 2.lpp. 
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