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1. Vispārīgs Jēkabpils reģionabibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils reģionā bibliotēku lietotājiem 2017. gadā bija atvērtas 4pilsētu bibliotēkas un 34 

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

novadā – 3 bibliotēkas, Jēkabpils novadā – 11 bibliotēkas, Krustpils novadā – 7 bibliotēkas, Neretas 

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

Jēkabpils pilsētā un šajos novados ir 38 publiskās un 26 izglītības iestāžu bibliotēkas.  

Galvenās izmaiņas pārskata periodā mūsu reģiona bibliotēku sistēmā ir Krustpils novada 

Variešu pagasta publisko bibliotēku darbības reorganizācija. Saņemot Latvijas Bibliotēku padomes 

2017. gada 27.marta atzinumu "Par Antūžu un Medņu bibliotēku reorganizāciju", Krustpils novada 

domes sēdē 2017.gada 19. aprīlī tika pieņemts lēmums, izveidot jaunu Krustpils novada pašvaldības 

Variešu pagasta pārvaldes iestādi - Variešu bibliotēku ar ārējās apkalpošanas punktiem Antūžos un 

Medņos. Ārējos apkalpošanas punktos lietotājiem tiek sniegti visi bibliotēkas pamatpakalpojumi, tie 

ir atvērti divas dienas nedēļā. Savukārt Variešu bibliotēka, kas atrodas Variešu pagasta centrā, 

strādā piecas darba dienas nedēļā. 

Reģionā ir vēl viens ārējās apkalpošanas punkts Leimaņos, kurā vienu reizi nedēļā strādā 

Leimaņu bibliotēkas vadītāja un divi izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkas - Ošānos un katru 

nedēļu Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz izsniegšanas punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, 

kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus.  

 2017. gadā reģiona bibliotēku darba prioritātes: 

 bibliotekāro procesu tālāka automatizācija,  

 novadpētniecības darba pilnveidošana - kvalitatīvu un saturīgu novadpētniecības 

materiālu savākšana un noformēšana; 

 darba ar bērniem un jauniešiem formu pilnveidošana un attīstīšana; 

 bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu satura un kvalitātes uzlabošana; 

 

 Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi, atkārtota akreditācija Jēkabpils 

reģionā noslēdzās 2014. gadā un bibliotēkas strādā pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes. 

2018. gadā viens no darba virzieniem ir sagatavošanās atkārtotai akreditācijai Salas, Viesītes un 

Aknīstes novadu 12 publiskajās bibliotēkās.  

  



 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 511903 546689 610164 

Pašvaldības finansējums 511816 546580 610022 

Citi ieņēmumi: 87 109 142 

t.sk. maksas pakalpojumi 87 109 142 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 511903 546689 610164 

Darbinieku atalgojums (bruto) 277924 312115 349199 

Krājuma komplektēšana 53993 60651 60809 

 

 Kopējais pašvaldības finansējums 2017. gadā pieaudzis par 10% - galvenās pozīcijas 

 darbinieku atalgojums; 

 informācijas tehnoloģiju nomaiņa bibliotēkās; 

 remontdarbi un mēbeļu atjaunošana. 

 2017. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, darbinieku atalgojuma pozīcijā ir par 10% pieaudzis, bet krājuma komplektēšanas pozīcijā 

nav īpaši mainījies. Tomēr šis finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību. 

  



 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

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

 

 Pārskata periodā Elkšņu pagasta bibliotēkā pabeigta grāmatu plauktu nomaiņa abonementa 

telpā un nopirkts jauns galds lietotāju vajadzībām. Uzstādīta velonovietne pie bibliotēkas, uzstādīta 

norāde apdzīvotā vietā uz bibliotēku un veikti remontdarbi tualetes telpā.(foto pielikumā Nr. 

1).2018. gadā paredzēts veikt kosmētisko remontu bibliotēkas priekštelpā un kāpņu telpā, un 

nomainīt abonementa telpā grīdas segumu. 

 Biržu bibliotēkā nomainītas ārdurvis, savukārt 2018.gadā plānots nomainīt žurnālu plauktu. 

 Zīlānu bibliotēkas telpās tika veikts kosmētiskais remonts, nomainīti datorkrēsli. Bērnu-

jauniešu telpa ieguvusi skaistu sienas gleznojumu, bet bērni vairāk priecājas par sēžamajiempufiem 

un galda spēlēm. 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā ir veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, kā arī 

izveidots kabinets vadītājai. Pieaugušo abonements pārvietots uz lasītavas telpu, līdz ar to 

samazinot vietu lasītavai un datoriem, bet tā ir pilnīgi pietiekoša pašreizējam noslogojumam un 

ierīkota telpa izstādēm un pasākumiem. 

2017. gadā Atašienes bibliotēkā tika veikts telpu kosmētiskais remonts, paplašināta lasītāju 

apkalpošanas zona un izveidots bērnu stūrītis 

Kūku bibliotēkā pārskata periodā uzsākts darbs pie vides pieejamības nodrošināšanas 

personām ar invaliditāti – tiekuzbūvētā uzbrauktuve pie centrālās ieejas un nomainītas trīs durvis. 

Uzsākts remonts bibliotēkas kāpņu telpā un koridorā 1. stāvā. Darbus plānots pabeigt 2018. gada 

februārī.Tika sakopta un labiekārtota bibliotēkas apkārtne. 2017. gadā pie bibliotēkas tika uzstādīts 

vel viens āra trenažieris. 

Šajā gadā tika nomainītas iekšējās ieejas durvis Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkā. Arī 

datortelpā tika veikts remonts – lai novērstu mitrumu, tika ieklāta hidroizolācija un nomainīts jauns 

grīdas segums. 

 Pārskata periodā ir ieklāts grīdas segums Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas divās 

telpās. Ir plānots 2018. gadā veikt kosmētisko remontu krājumu telpā - grīdu krāsojums, sienu 

krāsojums. 

Nākamgad ir plānots sakārtot ieeju Sēlpils 2. bibliotēkā - nomainīt ārdurvis, uztaisīt nojumi virs 

durvīm un nobruģēt ieeju. 

 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 

 2017.gadā ir notikusi telpu paplašināšana Jēkabpils novada Kalna bibliotēkā par 16 m2, jo 

bibliotēkai piešķirta nesen likvidētā pasta telpa. Šeit paredzēts izvietot novadpētniecības materiālus, 

izstādes, arī jauniešu stūrīti. Materiālais un tehniskais stāvoklis apmierinošs. Iegādātas arī mēbeles 

jaunajai telpai – grāmatu plaukti, žurnālu galdiņš, skapītis arhīva lietām,biroja skapis, lustra – par 

kopējo summu 728 EUR. 2018.gadā plānots iegādāties arī krēslus. 

 

3.3. Iekārtas, aprīkojums 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
Datori 255 

Multifunkcionālās iekārtas 51 

Printeri 37 

Kopēšanas iekārtas 10 

Skeneri 9 

 



 

 

 2017.gadā tika iegādāti jauni plaukti Sēlpils 1. bibliotēkas periodikas izvietošanai. Plaukti 

tikai veidoti pēc pasūtījuma, lai būtu piemēroti gan vietai bibliotēkā, kur tie tika novietoti, gan 

periodikas daudzumam. 

Aizvadītajā gadā turpinājās darbs pie Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas telpu 

labiekārtošanas, kā arī pie grāmatu plauktu un veco mēbeļu nomaiņu pret jaunām. 2017. gadā 

grāmatu plauktu iegādei iztērēti 1326 eiro, līdz ar to vecie grāmatu plaukti ir nomainīti. Pēc 

pasūtījuma plauktus izgatavoja firma SIA “Mebir” no Rēzeknes. 2018. gadā jānopērk jauni 

apmeklētāju krēsli, žurnālgaldiņš, bērnu pufi. 

 Variešu bibliotēka tika aprīkota ar jaunām mēbelēm. Tika nopirkti jauni grāmatu plaukti ar 

ritenīšiem, lai būtu pārvietojami un atbrīvotos telpa pasākumiem. Tika iegādāti galdi gan 

darbiniekiem, gan lietotājiem, arī 2 galdi lasītavai. Jaunas mēbeles tika iegādātas arī bērnu telpas 

labiekārtošanai. Nopirkti tika grāmatu plaukti, mīkstie pufi, no Medņu ĀAP pārveda bērnu galdiņu 

un plauktiņus, grāmatu vilcieniņu. 

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā no pašvaldības finansējuma tika nomainīts viens dators 

apmeklētājiem. Iegādāti četri plaukti, žalūzijas zālē, sienas displejs dokumentiem, pārvietojamais 

pakāpiens, bibliotēkas vadītājai nomainīts biroja krēsls. Saņemts dāvinājums no Lattelecom – 8 

datorkomplekti. 2018.gadā Kūku bibliotēkā ieplānots izveidot datorklasi ar 10 darba vietām un 

pastāvīgu interneta pieslēgumu. Paredzētajā telpā (17 m2) jau 2017. gadā ir uzsākti remontdarbi. 

 Sadarbībā ar biedrību “InSpe”, Kūku bibliotēkas telpās tiek radīta galda spēļu bibliotēka, 

kuru ikdiena labprāt izmanto ciemata bērni. Sienas rotā mākslinieces Jolantas Ābeles zīmējumi, 

kuros attēloti pasaku varoņi. Ir iegādātas 14 galda spēles: Buratino, Ceļotājs Rūdis grib zināt kā 

radās Latvija, Iepazīsti Daugavu, Iepazīsti Latviju, Iepazīsti Latviju - personības, Attīstošais Loto – 

dzīvnieki, Attīstošais Loto – mācīsimies skaitīt, Krustvārdu spēle – Scrabble, galda spēle – Tik 

TakBumm, Frozen, Mondo, spēle Katanas ieceļotāji, Tornis, Lexiko Unikāla vārdnīcas spēle. Kā arī 

tika iegādāti spēļu galdi – šaha galds ar figūrām, spēļu galds Worker 13 in 1 (galda futbols, 

basketbols, AIR hokejs, biljards, mini teniss u.c.), novuss, maziem bērniem Lego galdiņš ar 

klucīšiem. 

Pārskata periodā 7 reģiona bibliotēkas ir iegādājušās jaunas multifunkcionālās iekārtas 

kopēšanai un printēšanai, Vairākas bibliotēkas plāno 2018. gadā budžetā iekļaut līdzekļus 

multifunkcionālo iekārtu nomaiņai, jo bibliotēkas vēlas sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. 2 

bibliotēkās ir iegādātas jaunas digitālās fotokameras bibliotēkas vēstures materiālu un organizēto 

pasākumu mirkļu iemūžināšanai. 

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

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

2017. gadā 2 reģiona bibliotēkās iegādāts arī laminētājs, kas paredzēts darba vajadzībām, 

noformēšanas darbiem u.tml. 

  

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

 Mežāres bibliotēka savā pārskatā raksta: "Lielas problēmas ir ar interneta kvalitatīvu 

nodrošinājumu – brīžiem tas īslaicīgi pazūd vai raustās, kā arī palēninās datu pārraides ātrums, ir 

periodi, pat dienas, kad tā vispār nav. Parproblēmu ir informēta Krustpils novada pašvaldība, 

Jēkabpils reģiona GB, KIS. Šobrīd interneta pārrāvumi ir mazāk, bet datu pārraidesātrums nav 

mainījies" 

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

strādājot BIS Alise, 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 attālināti, piem., vebināros: 

"Diemžēl par tiešsaistes vebināriem jāsaka, ka ar katru gadu pasliktinās piedalīšanās tajos, 2017. 

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 – 



 

 

uzbrauktuvjuizbūve 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. 

Pārskatā par Viesītes bibliotēkas 2016. gada darbu iekļautās problēmas joprojām aktuālas: 

- jautājums par cilvēku ar īpašām vajadzībām, vecu cilvēku ar kustību traucējumiem 

iekļūšanu bibliotēkā – uzbrauktuves izbūve pie ieejas bibliotēkā; 

- nojumes izbūve virs trepēm pie ieejas bibliotēkā, kas ir aktuāli lietus un sniega gadījumā un 

apdraud cilvēku drošību; 

- telpu ventilācijas sistēmas izbūve kultūras pils telpās, t. sk. arī bibliotēkā.  

 Reģiona bibliotēkās ir datori, kas tika iegūti Trešā tēva dēla projekta ietvaros, tātad jau 

novecojuši, varbūt vēl ejoši, bet ar vecām datorprogrammām, kas neatbilst šodienas prasībām. 

Protams situācija ir ļoti atškirīga novados. Piem., Krustpils novadā ir iestrādāts, ka katru gadu viens 

datorkomplekts tiek no jauna iegādāts, bet ir novadi - Jēkabpils un Neretas, kur bibliotēkās vēl 

joprojām ir 2005., 2006.gada datori 2018. gadā katrai bibliotēkai kopā ar novadu datorspeciālistiem 

jāveic datortehnikas, arī datorprogrammu audits, jo vajadzētu būt tā, ka bibliotēkās ir varbūt mazāk 

šo datorkomplektu, bet tie ir labi darbojošies un ar modernām datorprogrammām. Svarīga šeit ir 

novadu bibliotēku sadarbība ar novadu datorspeciālistiem. 

  



 

 

4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums 

 

Tabula “Personāls reģionā” 
 2015 2016 2017 

Kopā  52 53 52 

t.sk. bibliotekārie darbinieki 46 45 45 

Nepilnas slodzes bibl. darbinieki 7 6 5 

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 9 9 

Bibl. darb. ar vidējo izglītību 12 12 12 

 

Personāla mainība pārskata periodā reģionā ir ļoti minimāla – Neretas novada Zalves 

pagasta bibliotēkā Sondras Bulindžas vietā sāka strādāt Diāna Zana. Pamatojoties uz pavisam 

nelielo bibliotēkas lietotāju skaitu (2017. gadā - 72 lietotāji), Neretas novada pašvaldība nolēma 

samazināt bibliotēkas darba laiku - tagad tā ir pieejama 20 stundas nedēļā. 

Sākot ar 2016. gadu un turpinot 2017.gadā, Kūku bibliotēkas vadītāja pilda arī novada 

bibliotēku koordinatora pienākumus. Pozitīvais - 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 

 

 Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte savā gada pārskatā raksta : 

"2017. gadā bibliotēkas apmeklētāji, lasītāji bija izvirzījuši mani – Līgu Lācīti – nominācijai „ 

Pagasta bibliotekārs -Gaismas nesējs” . Protams, esmu ļoti gandarīta, ka bibliotēkas lietotāji ir mani 

novērtējuši, ka esmu vajadzīga, ka 

varu būt noderīga, lai atrisinātu kādu 

neskaidru jautājumu par e-

pakalpojumiem un citām iespējām.  

Neliels ieskats , ko rakstīja par mani. 

“Lai gan Zemgales reģionā uzvarēja 

Kokneses bibliotēka, tuvu uzvarai 

bija arī Jēkabpils novada Leimaņu 

pagasta bibliotēka un tās bibliotekāre 

Līga Lācīte. Viņas pamatdarbavieta 

atrodas Mežgales ciemā, bet reizi 

nedēļā Līga ar pamatīgu jaunāko vai 

pasūtīto grāmatu somu dodas uz 

Leimaņu Tautas namu, kur ir 

bibliotēkas filiāle, un viņu gaida tās regulārie apmeklētāji. Skaidrs, ka laukos bibliotekārs ir tas 

cilvēks, ar kuru ļaudis grib arī parunāties. Mežgalē bibliotēka atrodas vienā ēkā ar novada veco 

ļaužu aprūpes centru. Pārbūvējot ēku, viens gaitenis tika ierīkots tieši uz bibliotēku, tāpēc ikdienā 

šie vecie cilvēki ir bibliotēkas pamatapmeklētāji. Līgai ir svarīgi, lai šiem ļaudīm ik pēc laika tiktu 

sarīkots arī kāds neliels tematisks pasākums. Šajā ziņā notiek cieša sadarbība ar pagasta pārvaldi. 

Bibliotēkā regulāri notiek arī izstādes. Abu bibliotēku telpas ir skaisti izremontētas un gaumīgi 

iekārtotas.”  



 

 

Pilnu rakstu var izlasīt šeit: 

http://news.lv/Laudis-un-Darbi/2017/05/16/pagasta-bibliotekars-gaismas-nesejs 

 Apbalvojumi Aknīstes novadā 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītāja Veronika Papaurele sakarā ar LR 

neatkarības 99. gadadienu apbalvota ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu; 

 Aknīstes vidusskolas bibliotekāreAina Deksne sakarā ar LR neatkarības 99. gadadienu 

apbalvota ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu; 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka un tās vadītāja Veronika Papaurele saņēma Imanta 

Mežaraupa atbalsta fonda pateicību par grāmatas „Filadelfija” prezentācijas pasākuma 

organizēšanu. 

 

Apbalvojumi Jēkabpils novadā 

 Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte sakarā ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 99. gadadienu apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības Goda rakstu par 

ieguldīto darbu novada attīstībā nominācijā “ Sabiedriskais darbinieks”; 

 Balvas "Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs" 2017 pretendents Zemgales reģionā - 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte; 

 Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunzeme sakarā ar Latvijas 

Republikas proklamēšanas 99. gadadienu apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības 

Atzinības rakstu nominācijā “ Jubilārs”; 

 Dignājas pamatskolas bibliotekāre Inese Brandule sakarā ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 99. gadadienu apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības Atzinības rakstu 

nominācijā “ Jubilārs”; 

 Dunavas pagasta pārvaldes pateicība Tadenavas bibliotēkas vadītājai Ainai Timofejevaipar 

ieguldīto darbu Dunavas pagasta kopējā tēla veidošanā un iedzīvotāju labklājības un 

labsajūtas veicināšanā; 

 Novada publisko bibliotēku vadītāji saņēmuši Jēkabpils novada pašvaldības pateicību par 

ieguldījumu grāmatas „No Sēlijas pūra...” izveidē. 

 
 

Apbalvojumi Krustpils novadā 

 Sūnu pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Neimane apbalvota ar Krustpils novada 

pašvaldības Goda rakstu par ilggadēju ieguldījumu izglītībā; 

 Krustpils pagasta bibliotēkas vadītāja Sarma Lazdiņa apbalvota ar Krustpils novada 

pašvaldības Atzinības rakstu par radošu un godprātīgu darbu Krustpils pagastā; 

 Antūžu internātpamatskolas bibliotekāre Marija Zemīte apbalvota ar Krustpils novada 

pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un apzinīgu darbu izglītībā; 

 

Apbalvojumi Neretas novadā 

 Balvas "Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs" 2017 pretendents Zemgales reģionā - 

Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese; 



 

 

 

Apbalvojumi Salas novadā  

 Sēlpils 2. bibliotēkas vadītāja Dace Januškeviča apbalvota ar Salas novada pašvaldības 

Atzinības rakstu par amatiermākslas un novada vārda atpazīstamības veicināšanu; 

 

Viesītes novadā 

 Mazā Bānīša Balva ir viesītes novada pašvaldības atzinība par ieguldījumu un 

sasniegumiem Viesītes novada un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garīgo vērtību 

radīšanas un popularizēšanas jomā - 2017. gadā šī balva tika pasniegta arī Viesītes novada 

Viesītes bibliotēkas vadītājai Līgai Griškenai un Viesītes novada Saukas pagasta Saukas 

bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei 

 

 
 

Pārskata periodā Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīkoja konkursu novadpētniecības krājuma 

aktualizēšanai "Kā viņu sauc?". Pateicību par teicamiem rezultātiem šajā konkursā saņēma piecas 

reģiona bibliotēkas: 

 Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne 

 Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja Airita Volante 

 Rubeņu bibliotēkas vadītāja Agra Ozoliņa 

 Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Rasma Strode 

 Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja Inita Lejiņa 

 
4.3. Finansējums personāla attīstībai 

 

 5 reģiona bibliotēku darbinieki 2017. gadā pabeidza 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 

4) Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina 



 

 

5) Krustpils pagasta bibliotēkas bibliotekāre Gita Elksnīte 

2017. gadā no Krustpils novada bibliotēkām paredzētā kopēja finansējuma tika apmaksāti 

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

 

Reģiona bibliotēku apmeklētie  

profesionālās pilnveides pasākumi 
N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 20.-21.09 Madona LNB Novadpētniecības konference 2 dienas 

2. 28.11 Jēkabpils Jēkabpils nov.  Pasākumu vadīšana 5 h 

3. 5.12 Jēkabpils Jēkabpils TIIC Interešu konflikta novēršana 2 h 

4. aprīlis Skrīveru 

novads 

Viesītes novada 

bibliotēkas 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Skrīveru novada 

bibliotēkām 

1 diena 

5. 9.11. Aizkraukle LNB Ievads mēdijpratībā 5 

6. 14.12 Rīga LNKC Nemateriālā kultūras 

mantojuma likums 

5 

7. decembris Aknīste Aknīstes novada 

pašvaldība 

Stress un izdegšanas 

sindroms nopietnāku 

veselības problēmu vēstneši 

5 

8. februāris Viesīte LLU Augstākās izglītības virzienu 

iespējas savas karjeras 

izaugsmei 

 

3 

9. septembris Saukas 

pagasta 

pārvalde 

 

Eiropas sociālais 

fonds 

“Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi 

Viesītes novadā”. 

4 

  

2017. gadā Viesītes novada bibliotēkas sadarbībā ar kaimiņu –Neretas novada bibliotēku 

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

apmeklēta Skrīveru pilsētas bibliotēka un Skrīveru bērnu bibliotēka. 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 Viesītes bibliotēkas budžeta ietvaros, pat kooperējoties ar pārējām bibliotēkām, 

vairāk par vienu braucienu gadā nav iespējams atļauties. 

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

profesionāli pilnveidoties - Jēkabpils novada pašvaldība rīkoja semināru "Pasākumu vadīšana", bet 

Salas novada pašvaldība rīkoja piedalīšanos profesionālās kompetences pilnveides semināru 

"Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas prasības" Rīgā. 

Krustpils novada bibliotēku koordinators rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu sava novada 

bibliotēku darbiniekiem uz Vidzemes bibliotēkām. “Brauciena pirmā pietura Praulienas pagasta 

diriģenta Haralda Medņa māju vietā, arhitekta Mailīša topošais vides objekts "Stabules", tad 

iepazināmies ar Sarkaņu pagasta bibliotēku, Madonas muzeja novadpētniecības krājumu nodaļu un 

amatniecības māju. Tālāk sekoja Vecpiebalgas bibliotēka, kur mums laipni izrādīja ne tikai 

bibliotēku, bet arī iepazīstināja arī ar sagatavotu prezentāciju par bibliotēkas darbu. Tad 

iegriezāmies Inešu centrā un braucām uz Veselavas muižu, kuru patlaban atjauno ar dažādu līdzekļu 

piesaisti. Muižas pirmajā stāvā nupat bija piedzīvojusi jurģus bibliotēka. Visu apmeklēto bibliotēku 

vienojošais- tādas pat kā mūsu novada ar visiem + un -, visas meklē iespējas kā ar dažādiem 

līdzekļiem un formām noturēt un piesaistīt lasītājus”.  

 

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 otrajam 

darbiniekam arī ir 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 8 ir pensijas vecuma, tātad 18%. 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. 

Aktuāla problēma ir reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem, kas tomēr vēlas startēt 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, bet varbūt to nav darījuši tīri 

finansiālu iemeslu dēļ. Tāpēc liels atbalsts un risinājums ir Eiropas fondu piesaiste šajās 

programmās. Arī no mūsu reģiona plānota 8 darbinieku pieteikšanās šim mācībām. 

 

  



 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 7620 7323 7068 -4%; -3,5% 

t.sk. bērni 2412 2374 2269 -2%; -4,4% 

Fiziskais apmeklējums 163156 148056 127710 -9%; -14% 

t.sk. bērni 64447 56107 44237 -13%; -21% 

Virtuālais apmeklējums 26292 3489 1400 -86%; -60% 

Sociālo tīklu apmeklējums  66514 34315 58262 -48%; +70% 

Izsniegums kopā 214058 206072 194889 -4%; -5,4% 

t. sk. grāmatas 98026 93096 85711 -5%; -7,9% 

t.sk. periodiskie izdevumi 101892 100231 108136 -2%; +7,9% 

t.sk. bērniem 33335 27716 22077 -17%; -20% 

Bibliotekārais aptvērums% 

no iedz.skaita apkalpes 

zonā 

28 27 30 -1%; +11% 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem   52  

Iedzīvotāju skaits 27665 26753 23560 -3%; -12% 

 

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 nedaudzāsir 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. 

  

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.  

Viens no pakalpojumiem, kas attīstās un ietekmē lietotāju kvalitatīvu apkalpošanu ir reģionu 

bibliotēku darbs, strādājot BIS Alisē, uzsākot automatizētu lietotāju apkalpošanu. No 38 reģiona 

publiskajām bibliotēkām, Alisē pagaidām nestrādā tikai 4 bibliotēkas. 

 2017. gadā turpinājāmizmantot SBA moduli kopkatalogā, kas uzlaboja operatīvu 

informācijas apmaiņu starp reģiona bibliotēkām. 

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

patstāvīgi informāciju sameklēt elektroniskajā katalogā, pasūtīt sev interesējošus materiālus. 

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

organizācijas var rīkot dažādus kursus, pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.  

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: "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. gadāuzsāka remontēt 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. 2017. gadā Viesītē pēc pieprasījuma 

piegādātas grāmatas: 

- regulāri uz mājām - veciem cilvēkiem, personām ar kustību traucējumiem - 5 lasītājiem; 

- pēc nepieciešamības – aizņemtiem cilvēkiem, kuru darba laiks sakrīt ar bibliotēkas darba 

laiku (arīstrādā ārpus Viesītes), arī skolotājiem – 11 lasītājiem; 

- regulāri uz Viesītes veselības un sociālās aprūpes centru 2 centra iemītniekiem (grāmatas 

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. 2017. gadā bibliotēkas telpas izmantoja arī pansionāta 

iemītnieki dažādu pasākumu organizēšanā, kuru sagatavošanā iesaistās arī bibliotēka. 

Sadarbība ar biedrību “InSpe” pārskata periodā, Kūku bibliotēkā tika organizēti dažādi 

pasākumi senioriem: tikšanās ar fizioterapeitu Mārtiņu Lindmani, tikšanās ar uztura speciālisti 

Baibu Grīnbergu, ziepju gatavošanas nodarbība. Pie mums ar meistarklasēm (pulsa sildītāja un 

suvenīrcimdiņu adīšana, aušana uz velosipēda riteņa)viesojas arī Latvijas rokdarbu meistare Vanda 

Podiņa. Seniori uzadīja 66 zīdaiņu zeķītes un zābaciņus, kurus ar Dzimtsarakstu nodaļas palīdzību, 

uzdāvinājām novadā reģistrētiem jaundzimušajiem. Kā arī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Aglonu, kurā senioriem bija iespēja iepazīties ar maizes radīšanas procesu Aglonas Maizes muzejā, 

leļļu darināšanas mākslu Preiļu Leļļu karaļvalstī. Apmeklējam Aglonas baziliku, Karaļa kalnu un 

Čertokas ezeru. Pēc brauciena seniori bija pilni jaunu iespaidu, sajūsmināti, aizkustināti un arī 

piekusuši, tomēr priecīgi par šo došanos ārpus mājām. Seniori bija ļoti priecīgi par šo braucienu. Un 

reizē tas bija arī liels gandarījums mums pašiem – redzēt šīs smaidošās sejas, sajūsmā ieplestās acis, 

šo spēju priecāties par it kā tik ikdienišķām lietām! 



 

 

 

Kūku ciemata seniori Preiļu Leļļu karaļvalstī 

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 sadarbībā ar kultūras 

namu kopā ar pagasta senioriem bijām Valmierā un tās apkārtnes skaistākajā vietās, piedalījāmies 

senioru aktīvās atpūtas dienā Ābeļos. Kā vienmēr pēc ekskursijām vai cita veida sarīkojumiem 

pulcējamies bibliotēkā un pie tējas tases aplūkojam datorā ievietotos foto materiālus no šiem 

pasākumiem, dalāmies atmiņās un pārdomās par redzēto un iegūto, kā arī seniori tiek iepazīstināti ar 

informāciju par jaunumiem bibliotēkā. 

2017.gadā pie bibliotēkas nodibinājās rokdarbnieču pulciņš, kura dalībnieces pārsvarā ir 

dāmas labākajos – senioru gados. Nodarbības notiek reizi nedēļā. 

Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, reizi nedēļā bibliotēkā notiek arī datorapmācību nodarbības 

senioriem." 

 
 

Senioru datorapmācību nodarbības Kalna bibliotēkā 

 
Turpinās sadarbību ar Aknīstes senioru centra „Apaļā galda” klubiņu. Kluba dalībnieki 

tiekas Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek nodarbības, pasākumi. Reizi mēnesī 

(izņemot vasaras mēnešus) apmeklē mājas aprūpes iemītnieces. Tiek aiznesti dažus norakstītos 

žurnālus, pārrunāti par novada vēstures lappusēm, derīgo padomu stunda, dzejas apskats “Vārdi 

skrien pasauli siltāku sacīt”. 



 

 

Atskaites periodā Aknīstes bibliotēka uzsākusi jaunu pasākumu ciklu – ģimeņu sestdienas. Šajā 

dienā ģimenei ir iespēja pavadīt brīvo laiku kopīgi darbojoties dažādās meistarklases, piedaloties 

atrakcijas, skaļajā lasīšanā. Vēl viens jauninājums bibliotēkā ir brīvdienu kinonedēļa. Skolēnu 

brīvdienās tiek organizēta filmu skatīšanās katru darba dienu. Bērni našķojas ar popkornu un kvasu. 

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. Pieaugusiinterese 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.  

  

5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Jēkabpils reģionā, bez pilsētas ir 36 publiskās un 23 skolu bibliotēkas. 2018. gadā plānots, 

ka BIS Alise darbu uzsāks vēl trīs Jēkabpils novada bibliotēkas: Sēlpils 1. un Biržu bibliotēkas, tas 

nozīmē, ka 87% bibliotēku būs ieviesušas automatizētus bibliotekārā darba procesus un lietotāju 

apkalpošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strādā 

Alise-i  

Nestrādā 

kopkatalogā 

Automatizēti 

izsniedz 

Rekataloģi

zācija 

pabeigta 

Publiskās 

bibliotēkas 

34 4 33 31 

Skolu 

bibliotēkas 

19 7 14 7 

Kopā 53 11 48 38 

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/


 

 

2017. gadā kopkatalogā uzsāka strādāt 3 bibliotēkas: Jēkabpils novada Liepu, Mežzemes un 

Slates 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.   

 2017. 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 3080 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 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

3547 2829 3082 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1559 1761 1486 

 

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. 

 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. 

Gatavojoties atkārtotai akreditācijai, plānots, ka 2018. gadā katra reģiona bibliotēka būs 

izstrādājusi šīs krājuma veidošanas vadlīnijas. 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2017. gadā: 

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

daudz, lai pilnvērtīgi atjaunotukrājumu; 

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.  

 2016. gadā Jēkabpils Galvenā bibliotēka noorganizēja un arī pārskata periodā papildināja 

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.  

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

53993 60651 61550 

t.sk. pašvaldības finansējums 53993 60651 61550 

grāmatām 33583 39527 40255 

t.sk. bērnu grāmatām 5112 5581 6038 

periodiskajiem izdevumiem 20410 21124 21302 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

1,95 2,26 3,05 

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

2017. 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. 

  

6.3.Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 19787 20058 21563 

Grāmatas 6490 6006  

t.sk. latviešu daiļliteratūra 2327 2423 2507 

t.sk. bērniem 1363 1055 1120 

Izslēgtie dokumenti 24258 21930 36259 

Krājuma kopskaits 239218 237768 223072 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.48 0.46 0,51 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.1 2.7 3,2 



 

 

 

 

6.4. Datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 2760 2684 2327 

News 238 258 2146 

 

 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. 

 Neretas novada centrālā bibliotēka ir samazinājusi laikrakstu pasūtīšanu, aicinot savus 

lasītājus izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku, tādējādi saņemot apjomīgu Latvijas laikrakstu 

apskatu. 

 

 

 

  



 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

 Bibliotēkas rada iespēju lasīt labas kvalitātes grāmatas un presi, nodrošina piekļūšanu 

dažādaveida informācijai datu bāzēs.  

 Prieks, ka bibliotēkās izveidotie bērnu stūrīši pašu bibliotekāru rokām tiek pilnveidoti, jo 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar audzinātājām, kā arī jaunās māmiņas ar bērniņiem 

intensīvāk apmeklē bibliotēkas. Novadu bibliotekāri dara visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk 

piesaistītu mazos lasītājus, diemžēlLatvijas iedzīvotāju skaits sarūk. 2017.gadā arvien vairāk un 

vairāk, šajā procesā bibliotekāri ir bezspēcīgi.   

 

Svarīgākie darba rādītāji: 

 2016 2017 SALĪDZINĀJUMĀ 

Lietotāji līdz 18 

gadiem 

4387 4279 -108 

Apmeklējumi līdz 

18 gadiem 

87566 70953 -16613 

Izsniegums 

bērniem līdz 18 

gadiem 

63570 56039 -7531 

Virtuālie 

apmeklējumi  

45783 38267 -7516 

Sociālo tīklu 

apmeklējums 

58603 113576 + 54973 

 

Secinājums: lai arī no Latvijas izceļo iedzīvotāji, tie, kas paliek, bibliotēku izmanto kā kultūras 

centru, kā atpūtas un pulcēšanās vietu. Arvien vairāk par bibliotēku uzzina no sociālajiem tīkliem, 

jo iedzīvotāji internetvidi izmanto saziņai ar saviem tuviniekiem ārzemēs. 

 

 7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

 

Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir JGB Bērnu literatūras nodaļa, LNB Bērnu literatūras 

centrs.  Bibliotēkas veic konsultatīvo darbu sadarbībā ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.   

Novados bibliotekāri atzīst, ka samazinoties skolēnu skaitam un skolas slēgšanām, sarūk 

apmeklētāju skaits, bet vasarās un brīvdienāsmazie ķipari atgriežas pie vecvecākiem un tad 

bibliotekāriem ir visintensīvākais darbs.  

Bibliotēku informācija un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās, bibliotēku 

mājas lapās un vietējos laikrakstos. Kopējie pasākumi ar JGB Bērnu literatūras nodaļu un pagastu 

bibliotēkām atspoguļojas sociālajos tīklos un mūsu mājas lapā www.jgb.lv bērnu literatūras nodaļas 

sadaļā. 2017.gadā palīdzējām vadīt Krustpils novada grāmatu svētkus, bērnu un jauniešu aktivitātes. 

Novada bibliotēkas savstarpēji sadarbojas, izmantojot SBA iespējās, kā arī konsultējas ar 

darbu saistītos jautājumos. Bibliotekāri sadarbojas ar JGB, apmeklējot kursus, seminārus, ar JGB 

Bērnu lit.nodaļu, lai kopā organizētu bērnu un jauniešu pasākumus un meklētu jaunas idejas bērnu 

lasīšanas veicināšanas aktivitātēm. 

Notiek savstarpēji pieredzes apmaiņas braucieni ar citām novada bibliotēkām, kas ir 

nenovērtējams ieguvums, jo aizgūstot un pilnveidojot idejas, var panākt produktīvāku darba 

rezultātu.  

Ar lielu interesi uzklausām kolēģu stāstījumus no kursu un semināru piezīmēm, un gūstam 

informāciju, kas nepieciešama darbam. Noderīgas ir tikšanās ar novadniekiem, ievērojamiem 

http://www.jgb.lv/


 

 

cilvēkiem. Cenšamies iepazīt bibliotēkas fondā ienākušo literatūru, lai iespējami labāk varētu veikt 

lasītāju apkalpošanu. 

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

 

Bibliotēkas savu krājumu veido unpapildina atbilstoši bibliotēkas funkcijām: informācija, 

izglītība, izklaide, izstrādātaikrājuma komplektēšanas koncepcijai, ievērojot lietotāju intereses, 

vajadzības unprasības.  

Krājuma veidošanas avoti ir: pirkumi, piedalīšanās VKKF 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 grupa lasa visčaklāk un grāmatiņas ātrāk nolietojas. Šai vecuma grupai svarīgs arī 

grāmatas vizuālais noformējums, diemžēl pēdējā laikā zīmējumi ir nesaprotami un spokaini. 

Pievēršam uzmanību grāmatām ar drukātiem burtiem, kas atvieglo lasīšanu tiem mazuļiem, kas 

lasītprasmi vēl tikai sāk apgūt.. Grāmatas pārsvarā bibliotekāri iegādājas sadarbojoties ar IK „Virja” 

un SIA „LGrāmata”. Krājuma stāvokļa situācija bibliotēkās stabila.  Protams, varētu vēlēties vairāk 

jaunieguvumu, bet tas ir atkarīgs no piešķirtā finansējuma apjoma, tas it kā palielinās, bet grāmatas 

paliek dārgākas. Daudzās pašvaldībās vadība uzskata, ka bērnu krājumam nav jāatvēl tik daudz 

naudas, jo bērni lasa mazāk. Vairāk naudu atvēl periodikas iegādei nekā bērnu grāmatu krājuma 

papildināšanai.  

Vēl komplektējot grāmatas ieklausāmies arī pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju vēlmēs 

un ieteikumos. Šajā periodā bērni mācās pazīt burtus, lasīt. Viņi labprāt mēģina gan dabā, gan telpā 

atpazīt jau apgūtus simbolus, burtus, mēģina lasīt uzrakstus. Prieks, ja šajā izzināšanas procesā 

iesaistās papildus arī vecāki, tad rezultāts ir daudz vērtīgāks. 

Atjaunotie bērnu krājuma daleņi Gārsenes 

pagasta bibliotēkā. 

Bibliotēkās samazinājies bērnu lietotāju skaits, tāpēc vajadzības gadījumā bibliotēkas fondā 

neesošās grāmatas tiek saņemtas arī no pārējām novada bibliotēkām vai Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas krājuma. Bibliotekāri atzīst, ka līdz ar jaunāko tehnoloģiju ienākšanu, lasīšana kļuvusi 

mazāk populāra. Tomēr darbinieki bibliotēkas krājumu veidot tā, lai tas būtu saistošs un 

interesantiem ne tikai dažādiem vecumposmiem, bet arī kā meitenēm, tā arī zēniem. 

 

2016 2017 

Kopā t.sk.bērnu grāmatas Kopā t.sk.bērnu grāmatas 

5798 1182 8786 1756 

 

7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, pasākumi dažādām vecuma grupām 

 

Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālasuzziņas.Pieprasītākā 

uzziņu tematika bija vēsture, folklora, ģeogrāfija,daba, Latvijas vēsture, novadnieki.  



 

 

Bibliotēkas uzziņu un informācijas pakalpojumiem tiek izmantoti tradicionālie un 

elektroniskie informācijas avoti. Tie sevī ietver dažādas meklēšanas iespējas – bibliotēkas katalogu, 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas veidoto datu bāzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko 

katalogu un dažādas citas bērniem un jauniešiem paredzētas interneta vietnes, vietējo laikrakstu 

arhīvi, enciklopēdijas. Īpaši intensīvs darba periods visiem bibliotekāriem ir skolu projektu nedēļas. 

Tad skolēni daudz laika pavada bibliotēkās, meklējot materiālus referātiem, dažādiem lasījumiem 

mākslas un kultūras vēsturē, ģeogrāfijā, dabaszinātnēs. Skolēni jau laikus sāk gatavoties Latvijas 

simtgadei, tāpēc materiāli par Latvijas vēsturi ir īpaši aktuāli un pieprasīti.  

Darbinieki 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 un viņi atrod 

daudz sev vajadzīgas informācijas. Diemžēl, daudz informācijas internetvidē ir neprecīzas un 

nepatiesas, tāpēc pašiem skolēniem jāanalizē, bet vislabākais meklēt visu ir enciklopēdijās un 

grāmatās.  

Regulāri tiek veidoti “Jauno grāmatu” saraksti.  Bibliotēkās bezvadu internetu 

skolēniizmanto savos viedtālruņos arī ārpus bibliotēkas telpām un darba laika, tāpēc ir svarīgi 

izveidot sociālajos tīklos savu apmeklētāju pulciņu, lai uzskaitītu arī šos virtuālos apmeklētājus.    

Novadu bibliotēkās pasākumi notiek vairākām vecuma grupām kopā, jo bērnu ir maz un viss 

notiek ar vecākiem vai vecvecākiem, tāpēc grūti izdalīt pirmsskolas, bērnu un jauniešu pasākumus.  

Skatīt pielikumu Nr.2 

Pasākumi dažādām vecuma grupām: 

Pirmsskolas vecums. 

Ābeļu pagasta bibliotēkā sadarbībā ar bērnu pieskatīšanas centru vasaras mēnešos notiek 

grāmatu lasīšanas pēcpusdienas, kurās lielākie bērni mazajiem priekšā lasa Bērnu, jauniešu žūrijas 

grāmatas, zīmē, veido un risina krustvārdu mīklas un citus uzdevumus. Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļas ietvaros pagasta bērni lasīja I. Zīgnera grāmatas “Mazais pūķis Kokosrieksts un dižais 

burvis”, “Mazais pūķis Kokosrieksts un melnais bruņinieks”. 

Biržu pagasta bibliotēkā notikadaudzi pasākumi tieši pirmsskolasķipariem:  

“Nosapņotas Murrādziesmiņas”. Vitautam Ļūdēnam 80 – tematiska stunda pirmsskolas 

vecumā bērniem.“Lasīsim kopā!”- pēcpusdienā mazuļiem, lai vecinātu interesi par grāmatu.  

Gārsenes bibliotēkā ar mazajiem lasītājiem notika radošā darbnīca, kuras laikā no rudens 

lapām tapa skaists grāmatu tārpiņš, kas ilgi priecēja bibliotēkas apmeklētājus. 

Visveiksmīgākais pasākums Krustpils pagasta bibliotēkā ir“Pirmklasnieku svētki”, kad 

mazais ķipars ierodas bibliotēkā un tiek īpaši sumināts.  Un šādi pasākumi piesaista pašus mazākos, 

kas jau kā skolnieki nāk uz bibliotēku iedrošināti, zinātkāri.  

Kūku pagasta bibliotekāres uzskata, ka ja ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, 

tad tāpēc ir svarīgi radīt mīlestību pret grāmatām pašiem bērniem. Iepazīstinot topošos mazākos 

lasītājus ar bibliotēku, bērni bieži vien rosina vecākus biežāk apmeklēt bibliotēku, un izveidojas jau 

ģimenes apmeklējumi bibliotēkā.  

Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēkā regulāri notiek sadarbība ar Mazzalves 

pamatskolas pirmskolas 5-6g. bērniem. Bērni tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, pasākumos, kuros 

piedalās ar lielu interesi.  

Mežāres pagasta bibliotēkā notika ļoti interesanta bibliotekārā stunda bērniem un 

piedzīvojums kopā ar “Loti no Izgudrotāju ciema”, kas lika pasmaidīt un padomāt, iztēloties un 

klausīties.  

Rites pamatskolas PII grupiņas 5.-6.gadīgo bērnu ciemošanās Rites pagasta bibliotēkā - 

pasaku lasīšana, bērniem tika stāstīts, kas ir skola, kā jāuzvedas.  

Sēlpils 1. bibliotēkā notika skaists pasākums “Bērnības skaistākie dzejoļi” – tematisks 

pasākums bērniem, spēles un mīklas ar dzejoļiem.  Otrs interesantais un krāsainais pasākums: 

“Uzzīmē savu vasaras grāmatu!” – tematisks pasākums bērniem. Bērni uzzīmēja vasarā lasītās 

grāmatas. 

Jāatzīmē, ka Sēlpils 1.bibliotēki blakus nav ne skolas ne pii, bet bibliotekāre sarīko tik 

interesantus un radošus mazos pasākumus, ka bērnikatru brīvu brīdi ir klāt.  



 

 

Par veiksmīgāko lasīšanas aktivitāti Sproģu bibliotēkas bibliotekāre uzskata jebkuru 

pasākumu, uz kuru ierodas bērni ar saviem vecākiem.Sproģu bibliotēkā ļoti veiksmīgs bija 

“Grāmatu starts”. Projekta ietvaros bibliotekāre varēja iepriecināt 8 pagasta pirmskolas vecuma 

bērnus un viņu ģimenes. 

Zalves bibliotēkā mazākie bērni pirkstiņdrukātavā veidoja pavasarīgus darbiņus no 

grāmatiņas ‘’Mana pirkstiņzīmogu grāmata. Visiem bija prieks sejās un sirsniņās, jo mazie bērni ir 

vispateicīgākie lasītāji un pasākumu apmeklētāji – viņu mazās sirsniņas atvērtas visam radošajam.  

 

Interesantākie pasākumi skolēniem: 

Aknīstes bibliotēkā sadarbībā ar Aknīstes vidusskolas sākumskolas skolēniem tiek rīkotas 

bibliotekārās stundas, Dzejas dienu pasākumi, konkursi par dzīvniekiem latviešu tautas pasakās un 

par Miķeļdienu, Helovīnu ballīte. Skolēnu brīvlaikā rīkoja kinoseansus- uz lielā ekrāna rādīja 

multfilmas un pasaku filmas. 

Asares bibliotēka Asares pamatskolā organizēja daiļlasīšanas konkursu visiem skolēniem pa 

grupām- 1-4.kl; 5-7kl.; 8-9 kl. Bērni lasīja savus izvēlētos dzejoļus un trīs žūrijas locekļivērtēja . 

Labākajiemdaiļlasītājiem diplomi un nelielas balviņas, jo bērniem vajadzīga motivācija piedalīties 

pasākumos.  

Atašienes bibliotēkā janvārī notika Barikāžu piemiņas pasākums Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā; februārī - Sveču dienas radošā darbnīca kopā ar mākslinieci Jolantu Ābeli un 

nevalstiskajām biedrībā “Pīlādzītis” un “ Rotanss”, kur piedalījāsgan juniori, gan pagasta seniori. 

Vēl vasarā rīkoja radošās darbnīcas ”Noķer sapnīti” Annas dienas ietvaros. Bijajūtama liela bērnu 

un jauniešu atsaucība. 

Biržu bibliotēkā sadarbība ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļu notika pasākums 

skolas vecumā bērniem “Zaķu darbnīcā”, kur kopā gatavojām zaķēnus, spēlējām spēles un 

gatavojām Lieldienu pārsteigumus.  

Dignājas bibliotēkā Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros bibliotēkā notika pasākums, kurs bija 

veltīts zviedru rakstnieces AstridasLindgrēnas140 dzimšanas dienai: “PepijasGarzeķes dzimšanas 

dienas ballīte”. Pasākumā piedalījās pati PepijaGarzeķe no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu 

lit.nodaļas. Bērni ar lielāko prieku piedalījās visas atrakcijās, bija sagatavojuši dāvanas pašai 

Pepijai. Kad pienāca noslēguma cienasts, bērni negribēja laist Pepiju prom, jo ļoti iepatikās būt 

kopā.  

Elkšņu bibliotēkā “Sniega dienas” ietvaros norisinājās jautrs pasākums – Ņigu, ņegu 

kupenā! Dalībnieki cēla sniegavīrus, sacentās, kurš tālāk aizmetīs sniega piku un kurš no sniega 

uzcels augstāko torni. Kad cimdi bija slapji un zābaki pilni ar sniegu, visi devās uz bibliotēku 

sildīties ar tēju unradoši izpausties, gatavojot smaržīgas sveces no bišu vaska plāksnēm un dekorus 

mājas rotāšanai. Šis bija viens jautrs, radošs un mājīgs pasākums bērniem.  

Gārsenes bibliotēkā notiek ļoti radoši un interesanti pasākumi, piemēram, sadarbojoties ar 

pils pārvaldnieci un bērniem, tapa rudenīgi trauciņi svecēm, lai bibliotēkas telpas tumšākajā gada 

laikā būtu mājīgi gaišas, jāpiebilst, ka pagastā nav ne skolas, ne bērnudārza, tā kā nav nekāda 

sadarbības tīkla darbā ar bērniem, bet pasākumi tiek organizēti un bērnu iemīļoti. 

Kalna pagastā notiek dažādi pasākumi vislabākais esot “Bērnu/ jauniešu/vecāku” žūrijas 

darbs, tāpēc žūrijas ekspertiem tika organizēts brauciens uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā, kā 

arī ekskursija uz Dzelzceļa muzeju un iepazīšanās ar jauno Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Krustpils pagasta bibliotēkā notiek ļoti daudz pasākumu bērniem, kas ir plaši apmeklēti un 

interesanti, piemēram: Izgudrojumu diena, Lieldienu olu darbnīca, Bērnu svētki, Ielīgosim Jāņus 

u.c. Pat grūti visus uzskaitīt, bet visi pasākumi ir pārdomāti, radoši, krāsaini un protams vislielākā 

motivācija – saldumi neiztrūkst nevienā pasākumā. Bibliotekāres iegulda savā darbā visu sirdi un 

radošo izdomu. 

Kūku bibliotēkā notiek daudz pasākumu kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Bērni ir tie, kas 

iesaista visu ģimeni bibliotēkas dzīvē: “Vasaras sezonas atklāšanas pasākums Kūkās”. Dienas gaitā 

bija visādas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Notika Krustpils novada futbola turnīrs. 

Bija pieejamas galda spēles, bet vakara noslēgumā balle ar grupu “Starpbrīdis”Vēl radošs pasākumu 

cikls bija “Rokassprādžu aušana un pērļošana” - Radošā darbnīca 8.,9.klašu skolniecēm,kuras 



 

 

apguva pērļošanas pamatprincipus un uzpērļoja sev rokassprādzi.  Kūku bibliotēkā notika vēl 

“Puzles likšanas turnīrs”. Bērni pa vecuma grupām lika 5 dažādas grūtības pakāpes puzles uz laiku. 

Arī pieaugušie varēja likt puzles un atgriezties bērnībā.  

Jēkabpils pilsētas Bērnu literatūras nodaļā notiek dažādi interesanti un izzinoši pasākumi, 

piemēram, tradicionāli Bibliotēku nedēļas laikā organizē orientēšanās spēli “Ejam pa bibliotēkas 

ejām”. Izstaigājot bibliotēkas divus stāvus un apmeklējot visas nodaļas, spēles dalībnieki 

atsvaidzina zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, trenē savas prasmes meklēt 

informāciju enciklopēdijās, periodiskajos izdevumos un internetā, atcerēties vai no jauna iepazīt 

dažādus bērnu grāmatu varoņus. Orientēšanās spēles noteikumi paredz, ka sākumā dalībnieks 

saņem kontrolkartiņu, kurā spēles gaitā jāsakrāj kompostrētās atzīmes, un tad var doties uz finišu, 

kur gaida kāda balviņa vai konfekte.  Turnīrs notiek visas nedēļas garumā.  Atzīmējot Dzimtās 

valodas dienu, interneta resurss letonika.lv organizēja digitālu spēli 5.-12. klašu skolēniem 

“Valodas vingrotava”. Tajā skolēni atsvaidzināja savas latviešu valodas un literatūras zināšanas. Lai 

gan mūsu bibliotēkā spēli uzsāka krietns pulciņš dalībnieku, līdz noslēgumam maijā tika tikai 2 

spēlētāji, tas pierāda, ka ļoti jāseko līdzi katram bērnam, citādi viņam trūkst pacietības nonākt 

finišā.   

Kaut arī Leimaņos un apkārtnē nav skolas, bibliotekāre arvien izdomā kādu interesantu 

pasākumu visām bērnu grupām: ir izveidojusies tradīcija – sākt jaunu darbības cēlienu ar kopīgu 

kādu izglītojošu un atraktīvu pasākumu. Lasītājiem bibliotekāre piedāvāja ekskursiju uz Līvāniem, 

uz stikla muzeju un amatniecības centru. Pirmais interesantais piedzīvojums daudziem lasītājiem 

bija braukšana ar prāmi pāri Daugavai no Vandāniem uz Līvāniem. Stikla muzejā aplūkoja skaistos 

stikla izstrādājumus kā arī vēroja, kā tiek veidota stikla zivs, cik daudz pacietības un darba prasa no 

meistara pagatavot stikla zivtiņu.Tālākais ceļš – aplūkot Līvānu savdabīgos soliņus, protama kopīga 

fotografēšanās.Ekskursijas noslēguma daļa – Rogāļu grava, kurā mazie ekskursanti varēja brīvi 

izkustēties pēc sirds patikas. Atpakaļ ceļā lasītājiapmainījās arkādu no Bērnu žūrijas  grāmatām. 

Vēlējums dalībniekiem – lai sokas grāmatu lasīšana un nezūd mīlestība pret grāmatām.Mazajiem 

ekskursantiem šī diena ļoti patika. Šķiroties viņi apsolīja jau nākamajā dienā tikties bibliotēkā un 

apmainīt jaunās Bērnu žūrijas grāmatas. 

Vēl Leimaņu bibliotēkā tikpat aizraujošs un neaizmirstams brīdis bija Ziemassvētku dāvanu 

un rotājumu gatavošana. 2017.gadā bērni gatavoja dāvanu somiņu no konfektēmun eglīšu rotājumu 

- zvaigznīti ar rūķīšu cepuri. Cik aizrautīgi un draudzīgi bērni strādāja, cits citam palīdzot! 

Bibliotekāre ar prieku secināja, kaut arī skolas likvidē, bet laukos bērnu savu kopību nekad 

neaizmirsīs, tikai mums, pieaugušajiem, viņi jāatbalsta un jāmotivē.  

Mežāres bibliotēkā arī notiek daudzi pasākumi bērniem jauniešiem, piemēram, “Lāčplēša 

Dienai” veltīts pasākums, radošais pasākums “Patīk fotografēt? Piedalies!”, uz visiem pasākumiem 

bērni nāk ar interesi, nevis tāpēc, ka skolotāji liek, jo bibliotekāre visu informāciju māca atrast 

grāmatās, kas ir interesantāk darāms kopā ar draugiem.  

Neretas novada bibliotēkas ļoti aktīvi darbojas ar saviem bērniem un jauniešiem, jo vēlas, lai 

viņi paliek savās mājās, neaizceļo projām un aizmirst savus senčus. Neretas bērnu bibliotēkā: 

pasaku pēcpusdiena “Kas to būtu domājis?” notika 1.- 4.klašu skolēniem mazajā skoliņā. Kopā 

arklašu audzinātājām 1.- 4.klašu skolēni bija radījuši mazas un skaistas teātra izrādes par izlasītajām 

pasaku grāmatām. Pēc uzveduma iesaistījās skolotāja, kura kopīgi ar skolēniem radījusi bērnu 

dzejoļu grāmatiņu “Kas to būtu domājis?”. Grāmatas autore L.Ozoliņapriecājās par dažu viņas 

dzejoļu brīnišķīgiem iestudējumiem. 

Vēl 1.–4.klašu skolēni, kā arī Sproģu pamatskolas audzēkņi tika aicināti uz tikšanos ar bērnu 

rakstnieci Eviju Gulbi. Uz tikšanos bērni bija ieradušies kā rakstnieces galvenie grāmatu varoņi – 

pelēni. Rakstniece piesaistīja bērnu uzmanību ne tikai ar interesantu stāstījumu, kustību rotaļām, bet 

arī ar aizraujošiem eksperimentiem un trikiem. Tajos aktīvi, ar lielu degsmi līdzdarbojās bērni. 

Noslēgumā, kad skolēni bija guvuši atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, autore dāvināja 

katram veltītu grāmatzīmi ar savu autogrāfu. Brīnišķīgā pēcpusdiena noslēdzās ar radošām 

darbnīcām. Pasākums bija izdevies, to atzina ikviens, kas bija šeit atnācis.  

Rites bibliotēkā ļoti uzrunāja kāds īpašs pasākums: 10 - 14 gadus vecas meitenes izmantojot 

Rites pagasta bibliotēkā esošās pavārgrāmatas, sagatavoja cienastus bērniem, kas gaida autobusu, 



 

 

lai dotos mājās. Viņas šo gatavošanas un cienāšanas procesu sarīkoja kā mīļu un rūpīgu pasākumu. 

Lai Rites bērni varētu ne tikai teorētiski iemācīties vasarai nepieciešamos velobraukšanas 

noteikumus, tad tiem tika organizēta praktiska nodarbība, kurā vajadzēja iepazīties ar trasi un tad to 

ar velosipēdu izbraukt. Vēl viensinteresants pasākums Rites bibliotēkā: sagaidot ciemiņus no 

Saukas pagasta, bērni un jaunieši bija sapulcējušies uz kopīgu picu cepšanas pasākumu - 

bibliotekāre un bērni mācās grāmatās atrasto pielietot dzīvē.  

Kaut arī Rubeņu bibliotēkā krasi samazinājies bērnu skaits, bibliotekāre nenokar rokas un 

darbojas ar vēl lielāku atdevi, lai arī palikušos ķiparus piesaistītu lasīšanai un līdzdarbošanai 

bibliotēkā. Notiek “Skaļās lasīšanas stundas” Rubeņu pamatskolas 1.-3.kl. skolēniem, bibliotēkas 

jubilejas pasākumi bija ar grāmatu saistīti, lai ieinteresētu mazajam ķiparam paņemt grāmatu rokās. 

Dzejas dienas pasākumi iesākās pie Raiņa pieminekļa un turpinājās sadarbībā ar JGB Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāju kultūras namā, lai kopā veidotu dzejas kolāžas, lasītu bērnu dzeju, pūstu 

lielos laimes burbuļus un veidotu nelielas dāvanu atklātnītes ar dzejoļiem, ko piestiprināt pie sienas, 

lai izlasa arī pieaugušie apmeklētāji.  

Arī Salas bibliotēkānotiek daudz radošu un krāsainu pasākumu: Uz bibliotēku aicināja 

vietējo dzejnieci Ināru Mūrnieci, tika lasīta viņas grāmata “Runcis Brencis dzirnavnieks”. No cikla 

“Salas novada radošie cilvēki’’ skolēni tikās ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolnieci Elīzu Rēķi, 

kura zīmē mandalas.Notika radošā darbnīca ‘’Uzzīmē savu mandalu ”, bērni paši zīmēja un krāsoja 

mandalas.Salas vidusskolas skolotāja lūdza sagatavot stāstījumu7.klasēm“Kas ir bibliotēka”?  

Tikšanās notika Salas bibliotēkā, tā bija saistoša un interesanta. 

Kā ik gadu arī pagājušajā gadā salas bibliotēka piedalījās UNESCO nedēļā, kuras tēma bija 

“Kultūras mantojums lietojumā”,īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas 

tūrisma veicināšanā.  Notika vairāki pasākumi skolēniem: tikās ar Jēkabpils Vēstures muzeja 

darbinieci Ilutu Bērziņu, kura stāstīja par Sēļu ēdieniem, apskatīja senos virtuves piederumus, 

izmēģināja roku kafijas samalšanā ar senām rokas dzirnavām. Vēl interesants bija brauciens uz 

Sēlpils kultūras namu pie direktores, kura stāstīja par dārzeņu sautējuma “Sēlijas smeķis” 

gatavošanu, bija iespēja arī to nogaršot. Sadarbībā ar Salas novada Sabiedrisko un Tūrisma lietu 

speciālisti Jolantu Grandānividusskolas novadpētnieku pulciņa dalībnieki klausījās stāstījumu un 

skatījās prezentāciju par sēļu aizvēsturi. Šis ciklu pasākumsmūsu bērniem liek aizdomāties par 

savām saknēm, par savu vēsturi.  

Saukas bibliotēka saorganizēja savusmazos lasītājus doties uz koncertu, pēc koncerta 

”Dziesmotā diena Saukā”, komponista A. Žilinska dzimtajās mājās ”Lejas Arendzānos” visi 

fotografējās un dalījās ar grāmatās uzzināto informāciju.  

Sēlpils 1.bibliotēkā notika skaists un raibs pasākums: “Raibu mežu, raibu aužu, Lielas 

dienas gaidīdama” – tematisks Lieldienu pasākums bērniem sadarbībā ar Sēlpils kultūras namu. 

Slates bibliotēkapiedalījās lielajā Jāņu vainaga pīšanā. Bērni kopā ar pieaugušajiem roku 

rokā pina, dekorēja lielo Jāņu vainagu, ko varēja apskatīt tuvāko pagastu iedzīvotāji. Viss pasākums 

caurvijās ar Jāņu dziesmu dziedāšanu, lustēšanos, jokošanos un atrakcijām. Šis bija paaudžu kopā 

saliedēšanas pasākums. Vēl skaists pasākums bija “Slates skolas 135 rudens”, kas veltīts skaistajai 

Slates skolai, kur tapa skaistas ziedu rotas.  

Sporģu bibliotēkasbibliotekāre vienmēr savos pasākumos piedomā par katru apmeklētāju un 

bērni savukārt savās mazajās sirsniņās bibliotekārei vienmēr saka paldies par iejūtību un mīlestību. 

Par jautru aktivitāti izvērtās sniegavīra veidošana radošajā darbnīcā. Sniegavīru veidoja no baltas 

zeķes, iekšā pildot putraimus un grūbas. Bērniem ļoti patika. 

Variešu bibliotēkā notiek skaisti pasākumi: bibliotēku nedēļā bibliotekāre novadīja 

bibliotekāro stundu “Lielas grāmatas, mazas grāmatas” Variešu sākumskolā. Bērni varēja izcilāt un 

izmērīt smagāko, biezāko grāmatu, nofotografēties ar garāko grāmatu, paņemt plaukstā mazāko.Par 

godu A. Lindgrēnes jubilejai tika rīkots zīmējumu konkurss “Astrīdas Lindgrēnes varoņu pasaulē”, 

kas noslēdzas ar Lindgrēnes dzimšanas dienas ballīti. Ciemos bija atlidojis Karlsons ar gardumiem, 

mazos lasītājus sagaidīja pati Pepija.Variešu bibliotēka piedalījās ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, 

kur radošajās darbnīcās gan Variešos bērni klausījās fragmentu no grāmatas, zīmēja pirātu 

kartes.Bibliotēka piedāvāja arī citas radošās darbnīca. Bērniem patika ziemas darbnīca Variešos un 

Medņos, kurā dažādās tehnikās veidoja sniegavīrus. 



 

 

Viesītes bibliotēkā notiek ļoti daudz interesantu un izzinošu pasākumu, kurus pat grūti visus 

sarindot, jo katrs ir ar savu “odziņu “ un interesanti. Piemēram: pavasarī – aprīlī un maijā - 

bibliotēkā notika virkne pasākumu, kuru tematika bija saistīta ar pavasari un putniem dabā. 1. un 2. 

klases pasākumā “Agri gāju mežmalā putnu dziesmas klausīties…” vairāk uzzināja par 

zināmākajiem pavasarī redzamajiem un dzirdamajiem dziedātājputniem, ieklausījās viņu balsīs, kā 

arī fragmentos no literāriem darbiem. Savukārt pasākums “Putni Latvijas dabā, to atspoguļojums 

latviešu folklorā, rakstnieku darbos, populārzinātniskajās grāmatās”, kā jau parāda tā nosaukums, 

sniedza bērniem daudz izzinoša materiāla. To apmeklēja 2. un 3. klases. Kaut kas jauns un nebijis 3. 

b klasei bija ekspedīcija “Putnu vērošana un klausīšanās dabā”, ko organizēja bibliotēka, kad kopā 

ar luterāņu draudzes mācītāju A. Āboliņu, kas ir aizrautīgs putnu pētnieks, viņi, bruņojušies ar 

binokļiem, līdzi ņemot darba lapas, devās uz Viesītes mazā ezeriņa apkārtni vērot un klausīties 

putnus dabā. Darba lapās tika fiksēts, ka novēroti un saklausīti vairāk nekā 10 putnu. Lai izvērtētu 

un pārrunātu redzēto un piedzīvoto, 3. b klase maija sākumā atkal sapulcējās bibliotēkā. Bērni bija 

iemācījušies arī tautasdziesmas par putniem un uzzīmējuši skaistus darbus. Zīmējumu izstāde 

bibliotēkā bija apskatāma visu maija mēnesi. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti arī 3. b klases 

čaklākie lasītāji.  

Ļoti saturīgs un interesants izvērtās pasākums, kuru apmeklēja gan pieaugušie, gan bērni – 

tikšanās ar grāmatas “Zoodārzs manā pagalmā” autoru, dabas draugu un pētnieku Ingmāru Līdaku. 

Uz pasākumu tika aicināti visa novada cilvēki, arī Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 

jaunieši. Pasākuma apmeklētāju lielāko daļu veidoja Viesītes vidusskolas 3. – 8. klašu skolēni, kā 

arī skolēni no Jēkabpils skolām. I. Līdakas stāstījums par dzīvniekiem bija ļoti saistošs, atraktīvs, 

interesants, kā arī izglītojošs un audzinošs. Stāstījumu autors papildināja ar paša uzfilmētiem video 

sižetiem par dzīvniekiem. 

Vīpes bibliotēkā lielāki un mazāki bērni bija sapulcējušies uz Lieldienu radošo darbnīcu. Lai 

sagatavotos, svētkiem, tika dekorētas olas un izgatavotas galda kartes. Noslēgumā, visus savus 

mākslas darbus, bērni sakarināja, vāzē ieliktos , bērza zaros. Ejot mājās, bērni savus darbiņus 

paņēma līdzi, jo arī tur ir jārada Lieldienu noskaņa. Vēl Vīpes pagasta bibliotēkā, notika ziepju 

gatavošanas darbnīca, kuru vadīja pieredzes bagātā pasniedzēja Iluta Bērziņa. Iepazināmies ar 

ziepju rašanās vēsturi, dažādu ziepju veidiem, to pagatavošanu un interesantiem faktiem, kas saistīti 

ar ziepēm. Gatavojām ziepītes, izmantojot dažādas ziepju bāzes un krāsošanas metodes, pievienojot 

ziedlapiņas, skrubīšus un citas sausās piedevas. Pievienojām arī ēteriskās eļļas, lai ziepes iegūtu 

savu burvīgo aromātu. Rezultātā ir uzzināti vairāki interesanti fakti par šo procesu, un iegūta prasme 

pašiem gatavot ziepes. 

Zalves bibliotēkā Lielajā piektdienā, bērniem un jauniešiem bija iespēja apmeklēt Lieldienu 

pasākumu. Uzdevumi bija dažādi gan tādi ko varēja veikt kopā, gan tādi, kas bija atbilstoši 

vecumam. Lielās Lieldienu olas dekorēšanā piedalījās visi, tāpēc bija prieks redzēt kā dažādas 

vecuma grupas sastrādajas kopā un lielākie var palīdzēt mazākajiem. Jaunieši un mammas, kuras 

labprāt pievienojās pasākumam, sacentās Lieldienu mīklas minēšanā. Jaunieši iepazinās ar pieejamo 

uzziņu literatūru bibliotēkā, jo to varēja izmantot nākamajam uzdevumam. Pasākumam tuvojoties 

beigām, katrs apmeklētājs varēja izdekorēt savu izvēlēto olu un kaulēties. Par labi padarītiem 

darbiņiem katrs izvilka savu kārumu - Lieldienu zaķi. Pasākumam beidzoties, prieks bija, ka daži 

bērni nesteidzās uzreiz prom, bet vēl labprāt minēja pavasarīgās Lieldienu mīklas. 

Vasaras beigās apbalvoja Zīlānu bibliotēkas čaklākos apmeklētājus, kas lasa arī grāmatas, ne 

tikai darbojas ar datoru. Pasākuma dalībniekusgaidīja 1000 fonu studija, kas pie mums 

bijaieradusies no Jaunjelgavas. Tur varēja nofotografēties un tūlīt iegūt fotouzņēmumu. Pie 

mākslinieces Jolantas Ābeles savukārt varēja paspēlētiesar krāsām. Bijaīsts dīdžejs un disenīte. 

Nedaudzvēlāk mums pievienojāskāds nezināms viesis ar veselu buķeti dažādu atrakciju un izdarību 

- klauns bija ieradies no GB bērnu nodaļas. 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa ļoti veiksmīgi sadarbojas arnovadu 

bibliotēkām – palīdzam organizēt dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumu, konsultējam “Bērnu 

/jauniešu/vecāku” žūrijasdarbā, lai mazie eksperti ar prieku piedalītos un nonāktu līdz noslēgumam. 

Tā kā mūsu nodaļai ir izveidots savs logo – PŪCĪTE – tad ir tapis tērps un mēs sagaidām 



 

 

bibliotekārajās stundās savus mazos lasītājus arī šajā tērpā un notiek ar Pūcīti ekskursija pa 

bibliotēku un radošās darbnīcas.  

Kā veiksmīgu sadarbību gribētos atzīmēt pasākumu Variešu sākumskolā Grāmatu svētku 

ietvaros, kadnotika pasaku rīts kopā ar Pepiju – pirmsskolas vecuma bērniem.Pusaudžiem un 

jauniešiem notika radošā darbnīca “Hennas zīmējumu māksla”. 

 

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.  

Priecē, ja pašvaldības atbalsta savas bibliotēkas un, piemēram, “Bērnu unjauniešužūrijas” 

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

jūtas pat lepni, ka ir spējuši aizpildīt anketas un tikt uz noslēguma pasākumiem.  

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. 

Apbrīnas vērti ir bibliotekāri, kas nenokar rokas un ar pilnu atdevi strādā ar bērniem, kaut 

tuvumā nav ne bērnudārziņa, ne skolas.   

 

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 bibliotekāri strādā ar pirmsskolas vecuma 

un jaunākā skolas vecuma bērniem, bet visi esamatvērti visam jaunajam un meklējam jaunus 

sadarbības virzienus.  

Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem no 

novadu domēm un pagastu pārvaldēm, tāpēc, pirmkārt, šīs iestādes ir nozīmīgākie sadarbību 

partneri.   

Sadarbību tīkls visām novadu bibliotēkām ir pirmsskolas izglītības un mācību iestādes, ja 

tādas vēl pagastos palikušas. Ļoti laba savstarpējā sadarbība ir ar JGB un novadu bibliotēkām, 

pagastu kultūras namiem, dažādiem pulciņiem un vietējiem uzņēmējiem, kas šad tad atbalsta 

pasākumus, jo pašiem ir mazi bērni, kas apmeklē bibliotēkas. 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. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

 

Novadu bibliotekārie darbinieki regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties 

Jēkabpils GB organizētājos semināros un kursos un izmanto LNB Mācību centra u.c. iespējas, 

piedalās pieredzes apmaiņas braucienos.  

2017.gadādaži novadubibliotekāri ir apguvuši Latvijas Nacionālajā bibliotēkā profesionālās 

pilnveides izglītības 240 st. programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. 

Finansējumsprofesionālajai pilnveidei tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta. Visas zināšanas 

iegūstamas darbā, bet var arī paši meklēt izglītības iespējas, piemēram, Mežāres bibliotēkas 

darbiniekam nav speciālās izglītības specializācijā – tieši darbā ar bērniem un jauniešiem – tas ir 

neliels mīnuss saskarsmes, kultūras un psiholoģiskajos jautājumos darba procesā ar šo bibliotēkas 

apmeklētāju grupu.Bet, lai to kompensētu, darbinieks ir piedalījies tālākizglītības kursos un apguvis 

programmas “Saskarsmes psiholoģijā”, “Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās” u. 

c.  Kopumā visu bibliotekāru zināšanu līmenis ir atbilstošs, lai strādātu ar bērnu un jauniešu grupu, 

kaut arī tas prasa lielāku piepūli, lai ieinteresētu bērnus un jauniešu apmeklēt bibliotēku, lasīt 

grāmatas, interesēties par jaunumiem, nevis tikai pavadīt laiku pie datora.   



 

 

Bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem masu medijiem – pašvaldības 

informatīvo izdevumu „Jēkabpils Vēstis”,laikrakstiem „Brīvā Daugava” un„Jaunais Vēstnesis”, un 

sludinājumu laikrakstu „Ceturtdiena”, te lasāma informācija par plānotajiem un jau notikušajiem 

pasākumiem, „Jēkabpils radio 1” informē iedzīvotājus par pasākumiem bibliotēkās. 

 

7.8. 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 poligrāfiskā veidā 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. 

 Daudzi bibliotekāri atzīst, ka lielākā problēma, ka pagastos vairs nav skolas, tāpēc tuvākajā 

apkārtnē nav bērnu. Bērni mācās dažādās skolās, līdz ar to ir grūti kopā savākt. Aktīvi darboties var 

tikai brīvlaikos un brīvdienās.   

 Ja pašus mazākos vēl varvedināt uz lasīšanu ar dažādiem pasākumiem, tadvidējā vecuma 

bērni ir slinki 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, vai pat par savām mājām, kur var uzticēties, prasīt padomu 

vai vienkārši siltumā sajusties vajadzīgam. Kā spilgtu, bet negatīvupiemēru jeb problēmu vēlētos 

izstāstīt: Lones bibliotēkā viena meitene “Ēnu dienā” pieteicās izmēģināt bibliotekāresdarbu, jo 

doma bija mācīties par bibliotekāri. Dienas beigās nolēma, ka nē. Secināja un paskaidroja- nekad 

nav iedomājusies, ka tik daudz dažādu darbu jāpadara – viņai tas šķita par traku- te visa literatūra 

izsniedzama caur “Alisi”, nāk apmeklētāji, tad jaunās preses svītrkodu salikšana, pa brīžam pakārto 

fondu utt., esi arī apkopējaun vēl tas ļotinetīrs darbs, jo lietotāji uz laukiem atnes literatūru ļoti 

briesmīgu, bet tādi mēs esam, bibliotekāre bija šokā, jo viņai liekas, ka šis ir pats interesantākais 

darbs.  

 Klausoties novada bibliotekāru problēmās,risinājumu iespējās, gribas viņus kā īpaši izcelt, 

uzslavēt, jo tas ko izdara mazo bibliotēku darbinieki, ir nenovērtējams, smags darbs, kuru nevar 

novērtēt vienā darba algā. Apbrīnoju tos bibliotekārus, kas nesavtīgi rūpējas par mazajiem ķipariem, 

bieži vien aizstājot viņiem vecmammas, mammas, skolotājas.  

 

  



 

 

8. Novadpētniecība 
 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi 

 

Galvenās novadpētniecības darba prioritātes reģionā: 

 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, 2017. gadā vairākām bibliotēkām 

apritēja nozīmīgas gadskārtas: Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkai - 70 

 Jāņa Jaunsudrabiņa - 140 jubilejas atzīmēšana  

 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:  

  - "Tēva skola" 

  - Spodris Bērziņš "Krustpils hronikas" 

  - No sēlijas pūra... 

 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. 2017.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 226 mape.  Šo 

darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi. 

 Pārskata periodā izveidotas atsevišķas telpas novadpētniecības materiālu glabāšanai, 

piemēram, Kalna bibliotēkā. 

 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 eksemplāramSēlijas 

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

lasīšanu. 

 Savukārt Elkšņu pagasta bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā 2017. gadā novadpētniecības 

krājuma papildināto, jaunu vērtīgu grāmatu “Tēva skola”, kas stāsta par Elkšņu pamatskolas vēsturi. 

Grāmatas autore ir Mirdza Lazdiņa. Viņas atmiņas, dokumentus un materiālus apkopot grāmatas 

formātā palīdzēja novadpētniece Rudīte Urbacāne. Grāmata “Tēva skola” ir dokumentu, fotogrāfiju, 

laikabiedru atmiņu apkopojums par skolas vēsturi Elkšņu pagastā no 19.gs sākuma līdz 20.gs. 

vidum. Kā spilgtākais notikums tagadējās skolas ēkas uzcelšana un iesvētīšana 1937.gadā. Tas 

notika laikā, kad par skolas pārzini strādāja Latvijas brīvības cīņu dalībnieks Kārlis Lazdiņš (1898- 

1955). Par nopelniem izglītības un kultūras veicināšanā viņš 1936.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu 

ordeni. Viņa meita Mirdza Lazdiņa (dz. 1933.g.) skolas ēkā uzaugusi un guvusi pirmo izglītību, 

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


 

 

visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem un 

notikumiem.  

 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. 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. 

 Pārskata gadā, sagaidotbarikāžu atceres dienu, Kalna bibliotēka izveidoja izstādi „Barikāžu 

laiku atceroties”, kurā izvietoti savāktie materiāli saistībā ar barikāžu dalībniekiem no mūsu pagasta 

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

apliecības, utml.).  Kopā ar savas bibliotēkas lasītājiem piedalījāmies kultūras namaorganizētajā 

barikādēm veltītajā pasākumā. 

 Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā tika sagaidīti ciemiņi no Liepu bibliotēkas, kuri tika 

iepazīstināti ar bibliotēkas vēsturi un novadnieka A.Grīna piemiņas vietu un rakstnieka piemiņai 

veltīto ekspozīciju Doktorātā.  

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. 2017. gads novadpētniecības darbā ir bijis ļoti aktīvs. Ir izveidojusies 

lasītāju grupiņa, kas palīdz materiālu vākšanā un aprakstīšanā. 

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

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

Mežgales kultūras namā2017. gada 30. septembrī notika liels pasākums, kuru organizēja 

bibliotēka sadarbībā ar Leimaņu tautas namu un Leimaņu pagasta pārvaldi. 

 2017. gadā Gārsenes pagasta bibliotēka izveidoja 21 mazās mapītes par mūsu reģiona 

ievērojamajiem cilvēkiem, piem., Lūciju Ķuzāni, Jāni Akurateru, Ligitu Ābolnieci, Āriju Elksni 

 

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. 

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." 

 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. 

 Gārsenes pagasta bibliotēkā tika izlikta novadpētniecības foto izstāde „Uz senām un ne tik 

senām vietām šodienas acīm skatoties”, kurā redzamas ēkas un vietas, kur kādreiz bijusi bibliotēka.

 Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas pārskata periodā papildinājajau 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). 

 Novembra mēnesī Zīlānu bibliotēka izveidoja novadpētniecības materiālu izstāde par Kūku 

kūdras fabriku, kas izvietota pagastmājas telpās un aptver posmu no1936.g. līdz 60 gadu beigām. Tā 

ir pirmā daļa šim darbam. 

 

 

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 

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 mātesDārtas Grikovskas godināšanas pasākumā Dzejas dienās Bārbelē. 

 Lai veiksmīgi notiktu novadpētniecības darbs, Salas bibliotēka sadarbojāsar pagastāesošo 

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

lietu speciālisti Jolantu Grandāni. 

 Salas vidusskolas skolēni piedalījāsLatvijas Kultūras akadēmijas konkursāLatvijas 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. 

https://www.facebook.com/kulturaskanons/
https://www.facebook.com/kulturaskanons/


 

 

9.Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Galda spēļu istaba 

Kūku b-kā 

Krustpils 

novada 

pašvaldība 

700 Bērniem un pusaudžiem 

iegadāties galda un attīstošās 

spēles (14), sadarbībā ar 

biedrību InSpe 

Atbalstīts 

Nodarbības 

senioriem 

Krustpils 

novada 

pašvaldība 

700 Sadarbībā ar biedrību InSpe Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija 

VKKF 

sadarbībā ar 

LNB Bērnu 

literatūras 

centru 

606 9 reģiona bibliotēkas saņēma 

augstvērtīgas bērnu un 

jauniešu grāmatas  

Atbalstīts 

Latvju zīmes 

mūsu ikdienā 

Jēkabpils 

novada 

pašvaldība 

486.-  „Kas ir latvju zīmes tagad un 

agrāk ?” 

2 Latvju zīmju izgatavošana 

no ozolkoka, izstādes 

sagatavošana par latvju 

zīmēm 

Atbalstīts 

Grāmatu starts LNB Atbalsta 

biedrība, 

pašvaldību 

līdzfinansēju

ms 

375,- LNB 

Atbalsta 

biedrība 

375,- 

Krustpils un 

Neretas 

novadu 

pašvaldības 

līdzfinansēju

ms 

2 reģiona bibliotēkas – Zalves 

pagasta Sproģu un Variešu 

bibliotēka 

Atbalstīts 

 

  



 

 

 

10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana 

 

 
 

Krustpils pagasta bibliotēkas logo - māksliniece Jolanta Ābele. 

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 internetvietnēwww.jgb.lv 

sadaļā Novadu bibliotēkas/Jaunumi. 

 Gada beigās Salas ciemata centrā uz lielā laukuma tika uzstādīts Led ekrāns. Arī tur tika 

ievietota informācija par lielo izstādi Salas bibliotēkā “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”. 

2017.gadā tika izveidota mūsu bibliotēkas lapa sociālajā tīklā Facebook. Tur redzamas fotogrāfijas 

par Salas novada Salas bibliotēkas izstādēm, pasākumiem, ekskursijām. Dažos mēnešos bijuši 2602 

skatījumi. 

 

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 

2017. gada jau 10 bibliotēkas ir izveidojušas profilus portālā draugiem.lv., www.facebok.com 

  

http://www.akniste.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.salasnovads.lv/
http://www.viesite.lv/


 

 

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. 

 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. 

 Vērienīgu pasākumu ar novadpētniecisku ievirzi organizēja Jēkabpils novada Leimaņu 

bibliotēka - "Mežgales kultūras nama -50" 

 „ Šai kultūras iestādei, kuras ēka uzcelta tālajā 1967. gadā, šogad apritēja 50 gadi.Daudzo 

gadu garumā kultūras nams piedzīvojis gan labus, gan ne tik labus laikus, jo, mainoties valsts 

iekārtai un mazumā ejot iedzīvotāju skaitam laukos, arī kultūras dzīve vairs nemutuļo tik intensīvi 

kā agrāk. Tomēr tā pastāv joprojām. – Mūsu kultūras nama piecdesmitajai dzimšanas dienai sākām 

gatavoties jau pusotru gadu iepriekš, mums pat bija darba grupa, kas strādāja šo svētku scenārija 

veidošanā. Pagājušā gada nogalē, laikā uz valsts svētkiem, tapa fotoizstāde, kas vēstīja par to, kādi 

savulaik bijuši kultūras dzīves notikumi Mežgalē. Fotogrāfijas tika ņemtas no Leimaņu ciema 

krājumiem albumos, kā arī pievienojām vietējo iedzīvotāju dotās, un ar visu šo materiālu tika 

aizpildītas deviņas vai pat desmit planšetes. Fotogrāfijas, apraksti bija tā bāze, uz kuras pamata tapa 

mūsu nākamais kopdarbs – prezentācija par Mežgales kultūras nama vēsturi, ko izrādījām jubilejas 

pasākuma viesiem. Izdomājām, ka šie piecdesmit gadi jāsadala desmitgadēs, un par katru būs savs 

stāsts. Pasākuma organizatori par jubilejas svinībām cilvēkus ne tikai informēja ar plašsaziņas 

līdzekļu un sociālo tīklu starpniecību, bet arī sūtot ielūgumus. Tos saņēma agrākie kultūras nama 

vadītāji un darbinieki, pulciņu vadītāji, ielūgumi tika nogādāti arī katrā pagasta sētā, katrā ģimenē. 

Cilvēki arī zvanījuši un interesējušies paši.”  

Pasākumam tika sagatavota plaša kultūras programma, kura sastāvēja no videomateriāliem, 

modes skates, dzejas montāžas, teātra izrāžu fragmentiem, dziesmām un dejāmun protams 

apsveikumiem. Ierīkota ekspozīcija ar padomju laika sadzīves lietām. 

 Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina Timofejeva organizēja bijušo un 

esošo tadenaviešu salidojumu „Atvērsim atmiņu lādi”. Bija ļoti daudz apmeklētāju. Visi bija 

ieradušies, lai izstaigātu ceļus pa kuriem projām gāja, atcerētos savu pirmo skolu, savu tuvāko 

kaimiņu, darba kolēģus, lai satiktos ar cilvēkiem, ar kuriem pirms daudziem gadiem tik daudz 

piedzīvots, dalītos savās atmiņās. Kartē atzīmēja vietas no kurienes viņi tagad nāk. Dalībnieki 

apmeklēja Raiņa muzeju, piemiņai pie kluba iestādīja Hortenzijas, Rainim rozi un dekoratīvo 

ābelīti, varēja piedalīties orientēšanās spēlē „Kur apslēpta kaimiņa manta”, pagalmā cienājās ar 

zupu. Ar hēlija baloniem nosūtīja vēlējumu Latvijai- Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! 



 

 

Svinīgā daļa notika klubā. Iededzām sveces par Latviju, par tiem, kas aizgājuši mūžībā un par 

visiem dzīvajiem. Katrai sveces liesmai bija veltītas dzejas rindas. Svētku dalībniekiem koncertu 

sniedza sieviešu ansamblis ,,Minima” un ar raito dejas soli priecēja līnijdejotāju grupa ,,Maybe”, 

Tālāk atmiņas lādes kamolu sāka ritināt, Dignājas pamatskolas skolniece Zane Sinkēviča,kura 

2016.gadā Stāstnieku konkursā ,,Teici, teici valodiņa” ieguva Stāstnieku ķēniņienes titulu. Vakara 

gaitā, sekoja dalībnieku atmiņu stāstījumi. Vīri, sievas sirmām galvāmgriezās dejas solī, ar 

solījumu, ka kādreiz atkal satiksies. 

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

sadarbībā Mežzemes un Kalnabibliotēkām, 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. 

 Vasaras noslēgumā pasākums Zīlānu bibliotēkas jaunākajiem lasītājiem. Šogad tas notika jau 

otro gadu pēc kārtas. Atzīmējām bibliotēkas čaklākos apmeklētājus, kas lasa arī grāmatas, ne tikai 

darbojas ar datoru. Pasākuma dalībniekusgaidīja 1000 fonu studija, kas pie mums bijaieradusies no 

Jaunjelgavas. Tur varēja nofotografēties un tūlīt iegūt fotouzņēmumu. Pie mākslinieces Jolantas 

Ābeles savukārt varēja paspēlētiesar krāsām. Bijaīsts dīdžejs un disenīte. Nedaudzvēlāk mums 

pievienojāskāds nezināms viesis ar veselu buķeti dažādu atrakciju un izdarību. Šis rūķis bija 

ieradies no GB bērnu nodaļas. 

 Viens no veiksmīgākajiem pasākumiem Salas bibliotēkā bija“Balto stāstu pēcpusdiena”, kas 

aizsāka pasākumu ciklu “Mana un tava Latvija”, kurš veltīts Latvijas simtgadei. Pasākumā pulcējās 

Salas iedzīvotājas, klausījāmies atmiņu stāstījumus par dzimtajām mājām. Pēcpusdiena notika 

2.maijā, kā pirmā atmiņās dalījās Salas vidusskolas skolotāja Pārsla Stirna – vienīgā, kas dzimusi un 

augusi Salā,arī strādā joprojām tepat. Viņa vāc materiālus par Salas ciema un skolas vēsturi, apkopo 

tos, ir skolas vēstures izpētes kabineta vadītāja. Pasākums bija ļoti emocionāls, pārsvarā atnāca 

mūsu lasītājas cienījamos gados, piedalījās arī mūsu vietējā rakstniece, dzejniece, žurnāliste Ligita 

Ābolniece, kuras rakstu par šo pēcpusdienu varēja lasīt reģionālajā laikrakstā “Jaunais Vēstnesis”. 

Šī pasākuma dalībnieces tika aicinātas rudenī ekskursijā uz Gaismas pili Rīgā, šis brauciens notika 

novembra beigās. 

 
 

 

 

  



 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Viesītes bibliotēka savus sadarbības partnerus ir saklasificējusi: 

"2017.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”.Piedalās viņu rīkotajos pasākumos. 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka katru pirmdienu, tiekoties domē pašvaldības iestāžu 

sanāksmē, ne tikai iegūst dažādu informāciju, izsaka savus priekšlikumus, bet arī informē par jaunāko 

bibliotēkā. Lai risinātu dažādas problēmas, apmeklē Aknīstes pašvaldības iestāžu sēdes, lai apspriestu 

ar bibliotēku saistītās problēmas un rastu risinājumu. Bibliotēku nedēļā aicina uz sarunu visus 

sadarbības partnerus, pašvaldības kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāju un izpilddirektoru, 

lai kopīgi izrunātu bibliotēkas darba aktualitātes un ieklausītos priekšlikumos darba uzlabošanai un 

tālākai sadarbībai. 

Ļoti laba un ražīga ir Asares pagasta bibliotēkas sadarbība ar Asares pagasta kultūras darba 

organizatori Madaru, ar kuru kopīgi tiek organizēti un vadīti pasākumi, piem., aprīļa sākumā KN 

telpāsnotika gleznu izstāde untikšanās ar mākslinieci Lieni Subatiņu-Brazevicu un pirtniekiem Aelitu Vildi –

Batņu un Juri Batņu. Izstādē bija apskatāmas gleznas un pirts grāmatas „Pirtīža” un „Tauta, kas aicina pirtī 

Dievu”.Kā arī grāmatu autori interesanti stāstīja „kā Latvietis pirmo reizi pirtī gāja”. 

Atašienes bibliotēkas sadarbības tīkls un partneru loks nav pārāk plašs, bet pietiekošs 

veiksmīgai un stabilai tālākai sadarbībai. Pamatā tas aptver Krustpils novadu un daļēji Jēkabpils 

reģionu. 

• Bibliotēka uztur informatīvus sakarus ar Atašienes pagasta pārvaldi, Krustpils novada 

pašvaldību, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu un tās bibliotēku, Atašienes kultūras namu, 

kā arī ar citam novada un reģiona bibliotēkām.  

• Regulāri, bibliotēkas vadītājs iepazīstina ar bibliotēkas darbu un problēmām Atašienes 

pagasta pārvaldi. 

• Par bibliotēkas darbu katru gadu tiek iesniegts gada pārskats Jēkabpils GB un Atašienes 

pagasta pārvaldei. 

• Sadarbība ar Monsinjora Vilcāna piemiņas fondu un Atašienes Sāpju Dievmātes Romas 

katoļu draudzi. 

 

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”. 2017. 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. 

Savukārt Leimaņu bibliotēka kopā ar Leimaņu tautas namu un citiem aktīvistiem uz 

Gada brīvprātīgais titulu izvirzīja bijušo skolotāju Ingrīdu Puķīti. Ingrīda arī tika nominēta un 

piedalījās apbalvošanas ceremonijā Rīgā “Gada brīvprātīgais 2017”. Iepriekš tika arī filmēts 

materiāls, tas arī saistīts ar mūsu novadpētniecības darbu par skolām Leimaņu pagastā. 

  



 

 

 

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 38 reģiona publiskajām un 26 skolu bibliotēkām.  

Pārskata periodā tika organizēti pasākumi visa Jēkabpils reģiona mērogā, nodrošinot 

pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi darbinieku 

tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām, veicinot 

katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot kopējo publisko un skolu bibliotēku tēlu. 

 

12.1.JGB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:  

1) reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības, 

profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas; 

2) konsultācijas un praktiskapalīdzībadarbamar moduliAlise-ipubliskajās un 

skolubibliotēkās;  

3) konsultācijas un praktiskasapmācībasreģiona bibliotēku 

novadpētniecībasmateriāludigitalizācijasuzsākšanai; 

 

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

kursi, semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi, kā arī pieredzes 

apmaiņas braucieni 

 
N.p.

k. 

Norise

s laiks 

Norise

s vieta 

Organiz

ētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Dalībniek

u skaits 

Stund

u 

skaits 

1. 16.02. JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

-E-grāmatas bibliotēkās - jauns pakalpojums 

Preiļu Galvenajā b-kā 

-Dokumentālās filmas "Latvija man sirdī" par 

žurnālisti Māru Grīnbergu uzņemšana 

44 3 

2. 23.03. JGB JGB 

VID 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

- Aizvadītais 2016.gads Jēkabpils reģiona 

bibliotēkās 

- Apmācības par jaunākajiem e-

pakalpojumiem, ko nodokļu maksātājiem 

sniedz VID 

37 3 

3. 20.04. JGB JGB 

LNB 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

- Aktuāli novadpētniecības darba jautājumi 

bibliotēkās 

- Aktualitātes skolu bibliotēku jomā 

63 2 

4. 20.04. JGB JGB 

LNB 

Profesionālās pilnveides lekcija par jaunāko 

literatūru "Ikviena grāmata ir pasaule" (Liega 

Piešiņa (LNB)) 

63 4 

5. 11.05. JGB JGB 

 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

- Aktualitātes bibliotēku darbā : 240 h 

programmas pabeigšana, balva "Pagasta 

bibliotekārs - Gaismas nesējs", balvas "Laiks 

Ziedonim pretendente 

- Tikšanās ar grāmatu "Lida. Citādā" autori 

Ingrīdu Strodi un aktrisi Lidiju Pupuri 

 

23 2 

6. 25.05. Jēkabp JGB Profesionālās pilnveides pieredzes apmaiņas   



 

 

ils 

novad

a b-kas 

 brauciens pa Jēkabpils novada bibliotēkām - 

Slates, Rubeņu un Tadenavas, biedrība 

"Ūdenszīmes" Kaldabruņā un Raiņa muzejs 

Tadenavā 

7. 19.10. JGB JGB 

UNESK

O LNK 

tīkls 

"Stāstu 

bibliotē

kas" 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

- Jānis Jaunsudrabiņš - nezūdoša vērtība 

- Jānis Akuraters un Jānis Jaunsudrabiņš 

- Aktualitātes publisko un skolu bibliotēku 

darbā 

75 3 

8. 16.11. JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 

- Izbraukuma mācību seminārs "ievads 

mēdijpratībā" Aizkrauklē 

- Konkursa par novadpētniecības krājuma 

aktualizēšanu "Kā viņus sauc?" rezultāti 

- Bibliotēku darbu plānošanas dokumenti 

- Automatizācijas procesu turpināšana, 

izmantojot BIS ALISi 

- Galvenie akreditācijas indikatori 

40 3 

10. 02.03. JGB JGB 

Jēkabpil

s 

Mākslas 

skola 

Profesionālās pilnveides kursi 

"Fotoattēlu pēcapstrāde" 

20 5 

11. 07.12. JGB JGB 

EGO, 

izglītība

s un 

attīstība

s centrs 

Profesionālās pilnveides kursi "Izstāžu 

menedžments un dizains” 

35 8 

12. 10.08.  JGB Pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu 

Galveno bibliotēku un Alojas novada 

uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku 

"Sala" 

28 1 diena 

 

Tātad apkopojot 2017. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē 

 1) 6 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku nozarē un 

Jēkabpils reģiona bibliotēku darbā; 

 2) 2 profesionālās pilnveides kursi 

 3) 1 profesionālās pilnveides lekcija par jaunāko literatūru 

 4) 1 apmācības par e-pakalpojumiem 

 5) 2 pieredzes apmaiņas braucieni 

Tradicionāli mēs organizējam divu veidu pieredzes apmaiņas braucienus – pavasarī brauciens 

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

dodamies uz kādu no Latvijas bibliotēkām, kur ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Šogad 

apmeklējām Jēkabpils novada Slates, Rubeņu un Tadenavas bibliotēkās, kā arī aktīvi darbojošos 

Jēkabpils novada biedrību “Ūdenszīmes” Kaldabruņā un bezgala jauko atjaunoto Raiņa muzeju 

Tadenavā.  

2017. gada nogalē visiem publisko un izglītības iestāžu darbiniekiem sagatavojām 

apliecinājumus par JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu. 

Jauninājums metodiskajā darbā 2017. gadā pēc reģiona publisko bibliotēku pārskatu 

uzrakstīšanas un statistisko datu apkopošanas organizējām Diskusiju dienas. 

Šajās dienās visas 38 bibliotēkas tika sadalītas 5 dienās, lai katrā dienā būtu dažādu novadu 

pārstāvētas bibliotēkas. Bibliotēku darbinieku uzdevums bija sagatavot prezentāciju par 

galvenajiem statistikas rādītājiem, veiksmīgākajiem pasākumiem, problēmām, kā arī par prioritātēm 



 

 

nākamajā darbības gadā. Pēc katras bibliotēkas prezentācijas tika uzdoti jautājumi un diskutēts par 

problēmām un prioritātēm. Savā ziņā šīs Diskusiju dienas ir pieredzes apmaiņa starp novadu 

bibliotēkām, JGB darbiniekiem. Tās veicina prasmi prezentēt savu bibliotēku, uzstāties.  

 

12.2.Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

 Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību 

bibliotēkām. 2017. gadā kopumā tika noorganizēti 12 bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides 

pasākumi - semināri, mācības, lekcijas, pieredzes braucieni, 11 no tiem gan kursos, gan semināros 

un pieredzes apmaiņas braucienospiedalījās arī izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki, tādējādi 

papildinot savas profesionālās zināšanas. 

 Notiek intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas 

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

konsultācijas un apmācības darbam ar sistēmu. 

 Aktuāla, profesionāla informācija izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem tiek nodota 

elektroniski, izmantojot izveidoto Skolu bibliotēku listi.  

 

12.3.Sadarbība ar citām iestādēm 

 

Pārskata periodā JGB saglabāja metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona bibliotēkām, 

nezaudējot līdzšinējo veiksmīgo sadarbības pieredzi starp LR Kultūras ministriju, v/a „Kultūras 

informācijas sistēmu centrs”, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centru un Bērnu 

literatūras centru. 

 No 17.- 23. aprīlim visās Latvijas bibliotēkās tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tās 

vadmotīvs ‘’Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem. Bibliotēku nedēļā svinam mūsu 

bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai 

palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu, publiskajai bibliotēkai.  

2017. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības centru, 

tās darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus: 

1) Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšana; 

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

3) Regulāra informācijas saņemšana par jaunajām grāmatām, dāvinājumiem, 

pasākumiem grāmatu izdevniecības jomā. 

Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizētais semināri galveno bibliotēku 

metodiķiem 6.-7. jūnijā un 18. oktobrī, kuru nozīmīgākās tēmas: reģiona galveno bibliotēku 

metodiskā darba saturs un formas, bibliotēku pieredzes piemēri. 

Metodiskā ziņā svarīgs ir  

1) LNB Bibliotēku attīstības centra vēstnesis, kas ir pieejams elektroniski; 

2) Konferenču, semināru un sanāksmju materiāli; 

3) Uzziņu izdevums “Kalendārs bibliotēkām”  

 Pārskata periodā, pateicoties LNB Bibliotēku atbalsta centra ierosmei, turpināja darboties 

2016. gadā izveidotā metodiskā un konsultatīvā darba grupa, kurā tika iesaistīta arī JGB metodiķe 

Rudīte Kļaviņa. 

Darba grupas galvenie uzdevumi:  

- Atbalsts metodiskā un konsultatīvā darba attīstībai un pilnveidei; 

- Metodiskā un konsultatīvā darba pakalpojumu groza izveide; 

- Atbalsts jaunajiem metodiķiem; 

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

Atkārtotipārskatīta tika bibliotēkas gada pārskatu saturs un struktūra.  

20.aprīlī JGB metodiķe piedalījās darba grupā par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences novērtēšanu. 

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

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



 

 

intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas procesiem šajās 

bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu. 

Daudz konsultāciju tika prasītas un saņemtas jautājumos par krājumu salīdzināšanas datiem 

un kļūdu labošanu tajos. 

Tika uzsākta Jēkabpils pilsētas bibliotēkas elektroniskā kataloga datu iepludināšana 

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

kļūdu labošana. 

Informācijai un ierosmēm bagāta bija Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietnieces Ilonas 

Skorodihinas ciemošanās pie mums – reģiona bibliotekāru seminārā, atklājot jaunāko informāciju 

par e-grāmatām publiskajās bibliotēkās. Paldies kolēģiem Preiļos! 

 

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, 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. 

Pozitīvi arī tas, ka ir izstrādāta apmācību programma galveno bibliotēku metodiķiem, kas 

noteikti atrisinās tieši profesionālās pilnveides vajadzības. 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre   Rudīte Kļaviņa 

2018.gada februārī  



 

 

 

13. Pielikumi 
 

1. Bibliotēku materiālais un tehniskais stāvoklis  

2. Foto no bērnu pasākumiem 

3. Novadpētniecība bibliotēkās 

4. Foto no pasākumiem 

5. Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

  



 

 

Pielikums Nr.1 

Bibliotēku materiālais un tehniskais stāvoklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viesītes novada Elkšņu pagasta bibliotēkā 

iegādāts galds lasītāju vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viesītes novada Elkšņu pagasta bibliotēkas 

abonementa telpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunie plaukti Jēkabpils novada Leimaņu 

bibliotēkā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu zona Kūku bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jēkabpils novada Kalna bibliotēkā izremontēta 

bijusī pasta telpa un iegādāta daļa no mēbelēm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaukti periodikas izvietošanai Sēlpils 1. 

bibliotēkā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēlpils 2. bibliotēkā aprīkota bibliotēkas 

vadītājas darba vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu zona Variešu bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Āra trenažieris pie Kūku bibliotēkas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunizveidotā bērnu jauniešu zona Neretas 

novada centrālā bibliotēkā 

 

  



 

 

Pielikums Nr. 2 

Foto no bērnu pasākumiem 

Ābeļu bibliotēkā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” 

noslēguma pasākums. 

Grāmatu lasīšanas pēcpusdiena 

 

Asares bibliotēka 

“Bērnu jauniešu/žūrijas”noslēguma 

pasākums 

Ļoti iecienītas ir dažādas radošās 

darbnīcas 

 

Atašienes bibliotēkā  

Sveču dienai veltīta radošā darbnīcas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radošās darbnīcas ” Noķer 

sapnīti”Annas dienas ietvaros 

 

 

 

 



 

 

 

Biržu bibliotēka Dignājas bibliotēka 

“ Zaķu darbnīca” sadarbībā ar JGB Bērnu 

lit.nodaļu 

“PepijasGarzeķes dzimšanas dienas 

ballīte”.  

 

Elkšņu bibliotēka 

Sniega dienas ietvaros pasākums – Ņigu, 

ņegu kupenā! 

Jautra izvērtās Lieldienu zaķa paslēpto olu 

meklēšana, skaistāko olu kronēšana, 

ripināšana un Lieldienu puzles salikšana  

 

Gārsenes bibliotēka 

Kopā ar mazajiem ķipariem tapa 

darinājums no rudens lapām – grāmatu 

tārpiņš 

Rotaļlietiņas no šokolādes olām izstāžu 

ciklā „Ko tik mēs nekrājam…” 

 

 

 

 

 



 

 

Kalna bibliotēka  Rites bibliotēka 

Lielajos lasīšanas svētkos kopā ar Leimaņu un 

Zasas v-skolas BŽ ekspertiem Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā 

Sagaidot ciemiņus no Saukas pagasta uz 

kopīgu picu cepšanas pasākumu, 

mācījāsgrāmatās atrasto pielietot dzīvē. 

 

Krustpils bibliotēka 

Bērnu svētki Pirmklasnieku svētki 

 

Kūku bibliotēka 

Bērnu žūrijas eksperti Arēnā Rīga  Vasaras sezonas atklāšanas pasākums 

Kūkās”.  

 

 

 

 

 



 

 

Leimaņu bibliotēka 

“Meti, meti metenīti atved mums 

pavasari”  

Ziemassvētku konfekšu dāvanu 

gatavošana. 

 

Mežāres bibliotēka 

Kino pēcpusdiena “Ne tik seni notikumi 

Mežārēs”. 

Bibliotekārā stunda bērniem un 

piedzīvojums kopā ar “Loti no 

Izgudrotāju ciema”. 
 

Rubeņubibliotēka 

Bibliotēkas jubilejas pasākums Dzejas dienu pasākums “Mana Latvija 

Dzejā”. 

 

 



 

 

Saukas bibliotēka 

 Pēc koncerta ”Dziesmotā diena Saukā”, 

komponista A. Žilinska dzimtajās mājās 

”Lejas Arendzānos” 

Vasarā bērnu pasākumi notiek ar 

našķošanos. 

 

Sēlpils 1.bibliotēka 

“Tik sens, 

tik 

sens…jau

nās 

skaņās” – 

tematisks 

pasākums, 

kurā 

bibliotēka

s lietotāji 

paši 

sacerēja 

dzejoļus. 

“Bērnības 

skaistākie 

dzejoļi” – 

tematisks 

pasākums 

bērniem, 

spēles un 

mīklas ar 

dzejoļiem. 

 

Slates bibliotēka 

Jāņu vainags nopīts Slates pamatskolas 135. septembris 

 

 



 

 

 

Sproģu bibliotēka 

 “Grāmatu starts” jautrais pasākums Sniegavīra veidošanas radošā darbnīcā.  

 

Variešu bibliotēka 

Kā jāatvadās no 

Pepijas un 

Karlsona? 

Protams, ar 

īpašo dalībnieku 

lielapskāvienu! 

 

Bibliotēku 

nedēļas 

ietvaros 

iepazīšanās 

ar 

interesantākā izskata grāmatām 

 

Viesītes bibliotēka 

“Agri gāju mežmalā putnu dziesmas 

klausīties…” 

“Ik uz soļa piedzīvojums” Susurs fotografējās 

kopā ar bērniem viņu izveidotajās grāmatas 

varoņu maskās  

 

 

 



 

 

 

Zīlānu bibliotēka 

Vasaras noslēguma čaklāko lasītāju 

pasākums 1000 fonu studija  

 

Zalves bibliotēka 

Lieldienu pasākums sadarbībā ar Sproģu 

bibliotēku 

Pasākums “Helovīnus gaidot!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pielikums Nr.3 

Novadpētniecība bibliotēkās 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapītes ar mūsu reģiona ievērojamiem 

cilvēkiem Gārsenes pagasta bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadpētniecības foto izstāde „Uz 

senām un ne tik senām vietām 

šodienas acīm skatoties…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadpētniecības izstāde par Kūku 

kūdras fabriku 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pa Sēlpils takām” – dažādi materiāli  

par Sēlpili un tās vēsturi  

Sēlpils 1. bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas 

70 gadu jubilejas pasākuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kāda esi mana bibliotēka?" 

Neliels ieskats Salas bibliotēkas vēsturē, 

pasākumu aprakstos presē 
 

  
  

  
  

  

  

  

  

 



 

 

Pielikums Nr.4 

Foto no pasākumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plecu lakatu izstāde un tikšanās ar 

rokdarbniecēm Ābeļu bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mākslinieces, novadnieces Lienes 

Subatiņas-Brazevičas gleznu izstāde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatas “ Krustpils hronikas” atvēršanas 

svētku noslēguma pasākums Marinzejas 

pils pagalmā, sadarbībā ar Atašienes 

bibliotēku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiņa Skuteļagarīgās mūzikas koncerts 

Dzejas dienās Atašienes Sāpju Dievmātes 

Romas katoļu baznīcā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar Daci Judinu, pasākumu 

organizēja Gārsenes pagasta bibliotēka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidojuma ,,Atvērsim atmiņu lādi” svētku 

noformējums veltīts Latvijas simtgadei 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slates lielā Jāņu vainaga pīšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedu rota Slates pamatskolas 135. rudens 

septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc koncerta ”Dziesmotā diena Saukā”, 

komponista A. Žilinska dzimtajās mājās 

”Lejas Arendzānos” - 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Balto stāstu pēcpusdiena" Salas 

bibliotēkā. Mūsu lasītāji dalījās atmiņās 

par savu dzimto vietu. Ar šo tikšanos 

atklājām pasākumu ciklu "Mana un Tava 

Latvija". 

  



 

 

Pielikums Nr.5 

 

Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

 

  Bičevska, Ilze.  Lasīšanas maratonu noslēdz ar rotaļām, balvām un saldumiem : [par 

lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija 2016" noslēguma pasākumu Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta nodaļas bibliotekāre 

KonstancijaDmitrijeva // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.36 (2017, 24.marts), 6.lpp. : ģīm. 

Žigure, Anita.  Profesionālās kompetences pilnveides seminārs Jēkabpils reģiona publisko un skolu 

bibliotekāriem : [bibliotekāri iepazīstas ar jaunākajām tendencēm novadpētniecības darbā 

bibliotēkās un Latvijas Nacionālās bibliotēkas literāro projektu vadītājas un kultūras žurnālistes 

Liegas Piešiņas sagatavoto jaunākās literatūras apskatu "Ikviena grāmata ir pasaules daļa"] / Anita 

Žigure. - (Kultūra) - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.32 

(2017, 25.apr.), 7.lpp. : fotogr. 

Bičevska, Ilze.  Universālais cilvēks - bibliotekārs : [par bibliotekāra lomu un bibliotēkas nozīmi 

mūsdienās] / Ilze Bičevska // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.49 (2017, 28.apr.), 2.lpp. 

Iie, Justīne.  Noslēdzies konkurss "Lasītprieks" : [par Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu bibliotekāru metodiskās apvienības organizētā lasīšanas 

veicināšanas konkursa noslēguma pasākumu Krustpils pilī] / Justīne Iie. - (Ziņas) // Jaunais 

Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.34 (2017, 3.maijs), 6.lpp. : fotogr. 

Bičevska, Ilze.  Bibliotekāri tiekas seminārā un iepazīstas ar apjomīgu grāmatu apskatu : [par 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku semināru Jēkabpils 

Galvenajā bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu 

vadītāja Līga Piešiņa. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.52 (2017, 11.maijs), 

6.lpp. 

Aknīstes novads 

Žigure, Anita.  Ceļojums pa tūrisma un kultūras takām Gārsenē : [par kultūras dzīvi un tūrisma 

objektiem Gārsenes pagastā (Aknīstes novads)] / Anita Žigure. - (Novados) - Fotogr. aut. nav 

norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.24 (2017, 24.marts), 7.lpp. : fotogr. 

Jēkabpils novads 

Žigure, Anita.  Ābeļu pagasta rokdarbnieces aicina uz lielo plecu lakatu izstādi : [par biedrības 

"Ābeļzieds" organizēto izstādi Ābeļu pagasta bibliotēkā (Jēkabpils novads)] / Anita Žigure // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.21 (2017, 14.marts), 5.lpp.: fotogr. 

Bičevska, Ilze.  Plecu lakatu izstāde Ābeļu bibliotēkā : [par biedrības "Ābeļzieds" rokdarbu izstādi 

Jēkabpils novada bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo. - 

(Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.28 (2017, 7.marts), 5.lpp. 

Balode, Edīte.  Akuratera un Jaunsudrabiņa ceļu krustpunktos : [par Jēkabpils novada pašvaldības 

"Sēlijas prasmju muzeja" un Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas organizēto literāri izglītojošo 

pasākumu] / Edīte Balode. - (Novados) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.23 (2017, 

21.marts), 9.lpp. : fotogr. 

        Sēle, Ina.  Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs : [sakarā ar Jēkabpils novada Leimaņu pagasta 

bibliotēkas vadītājas Līgas Lācītes nominēšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības 

konkursā "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs"] / Ina Sēle ; fotogr. Kaspars Sēlis. - (Novados) // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.33 (2017, 28.apr.), 6.lpp. : fotogr. 



 

 

Sēle, Ina.  Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs : [par Jēkabpils novada Leimaņu pagasta 

bibliotekāri Līgu Lācīti : sakarā ar dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības rīkotajā 

konkursā] / Ina Sēle. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.49 (2017, 28.apr.), 

4.lpp. : ģīm. 

Orbidāne, Maruta, 1951-.  Kalna bibliotēkā skatāma izstāde "Bērīts mans kumeliņš" : [par Ināras 

Grigalovičas zirgiem veltītās kolekcijas izstādi Kalna bibliotēkā (Jēkabpils novads) / Maruta 

Orbidāne ; fotogr. Maruta Orbidāne. - (Starp mums) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - 

Nr.42 (2017, 1.jūn.), 8.lpp. : fotogr. 

Žigure, Anita.  Ābeļu pagasta bibliotēkā skatāma Ilonas Švābes fotoizstāde "Palaid sapni" : [par 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājas Ilonas Švābes fotoizstādi] / Anita 

Žigure ; fotogr. Ineta Survillo. - (Ziņas) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.49 (2017, 

30.jūn.), 3.lpp. : fotogr. 

Stāsti par lauku ļaudīm, kuri ir Vedēja vārda cienīgi : [Biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" 

rīkotajam radošajam konkursam "Vedējs" iesniegto aprakstu fragmenti par konkursam 

nominētajiem cilvēkiem] / Paraksts: Aprakstus lasīja J.Apīnis. - (Vedējs 2017). - Saturs: Cilvēks, 

kurš iedvesmo : [par Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas elektroinženieri Valdi Kalnieti] / 

Guntars Geida. Latvija - esam mēs paši : [par Viesītes novada Saukas pagasta "Vilciņu" māju 

saimniekiem Sabīni un Jāni Zupām] / Velta Lāce. Arī laukos var dzīvot interesanti : [par Jēkabpils 

novada Dunavas bibliotēkas bibliotekāru Sandi Ruļuku] / Astra Liopa. Darbīgā ģimene : [par 

Piekusu ģimeni Viesītes novada "Ošu" mājās] / Inta Malceniece. Rūpējoties par savu skolu : [par 

Krustpils novada Kūku pagasta viesu mājas "Celmiņi" saimniekiem Mārīti un Gaiti Poļiem] / Valda 

Kalniņa-Vītola. Labestība, darba tikums un dziesma : [par Aknīstes tautas tradīciju kopas "Čukurs" 

vadītāju Mariju Miglāni] / Daina Miezāne. Sēlis Sēlijā : [par Jēkabpils novada informācijas un 

sabiedrisko attiecību speciālistu Kasparu Sēli] / Ieva Jātniece. Noticēt saviem spēkiem - pirmais 

solis uz veiksmi! : [par Popoviču ģimeni Aknīstes novada Gārsenes pagastā] / Veronika Pliska. 

Saulīte mākoņu vidū Kraujās : [par Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas bibliotēkas vadītāju Ilonu 

Vagali] / Lidija Drozdovska. Kur neizsīkstošam darbam gūt spēku : [par Jēkabpils novada Prasmju 

muzeja veidotāju Edīti Balodi] / Benita Kalniņa. Mazs cinītis gāž lielu vezumu : [par Jēkabpils 

novada Rubenes pagasta Slates sabiedriskā centra darbinieci Daigu Spēku] / Valija Bogdāne // 

Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.92 (2017, 17.aug.), 4.-5.lpp. : ģīm. 

Puķīte, Ingrīda.  Bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā uz Līvāniem : [par Jēkabpils novada 

Leimaņu bibliotēkas organizēto ekskursiju] / Ingrīda Puķīte. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr.101 (2017, 7.sept.), 5.lpp. : fotogr. 

Jaunzeme, Gunta.  Skatāma Rasmas Bērziņas gleznu izstāde : [par Rasmas Bērziņas (Krustpils 

novads) gleznu izstādi "Ziedu pasaule" Mežzemes bibliotēkā (Jēkabpils novads)] / Gunta Jaunzeme 

; fotogr. Sandra Vecumniece // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.69 (2017, 8.sept.), 8.lpp. : 

fotogr. 

Grauze, Inese.  Ciemas pie Jāņa Akuratera : Atjaunotā muzeja atklāšanā [Rīgā] piedalās arī 

Jēkabpils novada pārstāvji / Inese Grauze. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr.103 (2017, 12.sept.), 6.lpp. : fotogr. 

Bičevska, Ilze.  Uz piecām desmitgadēm atskatoties : [par Leimaņu pagasta Mežgales kultūras 

nama 50.dzimšanas dienas svinībām Jēkabpils novadā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta kultūras nama 

vadītājs Gints Audzītis, Mežgales bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr.113 (2017, 5.okt.), [1.], 2.lpp. 



 

 

Orbidāne, Maruta, 1951-.  Baibas Čākures "Sapņu un laimes ķērāju" izstāde Kalna bibliotēkā : 

[par Jēkabpils novada sporta koordinatores Baibas Čākures vaļasprieku] / Maruta Orbidāne ; fotogr. 

Baiba Čākure, Sandra Vecumniece. - (Novados) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.86 

(2017, 7.nov.), 7.lpp. : fotogr. 

Jaunzeme, Gunta.  Rasmas Bērziņas gleznu izstāde "Rudenim raibi svārki" Mežzemes bibliotēkā : 

[par Rasmas Bērziņas (Krustpils novads) 2.personālizstādi] / Gunta Jaunzeme. - (Novados) // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.93 (2017, 5.dec.), 5.lpp. 

Sēlis, Kaspars.  Rubeņu bibliotēkai - 70 : [par jubilejas pasākumiem Rubeņu bibliotēkā] / Kaspars 

Sēlis ; fotogr. Inga Kliģe. - (Novados) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.97 (2017, 

19.dec.), 5.lpp. : fotogr. 

Bičevska, Ilze.  Slatē apkopoti aizgājušo gadu sveicieni Ziemassvētkos : [par apsveikumu kartiņu 

izstādi Rubenes pagasta Slates bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; pēc bibliotēkas vadītājas Līgas Zālītes 

inform. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.147 (2017, 22.dec.), [1.], 3.lpp. : ģīm. 

Krustpils novads 

Ķestere, Maruta.  Barikāžu atceres pasākums Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā [(Krustpils 

novads)] : [par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas un Atašienes pagasta bibliotēkas (Krustpils 

novads) organizēto pasākumu, dodot iespēju skolēniem iepazīties ar vēsturisko situāciju un 
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