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Pārskata perioda kopsavilkums 
 
Darba prioritātes 

 publisko bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana lietotājiem Covid-19 pandēmijas laikā, 
lai tie tiktu sniegti stingri atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem un ierobežojumiem; 

 nozīmīgi bija  Kultūras ministrijas atbalstītie profesionālās pilnveides mācību semināri 
digitālo prasmju attīstībai,  lai sniegtu atbalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas 
radīto negatīvo seku mazināšanai; mūsu reģionā kopā 48 stundas tiešsaistē platformā 
MS Teams tēmu “Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde” un “Digitālo vizuālo materiālu 
izveide” apguvē piedalījās 4 pilsētas bibliotēku darbinieki un 5 reģiona bibliotēku 
darbinieki; 

 jaunu digitālo prasmju apgūšana, strādājot tiešsaistes platformās ZOOM, MS Teams, 
FB tiešraides gan organizējot profesionālās pilnveides pasākumus, gan arī pasākumus 
bibliotēkas lietotājiem; 

 Latvijas valdība 2020. gada 16.jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna 
lēma piešķirt finansējumu vērtīgo grāmatu iepirkuma programmai publiskajām 
bibliotēkām. LNB īstenoja šo programmu un Jēkabpils reģions saņēma 1437 grāmatas 
13 091 EUR vērtībā, kas tālāk tika sadalītas visām 34 reģiona publiskajām bibliotēkām; 

 Covid-19 pandēmijas laikā bibliotēku apmeklējums ierobežojumu dēļ samazinājās, bet 
bibliotēkas šajā laikā centās izvietot un tomēr lietotājiem parādīt tieši novadnieku darbu 

izstādes. 
 Pateicoties v/a KICS pārraudzītajiem darbiem, datu pārraides tīkla ātrums ir palielināts 
gandrīz visām reģiona bibliotēkām līdz 15 - 40 Mbit/s. Nākotnē tas arī ir ļoti nozīmīgs 
aspekts, ja teritoriālās reformas kontekstā bibliotēkas kļūs par klientu atbalsta punktiem, 
kur būs tehnoloģijas ar ievērojamu datu pārraides tīkla ātrumu. 

 
Jauni pakalpojumi 

 Covid-19 pandēmijas laikā aktivizējās reģiona publisko bibliotēku darbs attālinātu 
pakalpojumu sniegšanai - bibliotēkas lietotāju autorizācija, kas ļauj grāmatas pasūtīt, 
pagarināt lietošanas termiņu, kas sasaucas ar jauno pakalpojumu - e-grāmatu lasīšanu 

platformā www.3td.lv un iespēju datu bāzi Letonika.lv lietot attālināti, izmantot LNB 
Digitālās kolekcijas bez autortiesību ierobežojuma; 

 ir aktualizēta iespēja cilvēkiem ar lasīšanas problēmām izmantot Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas pakalpojumus - klausāmgrāmatas, palielinātas drukas grāmatas, aktīvi šo 
pakalpojumu izmantoja Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka, kam ir sadarbība ar 

sociālās aprūpes namu "Mežvijas", Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka, kā arī Kūku 
bibliotēka, Salas bibliotēka un Viesītes bibliotēka. 

 

Nozīmīgi/jauni projekti 
 Pārskata periodā Kūku bibliotēka Krustpils novadā turpināja dalību vietējās biedrības 
“InSpe” izstrādātajos projektos. 2020.gadā biedrībai tika atbalstīti 5 projekti. Projekta 
“Inovāciju veicināšana Krustpils novadā” ietvaros Kūku bibliotēka tika nodrošināta ar 
3D printeri un gravēšanas iekārtu, lai veicinātu Krustpils novada bērnu un jauniešu 
interesi par IT prasmju apguvi. Diemžēl, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju 
Covid-19 dēļ, projekta ietvaros plānotās nodarbības nenotika. Ar nepacietību tiek 

gaidīts, kad situācija uzlabosies, lai varētu iepazīstināt Krustpils novada bērnus un 
jauniešus ar mūsdienu tehnoloģiju iekārtām un to pielietojumu. Vairāk par pārējiem 
projektiem un aktivitātēm sadaļā 9. Projekti49.lpp. un pielikumā Nr.3 

 
Darbs darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

 jauns izaicinājums, ko mēs neviens negaidījām,  pārskata periodā bija bibliotēku 
pakalpojumu nodrošināšana un sniegšana lietotājiem Covid-19 pandēmijas laikā 
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stingri atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem un ierobežojumiem, katra novada 
pašvaldības rīkojumu izpilde, piem. Krustpils novada izpilddirektora rīkojums 
"bibliotēkas lietotājus apkalpo trīs dienas nedēļā - pirmdien, trešdien, piektdien"; 
Salas novada divas bibliotēkas atrodas pašvaldību ēkās, pašvaldība savas ēkas 
noslēdza karantīnas laikā, līdz ar to lietotāju piekļuve bibliotēkai ierobežota  - 

grāmatu izsniegšana pa logu, iekļuve bibliotēkā, izmantojot ieejas zvanu. 
 Galvenie pasākumi, kas tika veikti Covid-19 pandēmijas sakarā: 
1. publiskās bibliotēkas izstrādāja lietošanas noteikumus un infografikas un norādes 
sociālajos tīklos, pašvaldību mājaslapās par izmaiņām lietotāju apkalpošanas 

noteikumiem,  lai bibliotēkas lasītāji saprastu, ka ir droši apmeklēt 
bibliotēku; 
2. darbinieku darbavietas ir aprīkotas ar aizsargstikliem, bibliotēkas        
nodrošinātas ar dažādiem dezinfekcijas līdzekļiem, maskām; 
3. tiek nodrošināta grāmatu atrašanās 72 stundu karantīnā; 
4. aktīvāk popularizējām attālināto pakalpojumu izmantošanas iespējas. 

 saziņa ar LNB Bibliotēku attīstības centru un Kultūras 
ministrijas Bibliotēku nodaļu aktuālas informācijas saņemšanai par 
publisko bibliotēku darbu un pakalpojumu nodrošināšanu ārkārtas 
situācijas apstākļos Covid-19 izplatības ierobežošanai un sanitārā 
protokola ievērošanai. 

 bibliotēkas pandēmijas laikā ir arī sociālā atbalsta punkts, 
atļaujot, ievērojot visus drošības noteikumus, skolēniem, kam nav mājās 
ne tehnoloģiju, ne interneta, piedalīties attālinātajās mācībās. 

 
 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas sagatavotā infografika 

Problēmas, to risinājumi 
 Jēkabpils novada pašvaldība turpina publisko bibliotēku reorganizācijas procesu, 
mainot novada bibliotēku pakļautību - tās ir kļuvušas par Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldes struktūrvienībām. Slodzes nav mainījušās, jo 5 bibliotēkas jau strādā 
samazinātas slodzes režīmā. Salas bibliotēkā, aizejot pensijā bibliotēkas vadītājai, 
notika slodžu samazināšana – divi darbinieki uz 1,5 slodzi, bibliotēkā pārskata periodā 
ir 585 reģistrēti lietotāji. 
Risinājums - jāturpina strādāt šajā slodzes režīmā, jo jāveic tie paši pienākumi, papildus 

           uzņemoties novadpētnieciska rakstura struktūrvienību, kolekciju pārraudzību. 
 Reģiona bibliotēku darbība pēc novadu reformas - vienota (centralizēta) bibliotēku tīkla 

un darbības modeļa izstrāde un veiksmīga realizācija. Diskusijas uzsākšana par 
optimālu darbības modeli, kopkataloga darbību, Neretas novada publisko bibliotēku 
darbība Jēkabpils Galvenās bibliotēkas metodiskā pārraudzībā. 
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1. Vispārīgs Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils reģionā un Neretas novadā bibliotēku lietotājiem 2020. gadā bija atvērtas 4pilsētu 
bibliotēkas un 30 pagastu, kas ir izvietojušās 24 pagastos, Jēkabpils pilsētā – 2 bibliotēkas un 6 
novados: Aknīstes novadā – 3 bibliotēkas, Jēkabpils novadā – 7 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 34 publiskās un 21 izglītības iestāžu 
bibliotēkas.  

Jēkabpils reģiona bibliotēku pārskats neietver Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkas darbību. Šo bibliotēku pārskati ir iesniegti atsevišķi. 

Jēkabpils novada pašvaldība 2020.gadā turpināja publisko bibliotēku reorganizāciju un 
Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.381 tika noteikts, ka  novada publiskās  
bibliotēkas tiek pievienotas kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei un savukārt 
bibliotēku struktūrvienības tiek pārsauktas par nodaļām, tātad, piem., tagad ir Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes struktūrvienība Jēkabpils novada Kalna bibliotēka ar nodaļu Dubultos. Izmaiņas 
stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.Tika izstrādāti jauni bibliotēku nolikumi, jo mainās pakļautība, 
kā arī amatu apraksti. 

Tātad, Jēkabpils novadā reorganizācijas rezultātā 11 publisko bibliotēku vietā pakalpojumus 
sniedz 7 bibliotēkas, t.sk., 5 bibliotēkas ar nodaļām. 

Krustpils novadā ir bibliotēka - Variešu bibliotēka ar divām struktūrvienībām. Strādā divi 
darbinieki. 

Ir trīs izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkas - Ošānos (Salas novadā), kur lasītāji tiek 
apkalpoti 1x nedēļā. Katru nedēļu Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz 
izsniegšanas punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus, kā arī  
Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka1x mēnesī dodas uz Ābeļu pamatskolu, lai piedāvātu jaunāko un 
pieprasītāko literatūru skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Jēkabpils pilsētā pārskata periodā turpinājās izglītības iestāžu reforma, kā rezultātā Jēkabpils 
pamatskola un tās bibliotēka tika pievienotas Jēkabpils 2.vidusskolai. Tātad arī izglītības iestāžu 
bibliotēku skaits ir samazinājies līdz 21 skolu bibliotēkai. 

Fragments no Zīlānu bibliotēkas gada pārskata, varbūt arī pesimistisks, bet kaut kur jau 
taisnība ir: "Pārskata periodā Zīlānu bibliotēkas dzīvē izmaiņas ieviesa Covid-19. No iecerēm 
paspējām realizēt tikai dažas, jo aizliegums strādāt vispār vai vienu dienu nedēļā nav darbs, kas 
vērsts uz rezultātu. Tās sekas droši vien jutīsim arī turpmāk, jo neļaujot apmeklēt klātienē 
bibliotēku, ar laiku pierodam bez tā iztikt. Tāda nu ir cilvēka daba. Ja bibliotēkas darbs allaž ir bijis 
vērsts uz vietējās kopienas mūžiglītošanu, tad pārskata gadā ir izdarīts ļoti maz..." 

 2020. gadā reģiona bibliotēku darba prioritātes: 

 bibliotekāro procesu tālāka automatizācija, SBA moduļa un automatizētas krājuma
 pārbaudes moduļa izmantošana; 

 bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana un sniegšana lietotājiem Covid-19 pandēmijas
 stingri atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem un ierobežojumiem, katra novada 
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 pašvaldības rīkojumu izpilde, piem. Krustpils novada izpilddirektora rīkojums   
 "bibliotēkas lietotājus apkalpo trīs dienas nedēļā - pirmdien, trešdien, piektdien"; 

 uzlabot darbu attālinātu pakalpojumu sniegšanai, lietotāju autorizācija darbam 
 elektroniskajā kopkatalogā, datu bāzes Letonika.lv attālināta izmantošana ar paroli; 

 autorizējot elektroniskā kopkataloga lietotājus, e-grāmatu lasīšanas popularizēšana vietnē 
 www.3td.lv; 

 novadpētniecības darba pilnveidošana - kvalitatīvu un saturīgu novadpētniecības 
 materiālu savākšana un noformēšana, jaunu darba formu pielietošana - virtuālās izstādes; 

 veiksmīgs un kvalitatīvs darbs sociālajos medijos Facebook.com un draugiem.lv, lai 
 varētu operatīvi informēt bibliotēku lietotājus, par izmaiņām bibliotēku darbā un lietotāju 
 apkalpošanā; 

 atbilstoši Covid-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem tiešsaistes pasākumu 
 organizēšanas apguve, izmantojot tiešsaistes platformas ZOOM un MS Teams, 

 profesionālās pilnveides pasākumu norise šajās platformās, aktīvāka Google dokumentu 
 izmantošana saziņai. 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

- Aptuveni 80% Jēkabpils reģiona bibliotēku darbinieki piedalījās Latgales reģionālajā 
seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība : mēs būvējam šo pasauli 
paši”, ko organizēja LNB,  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas 

Bibliotekāru biedrība. Seminārs bija interesants ar to, ka parādīja, cik dažādas 
bibliotēkas ir, kādus darbus, arī ilgstpējīgas attīstības mērķu sasniegšanas jomā, veic 
savas kopienas labā.  
- Mūsu reģionā kā spilgts piemērs ilgtspējīgas attīstības jomā jāpiemin Kūku bibliotēkas 
realizētie projekti - projekts “Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku ciematā” - 
sakārtota, labiekārtota teritorija, vietējās kopienas svētku svinēšanas vieta; projekts 

“Sports iedvesmo, vieno un motivē” - jauniešu līdzdalība savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un interese par aktīvu un veselīgu dzīves veidu; projekts “Āra LED video 
ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas”- dzīves kvalitātes 
uzlabošana, ekoloģisko tehnoloģiju izmantošana. 
- Pārskata periodā ikdienā, slēdzot valsts pārvaldes iestādes klātienes apmeklējumiem, 
bibliotēkām ar vien vairāk nācās piedāvāt savu palīdzību lietotājiem apmācību veidā, 
sniedzot iespējas pieteikties darbam, palīdzot rakstīt CV, nosūtot 
dokumentus elektroniski, tā veicinot ANO 8.mērķa sasniegšanu. 
 

Bibliotēku akreditācijas pārskata periodā nav notikušas - visas reģiona bibliotēkas ir 
akreditētas 2018. un 2019.gadā. 2021.gadā gatavojamies pilsētas bibliotēku akreditācijai - 
Jēkabpils galvenā bibliotēka, Jēkabpils pilsētas bibliotēka un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
bibliotēka. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 636255 678428 690829 

Pašvaldības finansējums  635955 678039 689857 

Maksas pakalpojumi 300 389 972 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 405690 404095 398009 

Darbinieku atalgojums  340755 335059 326604 

Krājuma komplektēšana 64935 69036 71405 

 

 Kopējais pašvaldības finansējums 2020. gadā pieaudzis par 2%- galvenās pozīcijas 

 krājuma komplektēšanai; 
 informācijas tehnoloģiju nomaiņa bibliotēkās; 
 remontdarbi un mēbeļu atjaunošana. 

2020. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, darbinieku atalgojuma pozīcijā ir par 2% samazinājies, to var izskaidrot arī ar darbinieku 

skaita samazināšanos bibliotēku reorganizācijas rezultātā Jēkabpils novadā un slodzes 
samazinājums Salas bibliotēkā. Savukārt krājuma komplektēšanas pozīcijā par 3% palielinājies.  

 Šajā gadā pieaudzis finansējums krājuma komplektēšanai, jo sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem, mazāk tika tērēts pasākumu organizēšanai un daļa tam paredzēto līdzekļu tika 
novirzīta bibliotēkas krājuma papildināšanai. 

Kopumā var teikt, ka finansiālā nodrošinājuma svārstības ir nelielas, finansējums nodrošina 
bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums  
 

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

Ēkai, kurā atrodas Mežāres bibliotēka, gandrīz visu pārskata gadu turpinājās 
energoefektivitātes uzlabošanas un siltināšanas darbi. Bibliotēkas telpām ar kopējo platību 118 
m2tika veiktas  nelielas telpu plānojuma izmaiņas (apvienotas divas telpas vienā), izdarīts pilnīgs 
telpu remonts - ielikti piekaramie griesti ar ekonomisku LED apgaismojumu, atjaunots sienu 

krāsojums, nomainīts grīdas segums, uzstādīti jauni regulējami siltuma elementi un uzlabotas citas 
sīkas telpu vizuālās un infrastruktūras detaļas. 

Gala rezultātā apmeklētājiem tiek nodrošināti mūsdienīgi pakalpojumi estētiski sakārtotā, 
patīkamā vidē un līdz ar to bibliotēka pietuvojusies mērķim – kļūt par mūsdienīgu, visām vecuma 
grupām pievilcīgu vietējās nozīmes informācijas,  kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru 

(pārējie foto skatīt pielikumā Nr.1). 
  

 
 

Mežāres bibliotēkas apvienotās telpas ar aprīkojumu pēc iekaramo griestu ar LED gaismas ķermeņiem izbūves, sienu 
un grīdas atjaunošanas remontdarbiem 

/Foto: J. Pastars/ 

 

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā tika veikts remonts apmeklētāju tualetē. Iesākts darbs pie 
bibliotēkas ēkas renovācijas. Renovēta viena gala ārsiena, jo atradās avārijas stāvoklī (laika apstākļu 
dēļ atsevišķi ķieģeļi, no kuriem uzmūrētas ārsienas, ir saplaisājuši un pat izbiruši). Līdz ar to, lai 
nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju un novērstu iespējamās avārijas situācijas, 2021.gada ieplānots 
turpināt darbu pie Kūku bibliotēkas ēkas renovācijas.  

Tika turpināts darbs pie bibliotēkas apkārtnes sakoptības un labiekārtošanas. 2020. gadā 
sadarbībā ar biedrību “InSpe” pie bibliotēkas izveidota svētku svinēšanas vieta, t.sk. sakopta un 
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labiekārtota teritorija, ierīkota ugunskura vieta un uzstādītas divvietīgas šūpoles un izveidots viens 
ģimenei draudzīgs vides objekts (spēļu laukums, kas sastāv no četrām stacionāri uzstādītām betona 
galda spēlēm). 

  
Ugunskura vieta pie Kūku bibliotēkas Spēļu laukums pie Kūku bibliotēkas 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Pārskata  periodā arī nelielajā Variešu 
bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Medņos 
lasītāju apkalpošanas telpās tika veikts 
kosmētiskais remonts - nomainīta grīda, 
pārmūrēta krāsns. 
 

 

 
 

Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas telpas "Pirms" un "Pēc"  
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Jauna darbavieta lietotājiem Zīlānu bibliotēkā  
 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 
 Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēkā pārskata periodā remontdarbi ēkas 1.stāvā tika 

pabeigti. 2020.gada sākumā bibliotēka tika pārvietota uz jaunajām telpām. Bibliotēka pieejama 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem. Tā joprojām, 
atrodas izdevīgā vietā - pagasta centrā un blakus - Latvijas pasta nodaļa.  

. 

Daiļliteratūras nodaļa 

 

 

 Daiļliteratūras nodaļa 

 

  

  
Dzeja/datortehnika Bērnu nodaļa 
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Arī Biržu bibliotēkai telpas ir sagatavotas bijušajā Biržu 
pamatskolas ēkā, tātad 2021.gadā jāuzsāk pārvākšanās darbi. 
 

 
3.3. Iekārtas, aprīkojums 

 
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

Iekārtas  Skaits +/- 

Datori 215 - 20 

Multifunkcionālās iekārtas  44 - 1 

Printeri 24 - 3 

Kopēšanas iekārtas  4 - 3 

Skeneri 4 -1 

 

Mazzalves pagasta bibliotēka savā pārskatā raksta: "Iekārtu, aprīkojumu situācijas 
raksturojums – nomainīts darbinieka monitors, iegādāts jauns printeris. Samazināta lietotāju 
datortehnika, balstoties uz interneta lietotāju apmeklējumu. Atstāti divi datori klientu lietošanai. 
Viens atrodas daiļliteratūras nodaļā, otrs bērnu nodaļā. Pārceļoties uz jaunajām telpām bērnu 
nodaļai iegādāti jauni funkcionāli un bērniem atbilstoši plaukti, ieklāts mīkstais grīdas segums - 

paklājs. Iegādātas jaunas dažādu vecuma grupu grāmatas." 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā pilnībā nomainīti projekta „Trešais Tēva Dēls” datori 
lietotājiem. Darbinieku datori ir iegādāti 2015. – 2019. gadā. Ir iegādāts jauns krāsu lāzerprinteris. 
Tīkla ātrdarbība ir apmierinoša. Savukārt, lai Gārsenes pagasta bibliotēka varētu sniegt kvalitatīvus 
pakalpojumus, 2020. gadā iegādājusies planšetdatoru bibliotēkas lietotājiem. Tā ir jauna tendence 
mūsu bibliotēkās - tiek iegādāti portatīvie datori, kas tika paredzēti kvalitatīvu pasākumu norises 
nodrošināšanai, bet pārskata periodā, tos varēja izmantot arī, piedaloties tiešsaistes pasākumos. 

Katru gadu Kūku bibliotēka cenšas atjaunot vai papildināt bibliotēkas materiāli tehnisko 
bāzi. Pārskata periodā iegādāti: papīra smalcinātājs, papīra griezējs/nazis giljotīna, magnētiskā 
tāfele ar statīvu, sienas informācijas displejs, kā arī griešanas ploteris, kas ir ideāli piemērots 
dizainu izgriešanai, dekoru vai skatlogu noformējumu izgatavošanai. Tapāt pārskata periodā tika 
iegādāta  spēļu konsole Xbox One. 

Sadarbībā ar biedrību “InSpe” Kūku bibliotēka nodrošināta ar 3D printeri un gravēšanas 
iekārtu, lai veicinātu Krustpils novada bērnu un jauniešu interesi par IT prasmju apguvi. Tātad 
jaunās tehnoloģijas 2020.gadā Kūku bibliotēkā: 
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Tabula ”Jaunas ierīces Kūku bibliotēkā 2020.gadā” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Papīra smalcinātājs 1 - 

Griešanas ploteris 1 - 

3D printeris - 1 

Gravēšanas iekārta - 1 

Papīra griezējs/nazis 
giljotīna 

1 - 

Spēļu konsole Xbox 
One 

- 1 

 

 
3td printeris Kūku bibliotēkā  

 

Tabula "Jaunās tehnoloģijas reģionā, kas iegādātas 2020.gadā" 
Nosaukums Skaits 

Datorkomplekts darbiniekiem 6 

Datorkomplekts lietotājiem 14 

Lāzerprinteri 5 

Planšetdators 1 

Portatīvie datori 4 

Videoprojektors 1 

Interaktīvās tāfeles 2 

 

Pateicoties v/a KICS pārraudzītajiem darbiem, datu pārraides tīkla ātrums ir palielināts 
gandrīz visām reģiona bibliotēkām līdz 15 - 40 Mbit/s. Vairākās reģiona bibliotēku atskaitēs 
parādījās šāds PrintScreen, priecājoties par to. Paldies v/a KISC darbiniekiem un uzņēmumiem, kas 

palīdzēja projekta realizācijā! Nākotnē tas arī ir ļoti nozīmīgs aspekts, ja teritoriālās reformas 
kontekstā bibliotēkas kļūs par klientu atbalsta punktiem, kur būs tehnoloģijas ar ievērojamu datu 

pārraides tīkla ātrumu. 
 

 
Interneta ātruma mērījums Sēlpils 2.bibliotēkā 2020.gada decembrī 

 

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā nomainīti grāmatu plaukti bērnu istabā, iegādāts biroja 
krēsls vadītājai, seši datorkrēsli lietotājiem, divi sēžammaisi, uzstādītas 18 rullo žalūzijas, kā arī 
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uzstādīti āra soliņi pie bibliotēkas. Lai uzlabotu darba vidi bibliotēkas telpās uzlabots 
apgaismojums. 

. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Leimaņu bibliotēkā bērnu istabā iegādāts jauns galdiņš un 6 
krēsliņi, jauna grāmatu kaste bērnu mazajām grāmatām. 

 
Bibliotēkas nodaļā Leimaņu tautas namā iegādāti 4 apmeklētāju krēsli un vitrīna – biroja 

skapis novadpētniecības mapēm. Bibliotēkā iegādāta biroja kumode dokumentiem un dažādiem 
materiāliem. 2020. gadā bibliotēkas lasītavā tika uzstādītas aptumšojošās žalūzijas, lai būtu iespējas 
skatīties dažādas filmas, diemžēl vīrusa Covid -19 dēļ varēja noskatīties 2 filmas gada sākumā. 

Pārskata periodā turpinājās telpu un bibliotekārā aprīkojuma pilnveide Variešu bibliotēkā, 
gada nogalē tika iegādāta gleznu piekares sistēma, ērtai gleznu eksponēšanai bibliotēkā. 

 

  
Datoru zona un novadpētniecības materiālu plaukts 

Variešu bibliotēkā 

Lietotāju apkalpošanas un bibliotekāru darba zona  

Variešu bibliotēkā 

 

  
Jaunais lasītavas galds Sēlpils 2.bibliotēkā  Bērnu un jauniešu stūrītis Sēlpils2.bibliotēkā 

 

 
 



14 

 

 
 

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

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

vajadzībām iekļūšanu bibliotēkā, varbūt tas vairāk attiecas uz pilsētas bibliotēkām – uzbrauktuvju 
izbūve pie ieejas bibliotēkā, bet, ja bibliotēka atrodas otrajā stāvā, no 32 reģiona bibliotēkām 
9(deviņas)bibliotēkas atrodas ēku 2.stāvos, tad tā ir problēma arī lasītājiem – veciem cilvēkiem, 

kuri nepārvietojas invalīdu ratiņos, taču viņu kustību spējas ir ierobežotas, arī jaunajām māmiņām. 
Vēl 9(deviņām)bibliotēkām reģionā ir ieejas kāpnes augstākas, zemākas un arī nav izbūvētas 
uzbrauktuves. Pārskata periodā Sproģu bibliotēkas ieejas tika izbūvēta uzbrauktuve, tādējādi 
atrisinot iedzīvotāju iekļūšanu bibliotēkā un Saieta namā. Protams, šī problēma jārisina kopā ar 
pašvaldību. 

11 reģiona bibliotēkās vēl ir datori, kas tika iegūti Trešā tēva dēla projekta ietvaros, tātad jau 
novecojuši, varbūt vēl ejoši, bet ar vecām datorprogrammatūrām, kas neatbilst šodienas prasībām. 
Situācija ir ļoti atšķirīga novados. Piem., Krustpils novada bibliotēkās katru gadu no jauna tiek 
iegādāts viens datorkomplekts, arī Jēkabpils novadā šogad bibliotēkās tika iegādāti jauni 
datorkomplekti bet ir novadi - Neretas, Aknīstes, un arī Viesītes, kur bibliotēkās vēl joprojām ir 
2005., 2006., 2012.gada datori.2020. gadā divu novadu  bibliotēkas kopā ar novadu 
datorspeciālistiem  veica datortehnikas, arī datorprogrammu auditu un norakstīja novecojušās 
vienības,  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. 

Aktīvi strādājot ar krājumu, parādījusies novadu bibliotēkās problēma, ka nav krātuvju telpu, 
kur novietot mazpieprasīto literatūru, iepriekšējo gadu periodiskos izdevumus. Šī problēma 15 

reģiona bibliotēkām. Viesītes novada Elkšņu pagasta bibliotēkai pašvaldība atrada iespēju izdalīt 
telpu krātuves vajadzībām, tika izremontēta gan bibliotēkas priekštelpa, gan krātuves telpa. Tas ir 
apsveicami. 
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4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums 

 
Tabula “Personāls reģionā” 

 2018 2019 2020 

Kopā  51 47 48 

t.sk. bibliotekārie darbinieki 44 41 42 

Nepilnas slodzes bibl. darbinieki 5 6 7 

Bibl. darb. ar prof. izglītību 13 13 17 

t.sk. ar augstāko bibliotekāro 3 3 3 

Bibl. darb. ar citu augstāko 11 11 12 

Bibl. darb. ar citu vidējo speciālo 9 7 5 

Bibl. darb. ar vidējo izglītību 11 10 8 

Profesionālā pilnveide (no 160h) 6 6 6 

 
Ar 2020. gada novembri Krustpils pagasta bibliotēkā darbā tika pieņemta bibliotekāre Linda 

Kivleniece uz pilnu slodzi ar profesionālo izglītību citā jomā. Savukārt Salas bibliotēkas vadītājai 
Silvijai Lazdiņai, aizejot pelnītā atpūtā, notika pārmaiņas darbinieku slodžu sadalē, un tagad 
bibliotēkā strādā divi darbinieki uz 1,5 slodzi. Rites pagasta bibliotēkas vadītāja nokārtoja 
profesionālās pilnveides kvalifikācijas eksāmenu un ieguva trešā līmeņa kvalifikāciju – bibliotekārs. 

  
4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 
Apbalvojumi Aknīstes novadā 

 Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja Inita Lejiņa apbalvota ar 
Jēkabpils novada pašvaldības un Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un 
profesionālu darbu kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Aknīstes novadā (35 darba gadi); 

 
Apbalvojumi Jēkabpils novadā 

 Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne apbalvota ar 
Jēkabpils novada pašvaldības un Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un 
profesionālu darbu kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Jēkabpils novadā (50 darba 
gadi); 

 Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas vadītājs Sandis Ruļuks apbalvota ar Jēkabpils 
novada pašvaldības un Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un profesionālu 
darbu kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Jēkabpils novadā (15 darba gadi) 

 

Apbalvojumi Krustpils novadā 
 Zīlānu bibliotēkas vadītāja Anna Lazdāne apbalvota ar Jēkabpils novada 

pašvaldības un Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 
kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Krustpils  novadā (25 darba gadi); 

 Krustpils novada pašvaldības rīkotā konkursa "Jaunatnes Gada balva 2020" titulu  
“Gada jauniešu balsts 2020” saņēma Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina; 

 Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina apbalvota ar Jēkabpils novada 
pašvaldības un Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 
kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Krustpils  novadā (15 darba gadi); 

 

Apbalvojumi Viesītes novadā 
 Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce apbalvota ar 

Jēkabpils novada pašvaldības un Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un 
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profesionālu darbu kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Viesītes  novadā (15 darba 
gadi); 

 Pateicības raksts Viesītes novada Saukas pagasta Lones bibliotēkai no SIA "Līgatnes 
papīrs" - "Paldies, ka rūpējaties par apkārtējo vidi, nododot makulatūru pārstrādei!"; 

 
Vēl varētu minēt tādu faktu, ka 2020.gada 1.jūlijā apritēja 50 gadi, kopš Jēkabpils novada 

Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne sākusi darba gaitas šajā – Kalna bibliotēkā. 
 

Pārskata periodā Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīkoja konkursu – krustvārdu mīklu konkursu - 
novadpētniecības krājuma aktualizēšanai. Pateicību par piedalīšanos šajā konkursā saņēma 11 

reģiona bibliotēkas. 
 

 
 

4.3. Finansējums personāla attīstībai 
 

 2018.gadā uzsāk un 2020.gadā 4 reģiona bibliotēku darbinieki pabeidza mācības ESF 
projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 

profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmā “Bibliotēku zinības" (960h) Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā. Līdzfinansējums profesionālajai pilnveidei 
piešķirts no pašvaldības līdzekļiem un no ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide" līdzekļiem un iegūts trešais profesionālais kvalifikācijas līmenis : 

1) Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja Inita Lejiņa; 

2) Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas vadītāja Ināra Valaine; 
3) Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo; 
4) Sēlpils 2.bibliotēkas vadītāja Dace Januškeviča. Sveicam!!! 

 

 
Foto autors: Kristians Luhaers 
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Tabula "Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi" 

 
N.p

.k. 

Norises 

laiks 

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

1. 16.01 Krustpils kultūras 
nams 

LNB Atbalsta biedrība, 
Jēkabpils Galvenā bibliotēka 

Tikšanās ar Marinu Kosteņecku un Andri 
Grīnbergu 

2 

2. 02. LABS mācību 
centrs 

Latvijas Brīvo Arodbiedrību 
savienība 

Apmācību programma “Darba aizsardzības 
pamatlīmeņa zināšanu izglītības 
programma” 

 

3. 18.06 Platformā ZOOM Jēkabpils Galvenā bibliotēka Atskats uz 2019.gadu, Covid ietekme uz 

Bibliotēku darbu 

1,5 

4. 29.06. Nereta Neretas novada centrālā 
bibliotēka 

Kvīlinga tehnika  3 

5. No 1.07 Platformā ZOOM LNB Katru otrdienu mācību stundas LNB e-

resursu praktiskā izmantošanā (lekt. Ginta 
Zalcmane) 

1xnedēļā 

6. 4.08-5.08 Baltijas datoru 

akadēmijā  

Baltijas Datoru Akadēmija “Microsoft Office Visio pamati”  

7. 4.09 Platformā ZOOM LNB sadarbībā ar Eiropas 
parlamenta deputāti Daci 
Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 

8. 17.09 Krustpils kultūras 
nams 

a/ s Swedbank sadarbībā ar 
Jēkabpils Galveno bibliotēku 

 Apmācību seminārs “Banka datorā un 
telefonā – nāc un uzzini vairāk! 

2 

9. 25.09 Platformā MS 
Teams 

LNB Ievads medijpratībā 5 

10. 30.09 Viesītes kultūras 
pils 

KNAB Seminārs “Korupcijas novēršana”, 

apgūtās tēmas: 
 - Korupcijas cēloņi – sekas.      - 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
tiesiskie aspekti. 

- Trauksmes celšanas likuma prasības, to 
pielietošanas  praktiskie aspekti. 

- Interešu konflikts, tā iedalījuma 
veidi(finansiālais, nefinansiālais). 
Interešu konflikta novēršanas tiesiskie 
aspekti. 

5,5 

11. 7.10 - 

9.11 

Platformā MS 
Teams 

LNB un Kultūras ministrija Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde; Digitālo 
vizuālo materiālu izveide 

48 

12. 9.10 Platformā MS 
Teams 

LNB, Latvijas Bibliotekāru 
biedrība (LBB) 

Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas 
un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs 
būvējam šo pasauli paši”  

4 

13. 29.10 Platformā MS 
Teams 

LNB Kritiskā domāšana mediju telpā 3 

14. 19.11 Platformā ZOOM EPALE Zemgales reģions  Tiešsaistes vebinārs "Darbs no mājām"  1,5 

15. 20.11 Platformā ZOOM LNB sadarbībā ar Eiropas 
parlamenta deputāti Daci 
Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 

16. 8.12 LNB YouTube  

platformā 

LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi “Kas ir 

un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, 
telpā un sabiedrības apziņā” 

3,5 

17. 10.12 KISC mājas lapā KISC, LIKTA Tiešsaistes pasākums “Mūsdienīga un 
inovatīva saziņa ar valsts pārvaldi” 

3 

18. 17.12 Platformā ZOOM JGB Jēkabpils reģiona un Neretas novada 
publisko bibliotēku darbinieku sanāksme 

2 
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Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte savā pārskatā raksta: "Lielākais 
ieguvums profesionālajā pilnveidē - mācības, ko organizēja LNB ar Kultūras ministriju - Kvalitatīvs 
attēls un tā apstrāde; Digitālo vizuālo materiālu izveide. Afišu veidošana, attēlu uzņemšana un 
korekcija, apstrāde, video, reklāmattēlu izveide, infografiku, plakātu veidošana. Dažādu bezmaksas 
programmu izmantošana. Iegūtās zināšanas apgūstot mācību vielu (skat. Leimaņu bibliotēkas 
pārskatā). Labprāt turpinātu  padziļināt savas zināšanas digitālo, vizuālo materiālu izveidē, 
reklāmattēlu izveidē, attēlu apstrādē".  

 

Pieredzes apmaiņas braucieni 
2020. gada 10. septembrī Jēkabpils novada bibliotēku darbinieki devās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Jaunjelgavas novada bibliotēkām. Brauciena mērķis – iepazīties ar kolēģu darbu, 
apmainīties ar pieredzi un gūt jaunas idejas saviem ikdienas darbiem bibliotēkās. Apmeklējām 
Jaunjelgavas novada Staburaga, Sērenes, Jaunjelgavas pilsētas, Daudzeses un Sunākstes bibliotēkas. 
Iegūta pieredze novadpētniecības darbā veidojot novadpētniecības izstādes, vadot ekskursijas  savos 
pagastos,  kā arī iekārtojot  bibliotēkās novadpētniecības istabas.  Jaunjelgavas  bibliotēkas 
darbinieces veic arī Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra pakalpojumus. 

 

 
 

Jēkabpils nov. bibliotekāri pieredzes braucienā Sunākstē Pieredzes apmaiņā Jaunjelgavas novada bibliotēkās 

 

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, trīs bibliotēkās šajā novadā 
ir divi darbinieki - Kūku, Variešu un Krustpils pagasta bibliotēkās. Visās bibliotēkās abiem 

darbiniekiem ir pilnas slodzes. 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 42 bibliotekārajiem 
darbiniekiem 7(septiņi) ir pensijas vecuma, tātad 17%. Bet tas ir atkarīgs no katra individuāli - lai 

mums visiem būtu tāds darba spars, radošums kā Kalna bibliotēkas vadītājai Marutai Orbidānei, 
Saukas bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei un pieredze kā Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas 
bibliotekārei Marijai Čūrišķei. 
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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.  
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

% salīdzinot ar iepr. 
gadu 

Lietotāju skaits  6952 6528 6001  -6,1%         -8,1% 

t.sk. bērni 2050 1960 1815  -4,4%         -7,4% 

Fiziskais apmeklējums  114542 107929 71172  -5,8%         -34,1% 

t.sk. bērni 34561 31085 15900  -10,1%       -48,8% 

Izsniegums kopā 180703 167417 143631  -7,4%         -14,2% 

t. sk. grāmatas 80493 71920 66225 -10,7%         -7,9% 

t.sk. periodiskie izdevumi 96102 95058 75930 -1,1%           -20,1% 

t.sk. bērniem 17671 13778 9618  -22%           -30,2% 

2020. gada bibliotēku izmantošanas rādītāju salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem ir faktiski 
neiespējams, jo saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, pamatrādītāji ir ievērojami 
samazinājušies. Vairāk nekā 2 mēnešus daudzas bibliotēkas bija slēgtas lasītājiem, pēc tam 
saglabājās ierobežojumi tās izmantošanā, kas ļoti ietekmēja bibliotēku fizisko apmeklējumu - 

samazinājums 34%, bērniem vēl lielāks 49% un arī izsniegumu. Protams, likumsakarīgi arī tas, ka 
laukos sarūk iedzīvotāju un līdz ar to arī bibliotēku lasītāju skaits. 

Lasītāju skaita samazināšanās iemesls vēl joprojām 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. Nākamajos gados varēs vērtēt, vai šī gada ierobežojumi būs ietekmējuši apmeklētāju 
paradumus un līdz ar to arī bibliotēkas aktualitāti sabiedrībā. 

 Rādītāju samazināšanās ir neizbēgama un saistāma gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos 
apkalpojamajā teritorijā, gan arī ar viņu pasivitāti un apātiju – savā veidā arī ar to, ka cilvēkiem 
pirmajā vietā ir ekonomisko problēmu risināšana, sociālie jautājumi, un brīvajā laikā uzmanība tiek 
atvēlēta vispirms jau dažādu informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējam atpūsties un rast 
izklaidi. 

Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet, pateicoties vairāku novadu 
pašvaldību atbalstam, tikai nedaudzās 3(trijās)ir arī maksas pakalpojumi, kas ir saskaņoti ar 
pašvaldību un informācija par tiem atrodama bibliotēkās. 

 3(trīs) 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 tomēr jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības, tiešsaistes 
pasākumu organizēšanas. 

Viens no pakalpojumiem, kas attīstās un ietekmē lietotāju kvalitatīvu apkalpošanu ir reģionu 
bibliotēku darbs, strādājot BIS Alisē, uzsākot automatizētu lietotāju apkalpošanu. 2020.gadā visas 
reģiona publiskās bibliotēkas strādā BIS Alisē. 2020. gadā turpinājām izmantot SBA moduli 
kopkatalogā, kas uzlaboja operatīvu informācijas apmaiņu starp reģiona bibliotēkām. Bibliotēkas 
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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, varētu citas 

organizācijas rīkot dažādus kursus, pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām. Bet Covid-19 ietekmē 
mēs nevarējām ieplānotos pasākumus organizēt.  

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. 

Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, Kūku bibliotēkā izveidotā datorklase, kas ir 
izremontēta un aprīkota ar stacionāriem datoriem un pastāvīgu interneta pieslēgumu, dodot iespējas 
iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās nepieciešamās datora prasmes. Taču 
pandēmijas iespaidā tā netika noslogota, šajā datorklasē tomēr notika apmācības skolēniem par 
satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas eksāmenu un 13(trīspadsmit) vietējās kopienas bērni 
saņēma velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. 

2020.gadā vēl 5 bibliotēkas reģionā uzsāka sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku – 

Bibliotēkas pasūta CD, kas personām ar redzes traucējumiem vai ar lasīšanas grūtībām ļauj 
klausīties darbus ierakstos vai lasīt grāmatas palielinātā drukā. 

Joprojām bibliotēkas lietotājiem ir stabila interese par interneta pakalpojumiem, Wi-Fi 
iespējām, dokumentu skenēšanu un nosūtīšanu uz e-pastu, kopēšanas pakalpojumiem. 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītāja Veronika Papaurele bibliotēkas pārskatā 
raksta: "Regulāri strādāts pie bibliotēkas publicitātes (sociālajos tīklos, telpās un ārpus tām), 
sagatavojot un publicējot informāciju par plānotajām un aizvadītajām aktivitātēm. Izpildot lasītāju 
pieprasījumus, piedāvāta iespēja trūkstošos izdevumus saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) 
kārtā.  Regulāri tiek organizētas mākslas darbu vai informatīva satura izstādes, iepazīstinot 
apmeklētājus gan ar vietējo mākslinieku, gan profesionālo autoru darbiem. 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas darba vājās puses - abonementa un lasītavas izvietojums 
2.stāvā, kas ir apgrūtinājums daļai lasītāju; tā kā liels skaits bibliotēkas lasītāju ir pensionāri un 
invalīdi vai lasītāji ar kustības traucējumiem, šī problēma ikdienā ir labi pamanāma. Interneta 
lietotāji reizēm izjūt vajadzību pēc norobežotām darbavietām (darījumu veicēji, internetbankas 
lietotāji)". 

Ļoti svarīga pārskata periodā un Covid-19 ietekmē bibliotēkās ir automatizētas lietotāju 
apkalpošanas un attālās pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana, kas dod iespēju bibliotēkas 
autorizētiem lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt savu statusu abonementā 
(izsniegumi, laikā neatdotie, pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), rezervētie, rindas, atgādinājumi) 
neierobežotā laikā. 

Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, 2020.gadā Kūku bibliotēka iegādājās 
griešanas ploteri, kas ir ideāli piemērots dizainu izgriešanai, dekoru vai skatlogu noformējumu 
izgatavošanai, kā arī to var izmantot radošām darbnīcām. Tapāt pārskata periodā tiek iegādāta  spēļu 
konsole Xbox One, kas ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids bērniem un jauniešiem. Sadarbībā ar 
biedrību “InSpe” Kūku bibliotēka nodrošināta ar 3D printeri un gravēšanas iekārtu, lai veicinātu 
Krustpils novada bērnu un jauniešu interesi par IT prasmju apguvi. 
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E-grāmatu bibliotēka 

Covid pandēmijas laikā, kad arī kādu laiku bibliotēku durvis bija  ciet,  reģiona bibliotēkas 
jo īpaši reklamēja  – “3td e-grāmatu bibliotēku” - turpināja dažādot šo popularizēšanas darbu: 

- bibliotēkas sagatavoja jaunas publikācijas pašvaldību informatīvajos izdevumos;  
- bibliotēkās uz informācijas stendiem, sociālajos medijos izvietota reklāmas afišas, 
infografikas, lai būtu saprotami, kā piereģistrēties 3td, strādāts ar lasītājiem individuāli, 
popularizējot un stāstot par šo pakalpojumu; 
 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati Jēkabpils reģionā" 

 E-grāmatu b-kas lasītāju 

skaits reģionā 

E-grāmatu izsniegums 

2019 290 505 

2020 292 1484 

Kopā  1989 

 

Līdzīgi kā 2019.gadā, arī 2020.gadā statistiku var iegūt tikai par visu reģionu kopā, tas 
nozīmē par visu Jēkabpils reģionu (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas, Viesītes novadi).  

Šie skaitļi vērtējami kā labi jo pēc apkopotajiem rezultātiem starp Latvijas reģioniem 
Jēkabpils reģions un Neretas novads ieņem11.vietu kategorijā Lasītāji un 8. vietu kategorijā 
Izsniegumi. 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka pārskatā raksta: "11 bibliotēkas lietotāji ir reģistrējušies  
un lasa www.3td.lv. Dažas lasītāju atsauksmes: 

• Patīk plašais dažāda satura grāmatu piedāvājums; 
• Lietotājiem ir iespēja aplūkot īso grāmatas saturu; 
• Liels latviešu autoru grāmatu piedāvājums – gan populāru, gan jauno autoru; 
• Ja grāmata nesaista dažās minūtēs var nodot atpakaļ un izvēlēties citu, neejot 

  uz bibliotēku, tas ir izdevīgi pašreizējos apstākļos; 
• Var izlasīt vai apskatīties grāmatas, kuru vietējā bibliotēkā nav". 

 
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

Lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, par iegādājamo literatūru, 
abonējamo periodiku, bibliotēkas darba laiku notiek galvenokārt mutvārdu aptauju rezultātā. Savu 
viedokli par bibliotēkas darbu lietotāji var izteikt arī ar Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā. 

Aktīvi izvietojot informāciju sociālajos tīklos iedzīvotāji tiek informēti par daudzveidīgajiem 
bibliotēkas pakalpojumiem (jaunākās grāmatas, pasākumi, izstādes u.tml.), ieinteresējot jaunos 
lasītājus apmeklēt bibliotēku. 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
Jēkabpils reģionā kopumā 9 bibliotēkām ir vai nu nodaļas vai ārējās apkalpošanas punkti, vai 

arī vienkārši izsniegšanas punkti. Variešu bibliotēkas divos ārējās apkalpošanas punktos - precīzāk 
teikt struktūrvienībās lietotājiem tiek sniegti visi pakalpojumi, jo šie ārējās apkalpošanas punkti ir 
iepriekš bijušas publiskās bibliotēkas ar savu infrastruktūru. Tātad pakalpojumi tie paši, kas 
bibliotēkas centrālajā ēkā Variešu pagasta centrā, izņemot ĀAP Antūžos, tur tīkls vairs neatrodas 
bibliotēku Gaismas tīklā un līdz ar to vairāki interneta resursi nav pieejami. Protams zaudētāji šīs 
reformas rezultātā ir ārējās apkalpošanas punkta Antūžos lietotāji, jo 5 dienu nedēļā vietā 
pakalpojumi tiek sniegti 2 dienas. 

Jēkabpils novada 5 bibliotēku nodaļās arī ir pieejami visi bibliotēku pakalpojumi, tikai 

samazinātā nedēļas darba laikā. Līdz ar to šo struktūrvienību statistikas dati ir samazinājušies. 

http://www.3td.lv/
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3 reģiona bibliotēkas lasītājus apkalpo izsniegšanas punktos, atvedot jaunākās, pieprasītās 
grāmatas, kā arī preses izdevumus. 

 

 
 5.2. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Sadarbībā ar novadu pašvaldībām, bibliotēkas ir kļuvušas pieejamākas personām ar īpašām 
vajadzībām. Pie ēkas, kur atrodas Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka, ārpusē pārskata 
periodā 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 32 reģiona bibliotēkām - 8(astoņas) atrodas māju otrajos stāvos, 9(deviņām) ir pakāpieni 
uz bibliotēku un tās  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.. 

Blakus Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai atrodas Sociālās aprūpes nams "Mežvijas", kurā 
ir ierīkots pacēlājs invalīdiem, līdz ar to ir iespēja invalīdiem nokļūt bibliotēkā.  Bibliotēka ir 
savienota ar šo iestādi, līdz ar to vecie ļaudis katru dienu, neizejot ārā, var apmeklēt bibliotēku.. Uz 
šo brīdi pansijā dzīvo 25 cilvēki, puse izmanto bibliotēku. 2020. gadā bibliotēka sadarbībā ar 
sociālā dienesta vadītāju plānoja un organizēja dažādus pasākumus bibliotēkas telpās ( piem., notiek 
dažādas lekcijas, tradīciju svētku svinēšana, filmu skatīšanās), bet Covid-19 ietekmē nācās daudzus 
pasākumus arī atcelt. Grāmatas tika ienestas aprūpes centrā, ievērojot visus drošības pasākumus, 
izmantojot sociālā darbinieka palīdzību. 

Savukārt Viesītes novada Viesītes bibliotēka pārskatā raksta: "Pēc pieprasījuma grāmatas 
piegādātas uz mājām 9(deviņiem) lasītājiem - tie ir veci cilvēki, personas ar kustību traucējumiem,  
regulāri vienai Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra iemītniecei (izņemot iestādes 
karantīnas laikā).Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku gada garumā 4(četriem) lasītājiem bija 
iespēja izmantot šīs bibliotēkas krājumā esošos CD. Kopumā šie lasītāji noklausījušies 76 diskus. 
Izvērtējot pieprasījumu, var secināt, ka iecienīta ir ne tikai daiļliteratūra, bet arī ceļojumi, citi 
ģeogrāfiska rakstura darbi." 

Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka arī ir veiksmīgi sākusi sadarboties ar Latvijas Neredzīgo 
bibliotēkas Daugavpils filiāli, lasītājiem tiek piedāvātas gan klausāmgrāmatas, gan arī grāmatas 
lielā drukā. Klausāmgrāmatas ir ņēmuši 9(deviņi) lasītāji un lielās drukas grāmatas 5(pieci) lasītāji. 
Bibliotēkas lietotāju interese par klausāmgrāmatām pieaug, bet nav atbilstošās ierīces lai varētu 
atskaņot grāmatu. 

 

5.3. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

Ābeļu bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētāji ir seniori. Katru 

gadu janvārī tiek organizēts pasākums novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pavasarī 
notiek tikšanās ar puķu, dārzeņu audzētājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem dārzniecībā. 
Bibliotēku apmeklē arī bezdarbnieki, lai meklētu darbu interneta portālos un avīzēs. Bibliotekāra 
palīdzība bieži vajadzīga gan resursu meklēšanā, gan CV rakstīšanā atrastajai darbavietai. 
Bibliotēkā kopēšana, skenēšana un printēšana ir bezmaksas, tāpēc maznodrošinātie un trūcīgie 
iedzīvotāji to izmanto dokumentu, izziņu, bankas pārskatu printēšanai un kopēšanai.  
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Kalna bibliotēkā ir izveidojušā vairākas lietotāju grupas: bezdarbnieki, mājsaimnieces, 
dažādās sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas apmierināt. Visaktīvākā 
lietotāju daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē pasākumus. 
Diemžēl Covid-19 laikā tikšanās bibliotēkā nenotika. Augustā, uzlabojoties epidemioloģiskajai 
situācijai, tomēr devās pensionāru grupa uz Bebreni, kur apskatīja slaveno Bebrenes adītāju darbus, 
arī aušanas pulciņa un keramikas darinājumus, apmeklēja Bebrenes baznīcu un dzirnavas, muižas 
parku. Jaukas emocijas guva arī alpaku audzētavā “Alpaku sala” Dvietē, kur iepazinās ar alpaku 
vilnas dzijas tapšanu un adījumiem, vēroja mazo alpacēnu rotaļas.  

 
 

 

 
Alpaku audzētavā “Alpaku sala” Dvietē 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka turpina sadarbību ar Aknīstes senioru centra „Apaļā 
galda” klubiņu. Kluba dalībnieki tiekas Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek 
nodarbības, pasākumi.  

Saukas bibliotēkas apkalpes zonā patstāvīgo bērnu-lasītāju ir nedaudz, toties vasaras 
mēnešos ir bērni, kas brauc uz laukiem un tad bibliotēkā norit intensīvs darbs. Savukārt Lones 

bibliotēkā sāk veidoties pensionāru grupiņa, kas vēlas lai pienes grāmatas mājās. Vairāki 
pensionāri uzsāka lasīt laikrakstus news.lv, arī izmantojām grāmatu lasīšanu letonika.lv. Tiek 
popularizēta avīžu lasīšana interneta lasītavā. 

Aizvadītajā gadā Atašienes bibliotēka piedaloties Annas un Jēkaba dienas pasākumā 
Atašienē  organizēja radošās darbnīcas dažādu vecumu un apmeklētājiem – latvisko rotu 
izgatavošanu.  

Arī 2020. gadā piektdienās Krustpils pagasta bibliotēkā pirms Covid pandēmijas sadarbībai 
aktīvi atsaucās lauku attīstības konsultante, labprāt piekrītot vadīt apmācības zemes īpašniekiem, 
kam aktuāls ir jautājums par lauku bloku karšu veidošanu. Viss darbs notiek pie bibliotēku 
datoriem. Ir arī mazie uzņēmēji, kas dokumentu darbam ar dokumentiem izmanto bibliotēkas 
datorus un internetu. 

Savukārt Rubeņu bibliotēka pētījusi savu apmeklētāju grupas un viņu vidū izdala: 
1.grupa: seniori, sociālo riska grupu cilvēki, kas neprot lietot datoru un viņi arī nevēlas to 

apgūt, jo viena lieta ir apgūt datorrakstīšanu un interneta lietošanu informācijas meklēšanai 
internetā, pavisam cita lieta, kad jākārto rēķini (ne katram senioram ir internetbankas lietošanas 
tiesības, līdz ar to nav iespējams autorizēties valsts portālos) 

2.grupa seniori, bezdarbnieki, mājsaimnieces, kuras ir guvušas pamatzināšanas agrāk 
apmeklējot bibliotēkas piedāvātās apmācības un brīvi lieto Internet ikdienā mājās (ziņu portālus, 
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sociālos tīklus, rēķinu saņemšanu). Bibliotēkā griežas pēc palīdzības, pēc konsultācijas banku kontu 
izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā, sludinājumu meklēšanā, informāciju par koncertu, 
teātru piedāvājumu (Jēkabpilī) ( www.biļešuparadīze.lv). 

3.grupa apmeklētāju loks, kuriem nepieciešama palīdzība dažādu iesniegumu un CV 
rakstīšanā, skenēšanā, sūtīšanā, bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā (prot, 

bet nav drošības pašiem rīkoties interneta vidē). 

 Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkā notika rokdarbnieču tikšanās ar interesentiem un 
rokdarbu izstādes- tamborējumi, klūdziņu pinumi, apsveikumu kartītes, lieldienu dekori. 
Rokdarbnieces dalījās pieredzē un mācīja interesentiem dažādu adīšanas tehniku. Šogad bibliotēkā 
bija skatāma Ābeļu bijušās rokdarbnieces Marijas Pudānes darbu izstāde un notika atceres 

pasākums. Bibliotēkā bija skatāma Jēkabpils mākslas skolas absolventes Ievas Zarinkas darbu 
izstāde un Jēkabpils 3. vidusskolas 9. klases skolnieces Andželikas Avdejevas darbu izstāde. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rokdarbnieces M.Pudānes atceres pasākumā  

13. janvārī bibliotēkā sapulcējušās pagasta rokdarbnieces 

 

Viesītes bibliotēkas sadarbība ar novada un tieši pilsētā dzīvojošajiem, dzeju rakstošajiem 
cilvēkiem rezultējusies ar novada dzejnieku dzejas kopkrājuma izdošanu pašvaldības projektu 
konkursa ietvaros. 

 
5.4. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

Uzziņu specifiku aizvadītajā gadā noteica valstī attiecīgajā brīdī esošā situācija saistībā ar 
Covid – izziņas sniegtas telefoniski, nosūtot uz e-pastu, mazāk – klātienē. Uzziņu tematika – 
visdažādākā – saistīta ar valstī, kā arī novadā un pilsētā notiekošo, dažādām nozarēm (piemēram, 
veselīgs dzīvesveids, stresa pārvarēšana, Lielā Talka un tās aizsākumi u.c.), novada vēsturi., piem.,  
Viesītes bibliotēkā par muzeja “Sēlija” pirmsākumiem saistībā ar muzeja jubileju 2020. gadā.  

Uzziņu izpildē izmantoti: bibliotēkās esošā uzziņu, attiecīgās nozares literatūra, 
novadpētniecības materiālu mapes, Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 
bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, citi ar interneta palīdzību pieejamie katalogi un informācijas 
resursi, datu bāzes: news.lv, letonika.lv, periodika.lv, citi informācijas meklētāji. 

Bibliotēkās organizētie pasākumi – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskie pasākumi ir 
paredzēti konkrētai mērķauditorijai. Radošajās darbnīcās interesenti var apgūt jaunas prasmes un 

http://www.bi?e?uparad?ze.lv/
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iemaņas. Praktiska darbošanās veicina indivīda interesi par iespējām paplašināt savu redzesloku 
viņam interesējošās jomās. Tikšanās ar autoriem un māksliniekiem apmeklētājus rosina izlasīt 
iepriekš sarakstītos darbus, piem., tikšanās ar Marinu Kosteņecku, Eviju Gulbi u.c.. 

Aknīstes bibliotēka norāda, ka par pierastu situāciju ir kļuvis tas, ka paplašinājies bibliotēkas 
piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība. Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu rēķinu 
maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par vietu, kur var 

uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās 
aktivitātēs un pasākumos. kaut arī Covid situācija to ir izmainījusi, daudz izziņu ir jāsniedz attālināti. 

Kūku bibliotēka gada pārskatā raksta: 2020 gadā turpināja darboties aprīkotajā datorklasē. 
Šajā datorklasē notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas 
eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. Pārskata periodā 13 bērni 
saņēma velosipēda vadītājas apliecības. 

Ikdienā individuāli tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība, piemēram, 
konta pārskata izdrukas izveide, komunālo rēķinu izdruka, e-pasta lietošana, deklarāciju 
aizpildīšana elektroniski utt. Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, e-veselība.lv vai 
datamed.lv. 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka ir sagrupējusi uzziņu darbu: 
"2020. gads iezīmējās galvenokārt ar individuālām konsultācijām 

 konsultācijas tika sniegtas lietotājiem, kas vēlas iesniegt elektroniski pārmaksāto 
nodokļu pieteikumus. Individuāli tika rādīts, kā ieskenēt čekus, kā tos ievadīt elektroniskajā 
sistēmā, tika palīdzēts aizpildīt un nosūtīt uz VID EDS “Gada ienākumu deklarācijas”; 

 katru gadu aktuāli pavasarī vietējiem lauksaimniekiem ir konsultācijas par 
elektroniskajiem pakalpojumiem – LAD karšu zīmēšana un vienotā iesnieguma iesniegšana ; 

 Tiek sniegta praktiska palīdzība jaunu paroļu nomainīšanā datu bāzēs, jaunas 
informācijas ievadīšanai un nosūtīšanai; 

 E-veselība, slimības lapu iesniegšana VSAA, e- recepšu apskatīšana, izmeklējumu 
izprintēšana; 

 Pa telefonu lasītāji vēlas noskaidrot, vai viņu pieprasītā grāmata ir uz vietas 

bibliotēkā." 
 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 
iedzīvotājiem 

Bibliotēkās pieejami katras novadu pašvaldības publiskie gada pārskati un pašvaldības 
informatīvā izdevuma, kurā tiek publicēti domes saistošie noteikumi, izsoles un cita aktuālā 
informācija. 

Ar bibliotēkā pieejamā interneta un bibliotekāru palīdzību jebkuram lietotājam nodrošināta 

iespēja iepazīties ar novadu pašvaldības mājas lapām, kurā koncentrēta visa jaunākā un aktuālākā 
informācija novadiem, arī pieņemtie dokumenti. Bibliotēka lietotājiem ar interneta palīdzību 
nodrošina pieeju arī dažādu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijai.  

 
5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

strādā, bez pilsētas publiskajām bibliotēkām 32 publiskās un 17 skolu bibliotēkas (arī pilsētas 4 
skolu bibliotēkas).Tātad 100% visas publiskās bibliotēkas ir ieviesušas automatizētus bibliotekārā 
darba procesus un lietotāju apkalpošanu. 

 Strādā 

Alise-i  

Nestrādā 

kopkatalogā 

Automatizē
ti izsniedz 

Rekataloģizācija 
pabeigta 



27 

 

 
 

32 reģiona publiskās bibliotēkas izmanto visus sistēmā Alise pieejamos moduļus, lai 

veiksmīgi noritētu bibliotēkās darbs automatizēti. 
2020. gadā turpinām izmantot SBA moduli kopkatalogā. Bibliotēkas novērtē un izmanto 

Alises automatizētās inventarizācijas moduli. 2020.gadā ir veiktas 18 inventarizācijas. 

Reģiona bibliotēku darbinieki norāda ka autorizācijas datus lietotāji izmanto maz, lai gan 
bibliotēkās notiek individuālas konsultācijas par to, ka automatizētas lietotāju apkalpošanas un 
attālinātas pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana dod iespēju bibliotēkas autorizētiem lietotājiem 
pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt savu statusu abonementā (izsniegumi, laikā neatdotie, 
pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), rezervētie, rindas, atgādinājumi) neierobežotā laikā. 

Bibliotēkas lietotāji tiek autorizēti darbam elektroniskajā katalogā. Reģiona bibliotēkās ir 
kopumā autorizēti 4165 (+236)lietotāji.  

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

5.6. Iekšzemes SBA 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits  

2155 2398 1541 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits  

883 915 588 

 

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, savās novadu bibliotēkās vai pasūta 
SBA kārtībā no LNB krājuma. 

 Neskatoties uz komplektēšanas finansējuma palielināšanos, reģiona bibliotēkas aktīvi 
izmanto šo pakalpojumu vispirms sava novada robežās, tad, izmanto JGB krājumu, Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkas krājumu, izglītības iestāžu - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas bibliotēku krājumus. 

 Un kā redzams pēc tabulas datiem SBA pakalpojuma statistika ir samazinājusies  -36 % no 
citām bibliotēkām saņemtajām, bet -36 % uz citām bibliotēkām nosūtītajām. 

SBA grāmatu apmaiņā dominē:  

1) konkrētu lasītāju pieprasītas nozaru grāmatas; 
2) tālākizglītībai vai mūžizglītībai nepieciešamās grāmatas. 

  

Publiskās bibliotēkas 32 - 32 31 

Skolu bibliotēkas 17 4 12 10 

Kopā 49 4 44 41 
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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, jau 2018.gadā katra no Aknīstes, Salas un Viesītes 
novadu 12 bibliotēkām ir izstrādājušas Krājuma veidošanas vadlīnijas. 2019.gadā pārējās Jēkabpils, 
Krustpils un Neretas novadu 20 bibliotēkas izstrādāja šīs vadlīnijas. Katras bibliotēkas krājumu 
veidošanas vadlīnijas kā dokuments ir pieejams arī novadu pašvaldības mājas lapā pie bibliotēku 
profiliem, piem., Viesītes novada pašvaldības mājas lapā https://www.viesite.lv/?page_id=555 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2020. gadā: 
1) nozaru literatūras krājuma atjaunošana, diemžēl daudzās nozarēs jaunu izdevumu nebūt 

nav tik daudz, lai pilnvērtīgi atjaunotu krājumu; 
2) bērniem un jauniešiem adresētā literatūra - šī krājuma daļa ātri nolietojas, jo šī lasītāju 

grupa visintensīvāk izmanto bibliotēkas krājumu; 
3) oriģinālliteratūras komplektēšana; 
4) esošā krājuma pārskatīšana un to izdevumu norakstīšana, kas neatbilst bibliotēkas lietotāju 

vajadzībām - novecojuši saturiski un nolietojušies.  

Lai varētu veiksmīgi komplektēt krājumu, Jēkabpils novada Kalna bibliotēka vadās pēc 
šādiem principiem - 

lietotāju grupu intereses: 
- studējošo vajadzības,  

- skolēnu vajadzības pēc interesantas lasāmvielas, ieteicamās literatūras, izziņas literatūras 
 referātu un dažādu zinātnisko darbu izstrādāšanai,  

- mazo uzņēmēju un zemnieku saimniecību īpašnieku vajadzības, 
- pensionāru intereses. 

 Komplektējot grāmatu krājumu, Aknīstes bibliotēka izmanto aprakstus dažādos preses 
izdevumos, izdevniecību grāmatu katalogos, informāciju internetā. Krājumu komplektēt palīdz 
bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre. Tiek pārrunāts ar skolas bibliotekāri un vidusskolas 
skolotājiem, kāda literatūra ir nepieciešama skolotājiem un skolēniem mācību vielas apguvei. Kopā 
ar novada bibliotēkām racionāli komplektējot grāmatu krājumu, katra bibliotēka iegādājās vairāk 
pieprasītās grāmatas savā bibliotēkā. Bet mazāk izmantojamo literatūru un grāmatas krievu valodā 
iegādājas novada depozitārijam, ko var izmantot pēc pieprasījuma. 

Pārskata periodā galvenā krājuma komplektēšanas prioritāte bija ievērot finansējuma 
sabalansētību – grāmatām 2/3, periodikai 1/3. 

Telpu trūkuma dēļ Jēkabpils Galvenā bibliotēka nolēma reorganizēt Apmaiņas krājumu un 
nepiedāvāt vairs reģiona bibliotēkām grāmatas krājumu uzlabošanai. Tika arī reorganizēts Aktīvais 
depozitārijs, jo tas netika papildināts. 

 

 
 
 

 
 

 

https://www.viesite.lv/?page_id=555
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6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 +/- % 

Finansējums krājuma kompl. 64935 69036 71405 + 3,4% 

t.sk. grāmatām 41006 46576 47984 + 3,0% 

t.sk. bērnu grāmatām 6189 6475 6690         + 3,3% 

t.sk.periodiskajiem izdevumiem 23929 22463 23421 + 4,3% 

  

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai turpina pieaugt + 3,4% (2019.gadā + 6,3%) 
  

6.3.Krājuma rādītāji 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 2019 2020 

Jaunieguvumi 17731 23258 

Grāmatas  6134 7470 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 2484 3224 

t.sk. bērniem 1086 1450 

Izslēgtie dokumenti 22887 23252 

Krājuma kopskaits  241024 226209 

t.sk. grāmatas  172788 170223 

t.sk. periodika 45079 48293 

Grāmatu izsniegums  71920 66225 

Periodikas izsniegums 95058 75930 

Grāmatu apgrozība 0,42 0,39 

Periodikas apgrozība 2,11 1,57 

 
6.4. Datubāzes 

 
Tabula “Bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 3960 4058 2874 

News 2753 4145 3942 

 
 
Krājuma un datubāzu popularizēšana 

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, vai pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām.  Krājuma 
jaunieguvumi regulāri tiek atspoguļoti sociālajos tīklos. 

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka, lai lietotājiem būtu vieglāk orientēties 
daiļliteratūras krājumā, uz grāmatu muguriņām uzlīmē atšķirības zīmes, kas ļauj ātrāk atrast 
biogrāfiskos romānus, ceļojumu un piedzīvojumu grāmatas, detektīvromānus, fantastikas un 
fantāzijas darbus, mistiku un šausmu stāstus, lugas, vēsturiskās grāmatas un romantiskos romānus. 
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Palīgs lietotājiem – uzlīmes uz grāmatu muguriņām 
 Datubāzes un to lietošana arī tiek popularizētas gan individuālā sarunās, gan izvietojot 
informatīvus materiālus. 2020. gadā tika sniegtas konsultācijas arī par LNB digitālās bibliotēkas 
kolekciju lietošanu un meklētāja Primo izmantošanu. Piem., Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas 

datortelpā redzamā vietā pieejama datubāzu lietošanas pamācība. Pārskata gadā īpaša vērība tika 
pievērsta E-grāmatu bibliotēkas propagandai.  

 Neretas novada centrālā bibliotēka ir samazinājusi laikrakstu pasūtīšanu, aicinot savus 
lasītājus izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku, tādējādi saņemot apjomīgu Latvijas laikrakstu 
apskatu. 

Vairākas bibliotēkas - Leimaņu un Gārsenes u.c. krājuma  
        popularizēšanas jomā piedalījās akcijā "Dodies lasīšanas tūrē 
       kopā ar Martu un Gustavu!"  

 

 
Salas bibliotēkā darbojas divi lasītāju klubiņi "Lasāmprieks" un jauno lasītāju kopa 

“Grāmatiņdraugi|”. 

 

 
Tikšanās lasītāju kopā "Lasāmprieks". Diemžēl ne visi varēja atnākt bet mēs iepazinām jaunās grāmatas un 
klausījāmies stāstus no cikla "Kādas fotogrāfijas stāsts"  
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Tikšanās  jauno lasītāju kopā “Grāmatiņdraugi’ 

 

 

Lasītāko grāmatu tops reģiona bibliotēkās – 10 (pēc piešķirto punktu skaita, 1.vieta – 10 
punkti, 2. vieta – 9 punkti utt.) 

Rukšāne, D. Krieva āda  81 
Kaziņa, G. Pusnakts lilija  54 
Freimane, I. Kafija diviem 50 

Judina, D. Dēls   49 
Judina, D. Mēmais  49 

Grencberga, I. Sestā sieva 43 
Judina, D. Viļņos   33 
Kārlena, O. Kalendāra meitene 28 

Bula, R. Sīnāja kalna lieta 27 
Bērziņš, M. Aizliegtais pianīns 27 

Brīdaka, L. Atbalss bez balss 27  
 
Lasītāko bērnu grāmatu tops reģiona bibliotēkās – 5 

Manfelde, A. Vilcēni  19 
Valters, E. Poķu grāmata  17 

Nilsone, F. Pērtiķa zvaigzne 14 
Tilaks, Dz. Papus Tru   14 
Zandere, I. Bērns, kas neiekrita  12 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 Bibliotēku galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem ir lasīšanas veicināšana, 
literatūras popularizēšana atbilstoši vecumam, nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai 
informācijai, kā arī nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

  

  2019 2020 + vai - 

Lietotāji 1960 1815 -145 

Apmeklējumi 31085 15900 -15185 

Izsniegumi 13778   9618     -4160 

 
 Vērtējums: Bibliotekāri atzīst, ka 2020. gadā   visi pamatradītāji ir samazinājušies, jo lielu iespaidu 
ir atstājis Covid-19 vīruss. Ja gada sākumā varēja vēl kaut kas notikt, tad vēlāk viss bija pilnīgi apstājies. 
Tas ļoti ietekmēja bērnu bibliotēkas apmeklējumu. It sevišķi 2020.gada rudenī, bērni bibliotēku apmeklēja 
krietni mazāk. Iespējams  bērni ir apjukuši, nogurdināti no attālinātām mācībām 

 
 7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

 Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir JGB Bērnu literatūras nodaļa, LNB Bērnu literatūras 
centrs. Metodiski konsultatīvais darbs tiek organizēts visa gada garumā, izmantojot dažādas darba 
formas, diemžēl, 2020.gadā vairāk attālinātās nekā klātienes. Bibliotēka veic konsultatīvo darbu 
sadarbībā ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.  Novados bibliotekāri atzīst, ka 
samazinoties skolēnu skaitam un skolas slēgšanām, sarūk apmeklētāju skaits, bet brīvdienās un 
vasaras brīvlaikā bērni ciemojas pie vecvecākiem un tad bibliotekāriem ir visintensīvākais darbs.  

2020.gads parādīja, kaut arī valstī ir ieviesti dažādi ierobežojumi, mēs seminārā saviem 
bibliotekāriem sniedzām konsultācijas, kā mēs vadām pasākumus attālināti, sniedzām dažas idejas,  
dalāmies savā pieredzē un  meklējam jaunas idejas, kas noderēs mums visiem. 

Novada bibliotēkas sadarbojas, izmantojot SBA iespējās, kā arī konsultējas ar darbu saistītos 
jautājumos. BLN ir reģiona metodiskais centrs darbā ar bērniem un jauniešiem. BLN darbinieces 
sniedz informāciju par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem, konsultē novadu bibliotekāres 
dažādās darba jomās, dalās pieredzē ne vien reģiona, bet arī valsts mērogā, sniedz metodisko 
palīdzību lasītprasmes veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļā, Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības norisē (nodaļas vadītāja ir arī reģionālais 

kurators) u. c. aktivitātēs. 

Visa pārskata gada garumā tika sniegtas konsultācijas par izstādēm BLN.  
 

  
7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

 Komplektējot bibliotēku krājumus, bērnu un jauniešu literatūrai pievērsta īpaša uzmanība. 
Bērnu literatūras galvenie atlases kritēriji: 

 grāmatas fiziskā forma — krāsaini un mūsdienīgi noformēti izdevumi; 

 atbilst bērnu attīstības līmenim, zināšanām un interesēm; 
 saturiski veicina bērnu izaugsmi, izziņas procesu; 
 pieprasījums un saistība ar krājumu. 
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 2019 2020 +/- 

Jaunieguvumi  
Bērnu grāmatas  

 
1086 

 
1452 

 
+366 

 

Vērtējums: Iegādāto jaunieguvumu skaits ir palielinājies, kaut gan grāmatas joprojām tiek 
pirktas vienā eksemplārā. Izņēmums ir dažas BJVŽ grāmatas, kas tiek iepirktas divos eksemplāros, 
lai visi eksperti paspētu laikus izlasīt un novērtēt piedāvāto grāmatu kolekciju. 

Krājuma veidošanas avoti ir: pirkumi no pašvaldību līdzekļiem, piedalīšanās VKKF 
projektos, kā arī dažādi dāvinājumi. Grāmatas pārsvarā bibliotekāri iegādājas sadarbojoties ar SIA 

Virja LK un SIA LGrāmata  un pilsētas grāmatnīcās – Aisma un Zvaigzne ABC. Bibliotekāri 
komplektējot grāmatas konsultējas arī ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, skolotājiem, jo 
kopā var izveidot bērniem interesantu un radošu krājumu, lai spētu ieinteresēt mazo ķiparu. Šajā 
periodā bērni mācās pazīt burtus, lasīt, tāpēc jāmeklē grāmatas, kas viņus ieinteresēs un palīdzēs 
apgūt jaunās iemaņas lasītprasmē. 

Ir pagasti, kur nav skolu, bet bibliotekāri iepērk bērnu grāmatas, jo bieži brīvdienās mazbērni 
ierodas pie vecvecākiem un tad apmeklē bibliotēku.  

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

Individuāli  bibliotekāri  konsultē bērnus un jauniešus darbā ar datoru, MS Office programmu 
lietošanā, interneta resursu izmantošanā, elektronisko anketu aizpildīšanā, kā arī izdrukas materiāla 

veidošanā. Izveidoti jauno grāmatu saraksti, palīdz atrast materiālus dažādiem skolas darbiem, 
meklēšanā par dažādiem rakstniekiem izmantota Letonika.lv, sākumskolas skolēniem palīdz  iepazīt 
elektronisko portālu www.lasamkoks.lv. Pagājušais gads bija vairāk attālināto darbu gads, tāpēc 
tika sniegtas daudzas uzziņas par e-katalogu, par e-grāmatām, par autorizācijas iespējām. Tika 
nosūtītas uzziņas uz e-pastiem. 

Dzīve ievieš savas korekcijas, ir skumji, kad nenotiek rūpīgi plānotie pasākumi, bet pagājušas 
gads mums ļāva priecāties par jebkuru mazāko pasākumu un apmeklējumiem. 

 

 

AKTIVITĀTES BIBLIOTĒKĀS: 

Asares pagasta bibliotēka 

 Sakarā Covid-19 ierobežojumiem, bērniem vasaras brīvlaikā notika viens pasākums  Asares 
parkā  - vasaras nogales piedzīvojumu ballīte „Kopā ar Pepiju Garzeķi”, kurā bērni veica 
dažādus Pepijas uzdotos uzdevumus, gatavoja un mielojās ar torti. Visi bija apmierināti un priecīgi. 
Otrajā dienā  bērni nāca uz bibliotēku pāršķirstīt A. Lindgrēnas “Grāmata par Pepiju Garzeķi”. 
Pasākumi iedvesmo bērnus lasīt. Pasākums notika sadarbībā ar JGB Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāju Ilonu Švābi.  

Biržu bibliotēka 

 Sagaidīja vēsāku laiku un bibliotekāre kopā ar bērniem lēja, dekorēja dažādus ledus 
dekorus. Kad viss sasala, bija interesanti vērot un apskatīt radošos darbiņus. Tas raisīja interesi arī 
pieaugušajiem, kas priecājās par bērnu darbu.  



34 

 

Dignājas bibliotēka 
Septembrī Ģimeņu centrā  notika “Dzejas pēcpusdiena” bērniem. Kopā lasīja novadnieka J. 

Raiņa dzejoļus, kā arī aplūkoja dažādu autoru dzejas grāmatas. Bērni paši iesaistās pasākumu 
vadīšanā, kas rosina pārējiem palīdzēt un klausīties ar uzmanību.  

Elkšņu pagasta bibliotēka 

Ar bērniem daudz tiek strādāts individuāli, stāstot par bibliotēkā pieejamajiem 
pakalpojumiem, literatūru un datu bāzēm. Elkšņu pamatskola 2009. gadā tika likvidēta, bet 
pasākumus bibliotekāre rīko kopā ar Elkšņu pagasta pārvaldi un kultūras namu.  

Gārsenes pagasta bibliotēka  
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, pasākumi bērniem un jauniešiem 2020. gadā 

netika rīkoti. Bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanai izliktas 23 literatūras izstādes, gan 
tematiskās, gan jaunieguvumu. Sadarbībā ar Aknīstes vidusskolas 8.klases audzinātāju, klases 
stundai tika sagatavota grāmatu skate “Latviešu autoru grāmatas pusaudžiem”. 

Kalna bibliotēka 
Bibliotēkas apkārtnē nav ne pirmskolas izglītības iestādes, ne skolas. Bērni apmeklē kaimiņu 

pagastu skolas un pirmsskolas mācību iestādes, mājās pārrodas vēlās pēcpusdienās. Lielāks bērnu 
apmeklējums bibliotēkā ir vasarā un skolas brīvlaikos, kad daļa bērnu ierodas ciemos pie 
vecvecākiem. Maz bērnu ir sākumskolas vecumā, kad bibliotēka varētu tikt apmeklēta visvairāk.  
Galvenais uzdevums, strādājot ar bērniem, ir atrast individuālo pieeju katram apmeklētājam. Notiek 
individuālas  saruna ar bērnu, literatūras ieteikšana atbilstoši bērna vecumam un interesēm, kā arī 
izlasītās grāmatas pārrunāšana. Bet, neskatoties uz  visu, februārī, kopā ar Kalna kultūras namā 
organizēto Meteņdienas pasākumu, notika arī Leimaņu un Kalna bibliotēkas Bērnu žūrijas -19 
noslēguma pasākums, kura norises gaitā apbalvojumus saņēma eksperti un čaklākie lasītāji.  

Krustpils pagasta bibliotēka  
Sadarbība ar Krustpils pagasta KN bērnu un jauniešu teātriem “Spārni” un “Spārniņi”, tika 

organizēts skaists pasākums veltīts Sveču dienai - Sveču liešanas radošā darbnīca. Pasaules drošāka 
interneta diena   -   tika saorganizēts  tematisks pasākums bērniem, kur izrunāja daudz par internetu, 
par drošību un nedrošību tajā.  

Kūku bibliotēka  
Nemainīgi un ilggadēji ir izveidojusies laba sadarbība ar biedrību “InSpe”. 2020.gadā biedrība 

uzsāka PUMPURS projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē” realizāciju, ko turpinās 2021. 
gadā. Projekta mērķis – izmantojot neformālas mācīšanas aktivitātes, veicināt Krustpils novada 
jauniešu iniciatīvu un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un interesi par aktīvu un 
veselīgu dzīves veidu, tādejādi veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs. 

2020.gada aizvadītas trīs šī projekta aktivitātes: 

1. Pirmā sporta ekspedīcija ar mērķi apzināt treniņu nodarbību iespējas un citas sporta 
aktivitātes Krustpils novadā. Ekspedīcijas laikā ielūkojās un izmēģināja trenažierus Variešu 
sākumskolas sporta un trenažieru zālē, apskatīja Spunģēnu sporta zāli un uzspēlēja florbolu. Aktīvi 
pavingroja Jāņa Āboliņa Sporta Klubā un uzzināja ļoti daudz par svaru bumbu celšanu. Rezultātā 15 
jaunieši pavadīja šo dienu sportiskā un pozitīvi uzlādējošā gaisotnē. 

2. Kūku bibliotēkā norisinājās veselīga uztura meistarklase  jauniešiem “Kā lēti, veselīgi un 
garšīgi paēst!”. Šo meistarklasi vadīja uztura speciāliste Ilze Justamente. Ēdienkarte šajā darbnīcā 
bija divi ēdieni – no sākumā jaunieši iemācījās pagatavot veselīgu vistas tortilju, savukārt desertā 
tika pagatavota banānu maizes kēksiņš. Kopā meistarklasē piedalījās 21 jaunietis. Viņi atzina, ka 
šāda veida nodarbības ir ļoti noderīgas, jo tajās var uzzināt daudz dažādu knifiņu ēdienu gatavošanā, 
kas līdz šim nav dzirdēti, apgūt pamata prasmes ēst gatavošanā, kā arī iegūt izpratni par veselīgu 
uzturu, un visas iegūtās zināšanas ir noderīgas un praktiski pielietojamas ikdienā. 
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3. Mežāres pamatskolas sporta zālē jauniešiem bija iespēja piedalīties sporta nodarbībā 
„Trenēšanās un sportiskā progresa pamatlikumi, sporta traumas”, ko vadīja Latvijas 
Olimpiskās vienības (LOV) sporta ārsti Jānis Kaupe un Laila Ušacka. Nodarbības pirmajā daļā tika 
izskatītas un izrunātas tādas tēmas: ķermeņa fizioloģisko rādītāju izpratne miera stāvoklī un sporta 
nodarbību laikā; dažādu fizisko īpašību trenēšanas pamatprincipi; kā labāk un pareizāk sakārtot 
savu treniņu nedēļu. Sportiskajam progresam obligāti nepieciešamie stūrakmeņi (ēdiens, miegs, 
treniņš, garīgā attīstība). Savukārt otrajā daļā tika sniegti praktiski vingrinājumi un to ietekme uz 
fizisko ķermeņa attīstību. Jaunieši uzzināja kādas traumas sportā var iegūt visbiežāk, par 
medicīnisko palīdzību konkrētu traumu gadījumā, kā arī par nosacījumiem, lai izvairītos no 
traumām. 

Īpaši gribētu uzteikt Kūku pagasta bibliotēkas vadītājas aktivitātes, jo neskatoties uz visiem 
ierobežojumiem, bibliotēka ir kupli  apmeklēta un jaunieši labprāt  atgriežas šajā viesmīlīgajā vidē. 
Kaut vairāk būtu šādu bibliotēkas darbinieku!  

Leimaņu bibliotēka 
2020.gadā darbā ar bērniem bibliotēkā notika 3 pasākumi : 
Pavasarī notika kopā ar Kalna pagasta bibliotēku Meteņdienas pasākums, kad visi devās 

ķekatās un rotaļās. Pasākums izvērtās smieklīgs, izzinošs un mīļš.  
Kādā jūlija rītā, kad Leimaņu bibliotēka savus čaklos Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

dalībniekus, Grāmatu starta  mazos ķiparus un citus aktīvos bibliotēkas apmeklētājus aicināja šīs 
vasaras pārgājienā uz Zasu. Lieli un mazi devās ceļā. Pusceļā dalībniekus tomēr lietus panāca, bet 
tas nenobiedēja, jo visiem lietusmētelīši bija līdzi. Ieejot Zasā, saulīte visus atkal sveicināja. Pirmā 
pietura Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs- tās vadītāja Eva priecīga visus sagaidīja. Izzinošā 
ekskursijā pa muzeju -  ar dažādiem uzdevumiem meklējot atbildes ļāva iepazīties ar 
ievērojamākajiem novada cilvēkiem, ar sēļu vārdu nozīmi,  kā arī ar Zasas parka vēsturi. 
Turpmākais ceļš veda iepazīties klātienē ar Zasas parka nozīmīgākajām vietām – dīķu kaskādi, ar 

sērojošo akmeni,  bišu taku, Cukurkalniņu , barona peldvietu un  vairākiem tiltiņiem. Noslēdzot 
parka apskati, laiks atpūsties -  apēst līdzi paņemtās maizītes. Pēc atelpas brīža pārgājienu 
turpinājās, apmeklējot NYX &Iris zirgu stalli, pie Zasas muižas parka. Interesantais stāstījums par 
zirdziņiem, kā arī nelielā izvizināšanās zirga mugurā, visiem sagādāja neviltotu prieku.  

Augustā. notika Leimaņu bibliotēkas organizētais otrais  pārgājiens uz Zasu. Arī šoreiz 
dalībnieku bija daudz, sākot ar māmiņām un mazulīšiem, skolēniem un pensionāriem. Viņi visi ir 
Leimaņu bibliotēkas lasītāji, kopumā 18. Šajā reizē lietus  netraucēja, diena bija saulaina un silta, 
tāpēc daļa pārgājiena  dalībnieku arī atpakaļ  devās kājām.. Pirmā pietura bija amatniecības centrs 
”Rūme” – centra vadītāja Anda iepazīstināja ar “Rūmes” darbību. Stāstījumā iepazīstināja ar  3 
seniem amatiem- kokgriezējiem, podniekiem – keramiķiem un ādas meistariem. Dalībniekiem bija 

iespēja iegādāties katram savu ādas aproci. Tālāk ceļš aizveda uz Zasas dzirnavām. Ekskursanti 
izstaigāja izremontētās dzirnavu telpas, apskatījām seno dzirnavu maltuvi. Pēc dzirnavām visi devās 
uz blakus esošo Zasas Evanģēliski luterisko  baznīcu, kura celta 18.gs., apskatīja seno altārgleznu, 

īpašu uzmanību pievērsa grīdas māla flīzēm, kuras saglabājušās no baznīcas celšanas laika. Visi bija 
ļoti noguruši, tāpēc atpūtināja kājas Zasas upes  vēsajā ūdenī. Pārgājienu noslēdza, izstaigājot Zasas 
parku, pārrunājot abu pārgājienu iespaidus un plānojot nākamo vasaru.  

Leimaņu pagastā  arī nav skolās, bet tas netraucē bibliotekārei pulcināt daudz pagasta bērnus. 
Apbrīnojama enerģija un gribasspēks  ir bibliotekārei Līgai Lācītei.  

Mazzalves pagasta bibliotēka 
Šogad vairāk kā puse plānoto pasākumu un meistarklašu tika atcelti sakarā ar valstī 

notiekošos ārkārtas situāciju. Taču joprojām, turpinās sadarbība ar Mazzalves pamatskolas jauktā 
vecuma pirmsskolas grupu. Gada sākumā pirms visiem ierobežojumiem pirmskolas bērni tika 
aicināti uz bibliotēku apgleznot kastes, kuras pēc tam tika izmantotas grāmatu pārnešanai uz 
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jaunajām telpām. Kā arī bibliotekāre izveidoja draugu grāmatu ķēdi, lai zinātu, kā tad grāmatas 
ceļos no rokas rokā uz jauno bibliotēku. Pamazām arī iesaistījās Mazzalves pamatskola – audzēkņi 
mācību ietvaros apmeklēja bibliotēku, lai iepazītu tās darbību un nozīmi pagasta kopienai.   

Visa gada garumā turpinās sadarbību ar Mazzalves pagasta kultūras darba organizatori,  
veidojot kopīgus pasākumus bērniem un ģimenēm, kas ir plaši apmeklēti.  

Pilskalnes pagasta bibliotēka 
Pasākumi, kopumā, nenotika, jo visu izjauca pandēmija. Bet tika strādāts ar bērniem 

individuāli. Pirmajās  tikšanās reizēs, bibliotekāre sniedz nelielu ekskursiju pa bibliotēku: kā kļūt 
par lasītāju, iepazīstina ar tā brīža grāmatu jaunumiem. Mazie bērni vairākkārt apmeklē bibliotēku 
kopā ar vecākiem, lai pašķirstītu grāmatiņas  un vecāki, savukārt - priekšā palasītu mazajiem, kā arī 
pazīmētu un izkrāsotu kādu (izdrukātu no grāmatas) darba lapu, noskatītos kādu multfilmu. Bērni 
bibliotēkā jūtas brīvi un atraisīti, jo pirmā iepazīšanās bija iedrošinoša un laipna. 

Rites pagasta bibliotēka 

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2.februārī svinama Sveču diena. Viesītes vidusskolas 
filiāles bērni gatavo svečturus, kuros pēc tam liet savu laimes sveci. 

9.klases zēnu sveiciens visām skolotājām Sieviešu dienā. Jau laikus zēni nāca pēc stundām un 
bibliotēkā sadarbībā ar bibliotēkas vadītāju gatavoja no kreppapīra un trifeles konfektēm tulpes, lai 
tās 8.marta rītā, kad skolotāji ierodas darbā, var dāvināt, kā saldu sveicienu. Priecē zēnu izdomā un 
darba prieks.  

Ar jauniešiem notika 2 skaisti pārgājieni – Iepazīsti savu Rites pagastu. Atsaucība bija liela 
un iedvesmojoša. Arī nākošgad, ja ļaus  epidemioloģiskā situācija, rīkos šādus pasākumus.  

Rubeņu bibliotēka  
Pirmskolas izglītības iestāde ,,Zelta sietiņš” vecākās grupiņas bērni, kopā ar audzinātāju,  nāca 

ekskursijā uz bibliotēku skatīties, kur dzīvo grāmatas, kā ari regulāri nāk skatīties privātkolekciju 
izstādes. Audzinātāja regulāri ņem jaunākās grāmatas, ko palasīt bērniem priekša pusdienlaikā. 

Sadarbojoties ar Rubeņu pamatskolas bibliotēkas vadītāju, bibliotēkā notiek: skaļās lasīšanas 
stundas 1.-3.klasei, kas rosina uz lasīšanu arī mājās. 

Salas bibliotēka 

Notika tikšanās bibliotēkā pasākumā ”Kāda esi man bibliotēka?’’. Bērni iepazinās ar 
bibliotēkas pakalpojumiem un jaunāko literatūru. Visi pasākumi notika ievērojot noteiktos 
ierobežojumus, tāpēc viss nenotika  kā bija plānots – izpalika radošās nodarbes un citas aktivitātes. 

Izstādi no JGB ‘’Saliec savu kultūras kanonu” jaunieši no Salas vidusskolas apskatīja        
individuāli un veica skolotājas Daces Ķiplokas uzdotos uzdevumus. 

Gada nogalē bibliotēkā apmeklētājus priecēja Salas vidusskolas bērnu zīmējumu izstāde 
“Ziemas noskaņa”.  

Sproģu bibliotēka 
Pandēmijas dēļ, nenotika pasākumi, bet bibliotekāre darbojās ar katru ķiparu individuāli, Kad 

atļāva situācija, tad bērni spēlēja dažādas galda spēles, zīmēja, skatījās multfilmas. Bibliotēkā  
varēja spēlēties pa mīksto paklājiņu un lielo mīksto pufu, kas bērniem īpaši patika.  

Variešu bibliotēka 

Notika daudzas radošās darbnīcas:  
Janvārī notika interesanta darbnīca - Dekori no vecām grāmatām, lokot grāmatu lapas, veidoja  

vāzes. Februārī notika Sveču darbnīca, kad darināja sveces no papīra.  

Mazā bilžu rāmītī - bilžu rāmju gatavošana no papīra. Radošajā darbnīcā Dekors no otrreiz 

izmantojamām lietām, kad gatavoja papīra rožu sienas dekoru.  

Tematiskajā pasākumā Ciemos pie Krāsu mošķa, popularizēja bērnu žūrijas eksperta darbu, 
kopīgi lasot  grāmatu. 
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Bibliotekārajā stundā Kas dzīvo bibliotēkā?, bērnudārza bērni tika iepazīstināti ar 
interesantām grāmatām:  lielāko, mazāko, smagāko, garāko. 

 

Viesītes bibliotēka 
Februāra beigās Viesītes bibliotēkas sadarbībā ar Viesītes Jaunatnes un iniciatīvu centru rīkoja 

Meteņdienas svinības Viesītes vidusskolas 2. klases bērniem. Pasākums izvērtās izzinošs un jauks – 
bija gan stāstījums par Meteņdienas tradīcijām, gan bērnu sagatavotas tautas dziesmas, mīklas, 
ticējumi, gan zīmējumi ar ogli, tika dziedātas Meteņdienas dziesmas un iets rotaļās. Neiztika arī bez 
Meteņdienas cienasta – kopā ar Jaunatnes un iniciatīvu centra vadītāju un bibliotekārēm katram 
bērnam bija iespēja izcept savu pankūku – lielu un apaļu kā gaidāmo pavasara saulīti. Praktiska 
kulināra darbošanās bija iespējama, pateicoties centra tehniskajām iespējām. 

Septembrī sadarbībā ar skolas bibliotēku 1. klasēm notika pasākums “Kikas Mikas lielie 
darbi”, kas bija veltīts lietuviešu bērnu rakstnieces un ilustratores Līnas Žutautes daiļradei, viņas 
jaukajai grāmatiņu varonei – mazajai meitenei Kikai Mikai. Bērni līdz pasākumam cītīgi lasīja 
rakstnieces grāmatiņas un pasākumā veica dažādus uzdevumus, atbildēja uz jautājumiem, kas bija 
saistīti ar galvenās varones gaitām, grāmatās aprakstītajiem notikumiem. 

Septembrī notika arī starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts “Baltu 

literatūras nedēļa”, kurā jau vairākus gadus arī pilsētas bibliotēka cenšas atbalstīt skolas bibliotēku 
pasākumu organizēšanā. Šoreiz no projekta ietvaros notikušajiem pasākumiem gribas pieminēt 
kopīgi organizēto literāro pēcpusdienu “Kā zaķis iepazina jūtas”, veltītu lietuviešu bērnu rakstnieces 
Šarūnes Baltrušaitienes grāmatai “Kā zaķis iepazina jūtas”. Visas nedēļas garumā 2. klases skolēni 
lasīja grāmatiņu, un, kad tā bija iepazīta, skolēni un viņu skolotāja sagatavoja par katru no zaķēna 
piedzīvotājām situācijām “dzīvās bildes”. Tie bija nelieli iestudējumi par tādām sajūtām kā skumjas, 
skaudība, bailes, dusmas un prieks. Visa norises gaita tika uzņemta mazā videoklipā. Pēc pasākuma 
bibliotekāres kopā ar bērniem pārrunāja to, kā skolēniem bija patikusi rakstnieces grāmatiņa. Bērni 
pastāstīja, kā viņi personīgi ir iepazinuši jūtas, ko pārdzīvoja grāmatas galvenais varonis. Tāpat 
skolēniem bija interesanti uzzināt, kā tapusi šīs rakstnieces grāmatiņa un kāpēc tieši tā būtu jālasa 
kopā ar kādu no pieaugušajiem. Bibliotekāre pastāstīja, ka šī ir jau trešā grāmatiņa, ko uzrakstījusi 
autore. Diemžēl pārējās vēl nav tulkotas latviešu valodā, bet varētu būt tikpat interesantas un 
pamācošas. 

Ārkārtas situācija lika padomāt, kā strādāt ar bērniem attālināti. Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
rosināja 1.a klases bērnus pagatavot rotājumus bibliotēkai. Bērni un audzinātāja bija ļoti atsaucīgi. 
Viņi klasē izveidoja sniegpārsliņas un miniatūru eglīti. Bibliotēkas rūķītis diezgan slepeni tos 

atgādāja uz bibliotēku, savukārt bibliotekāres izrotāja bērnu stūrīti, radot Ziemassvētku noskaņu 
apmeklētājiem. 

JGB Bērnu literatūras nodaļā (JGB BLN) notika daži kopīgie pasākumi ar novadu 
bibliotekāriem.  

Septembra rītā, Krustpils Kultūras namā, norisinājās "Nacionālās skaļās lasīšanas 
sacensības" reģionālais fināls. Dalībnieki bija ļoti rūpīgi gatavojušies, pieaicinājuši sev labākos 
atbalstītājus un sacensība varēja sākties. Lai kliedētu uztraukumu, dalībniekus priecēja, 
uzmundrināja un nomierināja Sintija Skrūzmane ar pasakaini skaistu muzikālo priekšnesumu. 
Dalībniekus vērtēja Krustpils kultūras nama vadītāja Inta Ūbele, rakstniece un publiciste Anna 
Skaidrīte Gailīte, laikraksta "Brīvā Daugava" korespondente Ilze Bičevska. 

Augustā JGB Bērnu literatūras nodaļas Pepija devās ciemos uz Asares pagasta bibliotēku, 
lai nosvinētu vasaras noslēgumu ballīti. Pepija kopā ar bērniem gatavoja  divas skaistas tortes, jo 

saldumi garšo visiem! Bet torti var ēst, kad visi niķi ir izlēkāti stafetēs un aizpūsti prom niķu 
balonos, vai ne? Pēc aktivitātēm kopā lidināja savus sapņus ar papīra lidmašīnām, zīmēja nelielus 
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sejas zīmējumus un uz rociņas tapa maza latvju zīme - spēkam un veselībai! Un kur nu bez ziepju 
burbuļiem? Burbuļus var pūst no visādiem palīgrīkiem! Un noslēgumā beidzot mūsu pašu gatavotā 
gardā, saldā torte! 

Novembrī un decembrī rīkojām virtuālos pasākumus WhatsApp grupās un Zoom 
platformā. Novembrī – MŪSU LATVIJA, decembrī – RŪĶA DARBNĪCAS. Šie pasākumi bija 
izaicinājums mums un  audzinātājiem, jo šāda veidā tos rīkojām pirmo reizi. Bērniem iepatikās, 
tāpēc mēs plānojam arī 2021.gadā, kamēr būs ierobežojumi, šo vidi attīstīt, dalāmies savā pieredzē 
arī ar novada bibliotekāriem.  

Covid radīto ierobežojumu ietekme uz bērniem adresētu pasākumu rīkošanu klātienē, lai 
piesaistītu lasīšanai, popularizētu to, bet bibliotekāri nenokāra galvas un nenolaida rokas – meklēja 
risinājumus. Šis dīvainais laiks ir mūsu lieliskā iespēja, lai iegūtās zināšanas attīstītu, meklētu 
jaunas idejas, dalītos savās idejā un ietu līdzi laikam. Ja agrāk teica, ka tehnoloģijas  traucē 
pilnvērtīgi darboties, tad tagad sakām – tehnoloģijas palīdz atrasts saikni ar jauniešiem un bērniem! 
Kas negribēs – vienmēr atradīs iemeslus neko nedarīt, bet kam patīk savs darbs – vienmēr meklēs 
jaunas idejas un darbošanās prieku jebkur!  

 
7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes  

Ļoti daudzas novadu bibliotēkās kā veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes uzskata 
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūriju” un “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākumus, kur ir laba 
iespēja iesaistīt visu ģimeni un arī paši bērni piedalās ar lielāko prieku.  

 
Viesītes bibliotēkā ciemojās Viesītes vidusskolas 1. klases skolēni, lai iepazītu bibliotēku, 

interesantu aktivitāti piedāvāja klases audzinātāja Nellija Ribicka – katram bērnam veidot pa 
posmiem grāmatu tārpiņu, kur katrā tārpiņa posmā ir uzrakstīts izlasītās grāmatas autors un 
nosaukums. Tik vien tā darba, kā raiti lasīt grāmatas! Grāmatu tārpiņi izvietojās bibliotēkas bērnu 
stūrītī. Bet, sākoties saslimstībai ar Covid un ārkārtas situācijai, tik mazu bērnu ciemošanās 
bibliotēkā un līdz ar to arī tārpiņu “audzēšana” apstājās. Pienāca vasara, bērni jau bija pārcelti 2. 
klasē. Un tomēr vasaras beigās un rudenī izvērtās sacensība divu šīs klases zēnu starpā, jo viņi 
pierunāja vecākus doties kopā ar viņiem uz bibliotēku, izvēlējās grāmatas, lasīja tās un veidoja 
arvien jaunus posmiņus savam grāmatu tārpiņam. Viens no zēniem izaudzēja savam tārpiņam 12 
posmus, otrs – 10. Domājam, ka, mazinoties ārkārtas situācijas ierobežojumiem, šie brašie zēni 
turpinās lasīšanas sacensību. Cerams, ka viņiem pievienosies arī pārējie klasesbiedri. 

Vīpes pagasta bibliotēkā Dzejas mēnesī 1 .- 4. klašu skolēni un pirmsskolas grupiņas 
“Lāčuki” bērni tika aicināti uz tikšanos ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi, lai kopā ,,Uzspēlētu 
dzejolīšos” .Bērni devās ciemos uz brīnumainu māju, kurā dzīvo dzejoļi. Dzīvokļu durvis atvērās 
tikai tad, kad bērni uzminēja, kas slēpjas istabiņā. Klausītāji ar lielu interesi klausījās par bumbieri, 
par kurpīti, par simtkājīti. Vai tiešām no noslēpumainā nama izlidoja arī veiklā muša? Evija Gulbe 
aicināja bērnus spēlēt ,,Mušas ķeršanu”. Rakstniecei ļoti patīk makšķerēt. Uz viņas āķa ātri nokļuva 
bērnu slēptās zivteles. Bērni bija priecīgi par Evijas Gulbes dāvanām – mazām, krāsainām 
makšķerītēm un dzejoļu kartītēm, uz kurām autore uzrakstīja novēlējumus un autogrāfus. 

 
Pateicoties JGB,   Salas bibliotēkā bija ceļojošā izstāde ‘’Jaunsudrabiņš tēlotāja māksla un 

literatūrā. Bibliotēkā notika pasākums “Iepazīsim Jaunsudrabiņa daiļradi’’, kurā piedalījās 

7.klases skolēni. Savukārt, 5.klases skolēniem notika lasījumi no Baltās grāmatas. 
 

Variešu bibliotēkā atzīmēja Annas Sakses jubileju, lasot un ilustrējot pasaku “Cūkausītis”. 

Bibliotekāri ar prieku pavasarī  iesaistījās Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā, bet 
pavasara pandēmijas ierobežojumi lika daudziem šo ideju atlikt, jo bija neziņa  un liela noslogotībā 
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bērniem. Rudenī notika  reģionālais fināls JGB Bērnu literatūras nodaļā, jo nodaļas vadītāja ir 
reģionālais kurators. Kopā reģiona finālā piedalījās 6 dalībnieki no Krustpils pamatskolas, Salas 
vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas un Dignājas pamatskolas. Īpašu paldies gribētos pateikt  
dalībniekiem par sagatavošanos, bibliotekāriem, skolotājiem un vecākiem par līdzi jušanu, 
atbalstīšanu un iedrošināšanu! 

 

7.6. Sadarbība ar iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

Februārī, sadarbībā ar Sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu skolotāju apvienību 
un vadītāju Maiju Kīni, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā norisinājās 
konkurss sociālajas zinības "Esi drošs!". Konkursā piedalījās 5. klašu skolēni no Jēkabpils 
pilsētas un novadiem - Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes. Konkursa mērķis bija veicināt 
izpratni un informētību par drošību internetā, attīstīt skolēnu radošās spējas un iemaņas informācijas 
meklēšanā un apstrādē. Konkurss tika organizēts divās kārtās - mājas darba sagatavošanas un 
klātienes konkursa. Klātienes konkurss norisinājās divās daļās - uzdevumi papīra formātā un 
interaktīvais tests. Mājas darbu skolēni izstrādāja uz A4 lapas par tēmu - DROŠĪBA INTERNETĀ. 
Pieci darbiņi, kuri bija visinteresantākie un pievilcīgākie saņēma simpātiju balvas no Bērnu 
literatūras nodaļas. Šis bija pirmais konkurss, kurš norisinās JGB Bērnu literatūras nodaļā un nav 

saistīts ar lasīšanas aktivitātēm. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par labi paveikto darbiņu! 
 

7.7. Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

Bibliotekāri meklē dažādas sadarbības iespējas ar saviem iedzīvotājiem, bet cilvēku  
depresīvais stāvoklis izjūtas arvien vairāk un pagājušā gada ierobežojumi vēl vairāk to pastiprināja. 
Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem no 
pašvaldībām, 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, 
pulciņiem un vietējiem uzņēmējiem, kas dažreiz atbalsta pasākumus, jo pašiem ir bērni, kas 
apmeklē bibliotēkas pasākumus. Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju pulcēšanās vietu. 
Gandrīz vietējas nozīmes kultūras centri. Bibliotēkās, sadarbībā ar biedrībām un pagastu 
pašdarbniekiem, tiek rīkoti pasākumi, kas uzrunā iedzīvotājus un liek izvēlēties bibliotēku, kā labu 
pulcēšanās vietu. Ierobežojumi mazliet ļauj attīstīt citus sadarbības modeļus, ko, domājams, 
2021.gadā plašāk izmantosim.  

JGB Bērnu literatūras nodaļa dalās savā lielākajā ieguvumā – pārrobežu projekta tehnoloģijās, 
kā rīkot pasākumus  virtuāli. Daudzas bibliotēkas jau iegādājušās interaktīvo tāfeli un  ar lielāko 
prieku  apgūst to. Bērni, protams, ir ļoti apmierināti ar jaunajam tehnoloģijām, bet ierobežojumi 
liedz to pilnvērtīgi izmantot klātienēs.  Pagājušā gada dīvainības mums visiem liek pārskatīt 
sadarbības iespējas, bet tas nemazina iesaistīto pušu interesi un darba apjomu.  

 

7.8. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

 

Bibliotēku darbinieki piedalās semināros, konferencēs, kursos, pieredzes apmaiņas 
braucienos. Kopumā visu bibliotekāru zināšanu līmenis ir atbilstošs. Kā piesaistīt un ieinteresēt 
bērnu un jauniešu piedalīties lasītprasmes pasākumos, to nevar iemācīt. Bibliotekāri smeļas idejas 
viens no otra un veiksmīgi realizē to praktiskajā darbā. Ideju ir tik cik ir, bet mūsu novada 
bibliotekāri iet pat pāri savām ideju robežām – jo katrs pasākums ir tik aizraujošs un interesants, ka 
pat mums, pieaugušajiem, gribētos tajos piedalīties. 

 



40 

 

 
 

7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

 2020.gadā vislielākā problēma bija ierobežojumi, slēgtās bibliotēkas. Covid radīto 
ierobežojumu ietekme uz bērniem adresētu pasākumu rīkošanu klātienē, lai piesaistītu lasīšanai, 
popularizētu to. Problēmas ir visiem vienādas, un risināšanas ceļi visiem vienoti. Lai bērnus 
iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem daudz laika.  

 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. Bet bibliotekāri nenolaiž rokas, meklē arvien jaunus risinājumus un 
ļoti veiksmīgi izmanto jebkādu pieredzi no citiem kolēģiem, kad dodas pieredzes apmaiņas 
braucienos.  

 Bibliotekāru radošās izdomas, nesavtīgais darba spars un māju sajūtas radīšana dod savus 

rezultātus un bērni bibliotēkā jūtas mājīgi un dodas ar prieku. Apbrīnas vērti ir tie bibliotekāri, kas 
nesavtīgi rūpējas par bērniem, bieži vien aizstājot viņiem, ģimenei vai draugus. Bērniem ir 
vajadzīgs kāds, kam uzticēties un prieks, ja tas ir bibliotekārs.  

Bērna interesi par grāmatu veicina tas cik ļoti vecāki un pārējie ģimenē seko līdzi bērna 
interesēm, iedrošina un motivē tos lasīt. Jāveicina noturīgas lasīšanas tradīcijas ģimenē. 
Bibliotekāriem jādod iespēja pašiem apgūt visu jauno, lai spētu radīt iespējas citiem. Bet..ar 
šodienas skatu, gribētos teikt  …. visas problēmas var atrisināt, lai tikai ir lasītāji, kas nāk uz 
bibliotēku, lai beidzas visi ierobežojumi, tad arī idejas varēsim realizēt kopā. 
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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”; 

 sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar reģionālajiem un 
pašvaldību laikrakstiem, pašvaldību un JGB interneta vietnēm, biedrībām un 
novadpētniekiem; 

 novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un 
noformēšana, kā arī novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana; 

 Covid-19 ietekmē liela popularitāte virtuālo novadpētniecības izstāžu veidošanā. 

Viesītes novada Viesītes bibliotēka 2020.gadā izstrādāja novadpētniecības darba virzienus: 
1) novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un 

noformēšana; 
2) novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana, izdevumu 

komplektēšana novadpētniecības krājumam; 
3) bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana. Tās bija 

izstādes novadniekiem jubilāriem (publicistam Andrim Grīnbergam – 80; komponistam, 

novadniekam Arvīdam Žilinskim – 115; novadniecei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei – 80; 
novadniekam, rakstniekam Aleksandram Grīnam – 125; dzejniekam Jānim Rainim – 155; 
novadniecei, rakstniecei Annai Brodelei – 110), novadam nozīmīgiem notikumiem (“Viesīte, 
pilsēta mana!” – izstāde, veltīta Viesītes pilsētas svētkiem). Sekojot līdzi aktualitātēm, 
izveidota neplānota izstāde sakarā ar mākslas filmas Pilsēta pie upes pirmizrādēm janvārī pa 
visu Latviju  - izstāde par novadnieku Gunaru Janovski un viņa daiļradi; 

4) pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu 
5) dzejas kopkrājuma ar nosaukumu “Mēs neesam VIESI TE” izdošana. Tajā apkopots 

12  vietējo dzejnieku radošais veikums. 
  

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 14 bibliotēkas. 2020.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 146 mape.  Šo 
darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi. 

Atašienes bibliotēka papildinājusi savas izveidotās novadpētniecības mapes “Borhu dzimtas 

vēsture”’, “Folkloras kopa “Vīraksne”, ”Atašienes pagasta vēstis”. Tiek apkopti materiāli par 
Atašienes etnogrāfisko tautastērpu. 

 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”. 
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Turpinās darbs pie novadpētniecības mapju aprakstu ievadīšanas reģiona elektroniskajā 
kopkatalogā un Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un Darbi” iesniegšanas tiešsaistē 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā. 

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. 

Elkšņu pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām, 
publicētajiem materiāliem presē, kā arī iedzīvotāju atmiņu pierakstiem un fotogrāfijām. Ir 
izveidotas tematiskās mapes par pagasta vēsturi un novada ievērojamiem cilvēkiem. Izveidots 

novadpētniecības stūrītis  Kārlis Lazdiņš un viņa dzīves devums Elkšņu pusei, un Elkšņu skola 
atmiņās. 

Aknīstes bibliotēka kopā ar Aknīstes Novadpētniecības muzeju veic jaunu, kopīgu izpētes 
darbu - Aknīstes māju vēstures apkopošanu. Daļēji apkopota (bet noteikti vēl papildināma). Par 
izpētes darbu informācija pieejama Aknīstes un Jēkabpils preses materiālos un Aknīstes novada 
pašvaldības māja lapā. 

Lai popularizētu novadpētniecības krājumu, Gārsenes pagasta bibliotēkā 2020.gadā tika 
izliktas 5 novadpētniecības literatūras izstādes, veltītas novadniekiem, kuriem šajā gadā bija 
nozīmīgas jubilejas. Bibliotēka piedalījās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajā novadpētniecības 
konkursā, kas uzlaboja  meklēšanas prasmes novadpētniecības materiālu resursos. 

Bibliotēka turpināja darbu pie pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpētē, apkopošanā un saglabāšanā. Ar jauniem materiāliem tika papildinātas bibliotēkā esošās 
novadpētniecības mapes. Septembrim, oktobrim, novembrim un decembrim izveidots novadnieku 

kalendārs. 
 Novadpētniecības krājumu Gārsenes pagasta bibliotēkā veido grāmatas, kuru 
atpazīstamības zīme ir burts “N” uz grāmatas muguriņas, kā arī publikācijas presē par mūsu 
pagastu, novadu un novadniekiem un tematiskās mapes. Saglabāti izdevuma „Gārsenes Vēstis” 
numuri (1994.-2009.), kā arī novada pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis”. 

 
 Rubeņu bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido: grāmatas un publikācijas presē par 

mūsu pagastu, novadu un novadniekiem, fotogrāfijas, foto albūmi un tematiskās mapes. 
Novadpētniecības materiāli izvietoti lietotājiem brīvi pieejamā vietā atsevišķā plauktā. Slatē, 
piedaloties projektā. Ir izveidota novadpētniecības istaba ,,Uz neseno pagātni atskatoties”, kur var 

iepazīties ar Slates skolas (likvidēta 2006.g.) vēsturi, ar Slates kultūras dzīvi (1960-1980), ar 
dažādiem sadzīves priekšmetiem, ar fotogrāfijām kā agrāk cilvēki strādāja kolhozā. 

 Bibliotēkas krājumā ir 17 aprakstītas novadpētniecības mapes, kas pievienotas 
elektroniskajam kopkatalogam. 

 Vīpes pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiāliem ir iekārtots vizuāli noformēts 
plaukts. Mapes regulāri tiek papildinātas ar jaunākiem materiāliem. Bibliotēkā ir 4 tematiskās 
novadpētniecības mapes – „Mākslinieks – uzņēmējs Uldis Čamans”, „Anita & Elīna Garančas”, 

„Par Vīpes pagastu un ļaudīm, kuru dzīve un darbība saistīta ar pagastu” un „Vīpes pagasta 
bibliotēkas vēsture.” 
 Variešu bibliotēkas novadpētniecības materiāli glabājas mapēs, salikti kabatiņās, veidojot 
vizuāli pievilcīgāku noformējumu, arī ērtāk skatāmu. Bibliotēkā glabājas daļa likvidētās Liepenes 
pamatskolas albumu. ĀAP Antūžos glabājas vietvārdu kartotēka. 
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Novadpētniecības mapes Variešu bibliotēkā 

 
Sēlpils 1. bibliotēkāpieejamas šādas novadpētniecības mapes: 1. Materiāli par Jēkabpils 

rajonu, 2. Sēlpils pagasta senvēsture, 3. Materiāli par kolhozu “Sēlija”, 4. Sēlpils pagasta /dažādi 
materiāli/, 5. Sēlpils pagasts – daba, Daugava, 6. Sēlpils pagasta ļaudis, 7. Kultūras dzīve Sēlpils 
pagastā, 8. Iestādes Sēlpils pagastā, 9. Komponists Pēteris Barisons. 

Tāpat Sēlpils 1. bibliotēkā glabājas bijušā Raiņa kluba muzeja materiāli. Fotogrāfijas, 
dokumenti, laikraksti, diplomi utt., kas ir liela vēstures bagātība, palīdz popularizēt Sēlpils pagasta 
vēsturi, notikumus un cilvēkus. Izmantojot šos materiālus, regulāri tiek veidotas novadpētniecības 
izstādes.  

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

 Novembrī, kopīgi ar novadpētnieci I. Strožu Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas 

vadītāja sagatavoja novada informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” vēsturisku apskatu 
“Strēlnieku varonības gaismā” par brīvības cīņām Jēkabpils novadā.  

Decembrī, novada informatīvajā izdevumā  “Ļaudis un Darbi” tika sagatavots apraksts par 
novadnieku- jubilāru Arvīdu Klišānu.  

Kalna bibliotēkas gada pārskatā teikts: "Liela uzmanība tiek pievērsta mūsu pagastā dzimušā 
ievērojamā latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma popularizēšanai 
un saglabāšanai. Var teikt, ka katru gadu rakstnieka piemiņas vietā pie Kalna Doktorāta notiek kāds 
pasākums.  

Pārskata gadā atzīmējām Aleksandra Grīna 125.dzimšanas dienu. 15.augustā plašā piemiņas 
pasākuma ietvaros notika arī labiekārtotā A.Grīna parka atklāšana.  

Doktorāta ēkā bija apskatāma no Rīgas Latviešu biedrības atvestā foto izstāde “Filmas “Dvēseļu 
putenis” uzņemšanas aizkadri”. Šī izstāde bija visaptverošs fotogrāfiju stāsts, kas ļāva ieskatīties 
pēc rakstnieka Aleksandra Grīna (1895-1941) romāna “Dvēseļu putenis” motīviem tapušās 
vēsturiskās kara drāmas uzņemšanas aizkulisēs. Aktierus saspringtajā darba procesā un pārdomu 
brīžos iemūžinājuši brīvprātīgie fotogrāfi: Ernests Dinka, Sanita Ieva Sparāne, Jānis Pipars, 
Kristians Poikāns, Zanda Puče, Maksimilians Kotovičs un Pēteris Vīksna. 

Izstādes kuratore - mākslas vēsturniece Māra Siliņa." 
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Fragments no fotoizstādes “Filmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanas aizkadri” 

 
Gada laikā bibliotēkā organizētas arī vairākas izstādes novadpētniecības materiālu 

propagandai. Piemēram, “Barikāžu laiks”, “Mūsu novadniekam – rakstniekam, žurnālistam, 
pedagogam Jānim Grīnam – 130”, “nacionālās pretošanās kustības piemiņas vietas mūsu pagastā”, 
“Mūsu novadnieks - militārs darbinieks, tautsaimnieks, rakstnieks Pēteris Dardzāns (1889-1985)”. 
Par godu Lāčplēša dienai 11.novembrī, pirmo reizi iemirdzējās paplašinātais Aleksandra Grīna 
parks Jēkabpils novada Kalna pagastā! Ievērojot visus ierobežojumus un drošības pasākumus, 
iedzīvotāji, individuāli apmeklējot parku, gan Lāčplēša dienā, gan 18.novembrī Latvijas dzimšanas 
dienā pie A.Grīna piemiņas akmens un jaunajiem vides objektiem nolika aizdegtās svecītes, 
veidojot Gaismas takas. 
 

 
 

Izgaismotie vides objekti Aleksandra Grīna parkā Lāčplēša dienā 
 

   
Leimaņu bibliotēkā 2020. gadā novadpētniecībā tika noteiktas 2 prioritātes: 

• Izveidot stendu par ievērojamākajiem Leimaņu pagasta cilvēkiem no 19.gs. beigām līdz 
1945. gadam. Novadpētniekiem ir izdevies atrast zināmus faktus un liecības par 
redzamākajām personībām līdz 1945.gadam. 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā pagasta dzīvi 
vadīja izcili Biržu-Bērzgala skolas pārziņi – M. Stradiņš, B. Kiops, K. Freimanis. Ar viņu 
līdzdalību un iniciatīvu tika izveidota izglītības biedrība “Darbs”, uzcelta pienotava, 

Leimaņu Tautas  (Aizsargu) nams. Starp leimaniešiem, kuru dzimtas saknes un darbs 
meklējami šajā pagastā, ir Neatkarības kara dalībnieki,  rakstnieki, universitāšu pasniedzēji, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, izcils jurists,  mācītājs, būvuzņēmējs. Viņu darbi likuši 
pagasta vārdam izskanēt ne tikai šeit, Leimaņos, bet arī ārpus – gan republikā, gan ārzemēs. 
Iesākto darbu turpināsim,  apkopojot informāciju par aktuāliem notikumiem un cilvēkiem 
Leimaņos no 1945.g. līdz mūsdienām. 

• Apkopot materiālus, atmiņas, fotogrāfijas par pienotavām Leimaņu pagastā. 2020. gada 

novadpētniecības izstāde Leimaņu Tautas namā ļauj ielūkoties pagasta teritorijā kādreiz 
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bijušo pienotavu un krejotavu darbībā, pirmsākumos tā bija daļa no lielā Biržu pagasta līdz 
tā sadalīšanai un likvidēšanai 1949. gadā. 

 

  

Leimaņu pagasta novadpētnieku, sadarbībā ar Leimaņu bibliotēku sagatavotās izstādes  

Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par bibliotēku novadpētniecības krājumu, nākotnē šī brīža 
situācijā nepieciešams ieviest jaunu formu, piemēram, virtuālās un digitālās izstādes, kas ļautu  
novadpētniecības resursiem piekļūt arī no attāluma. Tas palielinātu krājuma apgrozījumu, jo 
resursiem būtu ātrāk un ērtāk piekļūt jebkurā laikā un vietā. Jāturpina aktīvi apkopot un saglabāt 
vērtīgos materiālus, kuri vēsta par sava pagasta kultūrvēsturi, vērtībām un tradīcijām.  

Svarīgi ir smelties idejas un pieredzi citu bibliotēku novadpētniecības darbā, kā arī dalīties ar 
savām darba metodēm. Nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas spētu atvieglot un 
uzlabot darbu novadpētniecības materiālu apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā. 

 Maijā Variešu bibliotēkā tika izveidoti 3 novadpētniecības stendi “Viņi ir mūsējie” par 

ievērojamākajiem cilvēkiem pagastā. Janvārī - literatūras izstāde “Novadniekam Tālim Milleram – 
90, kurā lasītāji tika iepazīstināti ar viņa darbību, izmantojot novadpētniecības materiālus. 

Izveidota prezentācija un novadītas divas bibliotekārās stundas Variešu un Antūžu bibliotēkās 
“Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Ungurmuižas pagastā”. Izveidotā prezentācija tika ievietota 
sociālajos tīklos www.draugiem.lv   un www.facebook.com 

 

 
 

 

Prezentācija par Lāčplēša ordeņa kavalieriem Variešu pagastā  
 

Novadpētniecības darbs Sēlpils 1.bibliotēkā tiek popularizēts ar izstādēm, tomēr turpmāk 
tas daudz aktīvāk tiks darīts tieši ar brīvas pieejamības nodrošinājumu, jo ir izveidota atsevišķa 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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telpa, kur izvietot visus materiālus. Tāpat tiek veidoti vēsturiski raksti publicēšanai reģiona 
laikrakstos. 

Savukārt Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēkai viena no prioritātēm 
novadpētniecības darbā ir - turpināt apkopot novadpētniecības materiālus, lai varētu sniegt 
informāciju par pagastu, strādāt pie Gārsenes kultūras kanona izveides – pārskata periodā 
noformēti apraksti par 20 kultūras kanona vienībām. Septembrim, oktobrim, novembrim un 
decembrim izveidots novadnieku kalendārs. 
 

 

  
Gārsenes kultūras kanons – viena no vērtībām: Gārsenes 
tautastērps 

 

Gārsenes bibliotēkas izstrādātais novadnieku kalendārs 
decembrim 

Jūnijā Viesītes bibliotēkā notika vietējo novadpētnieku tikšanās sakarā ar paveikto Z. 
Skujiņa darbā “Sunākstes elēģija” atspoguļoto notikumu, vietu  Sunākstē un Viesītē izpētē. 
Notika diskusija par to, cik reāli ir darbā atspoguļotie personāži, vietas. Izpētes darba un 
tikšanās rezultātā gan Sunākstes novadpētnieks A. Šinke, gan Bibliotēka ieguva savā krājumā 
vietējās iedzīvotājas A. Vītoliņas atmiņas par tikšanos ar rakstnieku Z. Skujiņu Viesītes 
lauksaimniecības vidusskolā 20.gs. 70. gadu vidū. 

 

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. 

 Lai veiksmīgi notiktu novadpētniecības darbs, Salas bibliotēka sadarbojās ar pagastā esošo 
Salas vidusskolu, kā arī ar iedzīvotājiem. Laba sadarbība ar novada Sabiedrisko attiecību un tūrisma 
lietu speciālisti Jolantu Grandāni. 

Laba sadarbība novadpētniecības jomā Kalna bibliotēkai ir ar kultūras namu, vietējiem 
novadpētniekiem Mārīti un Aigaru Pērkoniem, Jēkabpils Galveno bibliotēku. Kā vienmēr 
interesants bija GB rīkotais novadpētniecības konkurss - krustvārdu mīklu konkurss, kurā 
piedaloties varēja iegūt jaunas zināšanas par novadpētniecības literatūras krājumu. 
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Laba sadarbība Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkai ir ar novadpētnieci un muzejistabas 
“Laipa” vadītāju Intu Strožu, kā ar Jēkabpils GB. Sadarbībā ar muzejistabas vadātāju tika 
noformētas 4 planšetes veltītas pagasta ievērojamākajiem darbiniekiem. Tās ir apskatāmas Dignājas 
pagasta pārvaldes telpās. Sadarbībā ar novadpētnieci ir uzsākts lekciju cikls: “Zudušais stūrītis 
Dignājas kartē", kā arī janvārī, Dignājas bibliotēkā bija apskatāma kopīgi veidotā novadpētniecības 
izstāde “Atceramies Latvijas ceļu un brīvību”. Izstāde veltīta barikāžu atcerei, kurā arī bija 
apskatāmi materiāli par dignājiešiem - barikāžu dienu dalībniekiem. 
  

 
Pārskata periodā reģiona bibliotēkām tika piedāvātas JGB sagatavotās ceļojošās izstādes 

 

Izstādes nosaukums Bibliotēkas, kurās izstāde bija skatāma 
2020.gadā 

Izstāde “Jānis Jaunsudrabiņš. Tēlotājs 
mākslā un literatūrā” 

Krustpils un Salas bibliotēkās 

Dārznieka un selekcionāra Viktora Orehova 
110.jubilejas izstāde "Dārznieks. Meistars. 
Skolotājs" 

Zasas un Kalna bibliotēkās 

Izstāde “Mūzika Akurateru dzimtā” Zasas un Salas bibliotēkās 

Foto izstāde “Melodiju burvis no Saukas 

“Lejas Arendzāniem”” 

Pilskalnes, Aknīstes, Jēkabpils Galvenajā 
un Rubeņu bibliotēkās 

Izstāde “Latvijas kultūras kanons. Vizuālā 
māksla” 

Zasas un Salas bibliotēkās 

 

 

 8.5. Jauninājumi un problēmas novadpētniecības darbā 

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. 

Sēlpils 1.bibliotēkas pārskatā rakstīts: "Kā viens no jauninājumiem novadpētniecības darbā ir 
tieši novadpētniecības telpas izveide, kas ļauj novadpētniecības darbu attīstīt plašāk – veidot 
vitrīnās izvietojamas izstādes, veidot ceļojošās izstādes un uzņemt krājumā novadpētniecības 
materiālus no fiziskām personām. 

Līdz šim lielākā problēma bija novadpētniecības materiālu uzglabāšana, jo tie atradās mapēs 
un kastēs. Šī problēma tika atrisināta ar atsevišķas telpas ierīkošanu. Tāpat viena no 
novadpētniecības darba problēmām ir seni materiāli, fotogrāfijas bez norādēm un papildus 
informācijas, piemēram, kas ir attēlā redzamie cilvēki, kur uzņemta fotogrāfija, kāds ir dokumenta 
tapšanas gads. Tas tiek risināts ar papildus informācijas atrašanu, iedzīvotāju iztaujāšanu. Šī 
problēma, galvenokārt, attiecas uz materiāliem, kas iegūti no Raiņa kluba muzeja." 
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9. Projekti 

Pārskata periodā Kūku bibliotēka turpina dalību vietējās biedrības “InSpe” izstrādātajos 
projektos. 2020.gadā biedrībai tika atbalstīti 5 projekti: 

 “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā”;  

 “Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku ciematā”; 

 Pumpurs projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē”; 

 Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!”; 
 LIDER projekts «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot      

 ekotehnoloģijas». 

Projekta “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā” ietvaros Kūku bibliotēka tika 
nodrošināta ar 3D printeri un gravēšanas iekārtu, lai veicinātu Krustpils novada bērnu un jauniešu 
interesi par IT prasmju apguvi. Diemžēl, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ, 
projekta ietvaros plānotās nodarbības nenotika. Bet mēs ar nepacietību gaidām kad situācija 
uzlabosies, lai varētu iepazīstināt mūsu novada bērnus un jauniešus ar mūsdienu tehnoloģiju 
iekārtām un to pielietojumu. 

Projekta “Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku ciematā” ietvaros pie Kūku 
bibliotēkas tika izveidota svētku svinēšanas vieta, t.sk. sakopta un labiekārtota teritorija, ierīkota 
ugunskura vieta un uzstādītas divvietīgas šūpoles. Projekta rezultāts pozitīvi ietekmēs pašvaldības 
iedzīvotāju un viesu dzīves kvalitātes uzlabošanu, jo pilnveidojot un dažādojot atpūtas vietu, tiks 
rasta iespēja rīkot lielākus un mazākus pasākumus dažādām mērķauditorijām. Kūku ciemats ir 
kļuvis par vēl vienu sakoptāku vietu bagātāks. 

Pumpurs projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē” īstenots ar mērķi – 
izmantojot neformālas mācīšanas aktivitātes, veicināt Krustpils novada jauniešu iniciatīvu un 
līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un interesi par aktīvu un veselīgu dzīves veidu, 
tādejādi veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs. 2020.gada aizvadītas trīs šī projekta 
aktivitātes. 

Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!” ietvaros pie Kūku 
bibliotēkas tika izveidots viens ģimenei draudzīgs vides objekts, kas sastāv no četrām stacionāri 
uzstādītām betona galda spēlēm - galda teniss, galda futbols, šaha (dambretes) galds, riču-raču 
spēles galds. 

LIDER projekta «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot 
ekotehnoloģijas» ietvaros 2021. gada sakumā uz Kūku bibliotēkas ēkas tiks uzstādīts  āra LED 
video ekrāns, kurš darbosies no saules paneļiem. Tas ļaus iedzīvotājiem būt informētiem, kopīgi 
skatīties filmas, sporta spēles, koncertus, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti ne tikai pilsētās, bet arī 
lauku teritorijā. 

Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības nolikumam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” arī 
2020. gadā tika izsludināts pašvaldības finansēts vietējo projektu konkurss, kurā Viesītes 
bibliotēkas darbinieces un skolas bibliotekāre, kā arī 2 vietējās dzejnieces iesaistījās kā “vietējā 
iedzīvotāju iniciatīvu grupa” (vadītāja - L. Griškena) ar projekta pieteikumu “Novadnieku dzejas 
kopkrājuma izdošana”. Maksimālā naudas summa pieteikuma realizācijai – 430,00 EUR, ko 
projekta realizācijai arī piešķīra 2020. gada aprīļa beigās. Projekts bija jārealizē līdz 1. novembrim. 
Veiksmīgu projekta realizāciju sekmēja tas, ka visi darba procesi bija laikā, kad Covid ierobežojumi 
bija atcelti – varējām brīvi darboties.  
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Projekta mērķis – apzināt novada dzejnieku radošo devumu, atlasīt jaunāko un nepublicēto 
dzeju, sakārtot to krājumā, ilustrējot ar vietējo mākslinieku – Viesītes Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu - darbiem – zīmējumiem ar Viesītes novada ainavām, rediģēt, izveidot maketu un nodot 
iespiešanai. Rezultāts – izdevniecībā “Domu Pērles” izdots dzejas kopkrājums ar nosaukumu “Mēs 
neesam VIESI TE” 100 eks. (50 eks. cietos vākos un 50 eks. mīkstos vākos) lielā tirāžā. Tajā 
apkopots 12 dzejnieku radošais veikums(1.piel. – Nr.8). Tās vāku noformējumā arī izmantoti 
vietējo cilvēku foto darbi. Krājuma nosaukums “Mēs neesam VIESI TE!” aizgūts no kādas 
intervijas “Viesītes Novada Vēstīs” ar mūsu novadniekiem – brāļiem Guntaru un Aigaru Godiņiem, 
kuri ar šādiem vārdiem asprātīgi un trāpīgi raksturoja savu piederības izjūtu dzimtajai pilsētai.  

Grāmata popularizēta atvēršanas pasākumā 15. oktobrī. Grāmatas eksemplāri nonākuši novada 
bibliotēkās, dāvanā dzejniekiem, bet pārējie realizēti tirdzniecībā. Sasniegts mērķis – sagatavojot un 
izdodot šādu kopkrājumu, veicināt novada atpazīstamību un saglabāt šo radošo veikumu 
nākamajām paaudzēm. 

 

Viesītes dzejnieku grāmata 

Projektu piesaistītie finansiālie līdzekļi reģiona bibliotēkām atspoguļoti Pielikumā Nr.3. 
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10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana 

 
Bibliotēku darbība Jēkabpils reģionā aizvadītajā 2020. gadā ir bijusi pamanāma, jo bieži par 

dažādiem pasākumiem un bibliotēku aktivitātēm informācija ir laikrakstā „Brīvā Daugava”. Neretas 
novada bibliotēku publicitātes pasākumi atspoguļoti Aizkraukles reģiona avīzē „Staburags”. 
(Pielikums Nr.4). Reģiona bibliotēkas informāciju par saviem pakalpojumiem un pasākumiem 
sniedz arī novadu pašvaldību mājaslapās, novadu informatīvajos izdevumos. Bibliotēku aktivitātes 
tiek atspoguļotas arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas internetvietnē www.jgb.lv sadaļā 
https://www.jgb.lv/lv/regiona-bibliotekas/notikumi/ 

 

 

 

 Gārsenes pagasta bibliotēkā ciemiņiem, pasākumu apmeklētājiem u.c. ir sagatavotas 
īpašās bibliotēkas konfektes. Joprojām tiek veidotas grāmatzīmes ar bibliotēkas pamatinformāciju 
jaunajiem lasītājiem. 

 Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas 
pasākumiem – literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām u.c., tāpēc 
2020. gadā bibliotēkā tika izliktas 60 literatūras izstādes, t.sk., 37 pieaugušajiem bibliotēkas 
lietotājiem un 23 – bērniem/jauniešiem. Sakarā ar valstī pieņemtajiem COVID-19 pandēmijas 
ierobežošanas noteikumiem, pasākumi bibliotēkā netika rīkoti. 

 Kūku bibliotēka saviem lietotajiem piedāvā iespēju pievienoties WhatsApp grupai “Kūku 
bibliotēka”. Tā ir vienkārša, droša, uzticama un ātra bezmaksas ziņapmaiņas lietotne, kas pieejama 
Android un citiem viedtālruņiem. Šajā grupā var aktīvi sekot līdzi bibliotēkas jaunumiem un 
aktualitātēm, kā arī uzzināt sev vēlamo informāciju. 

Ar prieku Neretas novada bibliotēkas atsaucās uz “Lapsu sarga” aicinājumu akcijai “Lapsu 

tūre” – kas ir daļa no kampaņas par zvēraudzēšanas aizliegumu Latvijā. Akcijas pamatā ir stāsts par 
5 lapsām, kuras izsprūk no zvēraudzētāju nagiem un apceļo Latviju, iegriežoties arī Neretas novada 
bibliotēkās, satiekot cilvēkus, kas viņām palīdz doties tālāk un izplata vēsti par dzīvnieku tiesībām 
uz dzīvību un savu kažoku, izmantojot #kažokādaspagātnē. Akcijas mērķis ir tikt uzklausītiem un 
paradīt politiķiem, ka Latvijas sabiedrība pieprasa kažokādu audzēšanas aizliegumu. Zvēraudzēšana 
rada draudus cilvēku veselībai, tāpēc dažās valstīs jau ir pieņemts lēmums slēgt zvēraudzētavas. 

 

 
 
 

https://www.jgb.lv/lv/regiona-bibliotekas/notikumi/
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Akcija Pilskalnes pagasta bibliotēkā  

 
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Informācija par bibliotēkām tiek ievietota pašvaldību internetvietnēs: 
 Aknīstes pašvaldības mājaslapa http://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. 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv sadaļā Reģiona bibliotēkas ir 
izvietots katras reģiona bibliotēkas profils. Tajā ir atspoguļots: 

  - bibliotēkas kontaktinformācija; 
  - pamatstatistikas dati; 
  - saites uz sociālajiem tīkliem; 

  - bibliotēkā ieejamās preses sarakstiņš; 
  - saite uz gada pārskatu; 
  - neliels bibliotēkas vēstures atspoguļojums; 

  - var ielikt arī labas kvalitātes fotogrāfijas no bibliotēkas telpām. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka ievieto arī informāciju par nozīmīgiem pasākumiem arī 
reģiona bibliotēkās, kā arī svarīgu informāciju bibliotekāriem. Sadaļā Reģiona bibliotēkas ir arī 
apakšsadaļa Laikraksti un žurnāli, kurā JGB mājas lapas apmeklētājs var sameklēt informāciju, 
kurā bibliotēkā atrodas kāds no viņam interesējošiem preses izdevumiem. 

 Arvien populārāka kļūst informācijas meklēšana sociālajos tīklos, tāpēc 24 bibliotēkas 2020. 
gadā popularizēja savas bibliotēkas pakalpojumus portālos draugiem.lv., www.facebok.com. 

 
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.  

http://www.akniste.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.salasnovads.lv/
http://www.viesite.lv/
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Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem 
– literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām. 

Atašienes  bibliotēkā 2020. gadā Covid 19 pandēmijas ierobežojošajos apstākļos tomēr tika 

organizēts dažādu pasākumu klāsts, kurus kopumā apmeklēja 133 apmeklētāji, un tie bija: 

 Dzejas un mūzikas performance “Tik mīla vien …” kopā ar akordeonistu Kasparu Gulbi. 
 Literāri muzikāla dziesmu un dzejas spēle brīvā dabā “Tik dīvaina, dīvaina vasara …” 

piedaloties Normundam Jakušonokam un Daigai Petkevičai. 
 Annas un Jēkaba dienas rotu izgatavošanas meistardarbnīca Atašienē. 
 Aloiza Savicka foto izstāde “Latvija gaismas gleznās” un tikšanās ar tās autoru. 
 Jaunās keramiķes Agneses Čakšas keramikas darbu izstāde “Māls kā izteiksmes veids”. 

 Viktorijas Artemjevas darbu izstāde “Magoņu paradīze”. 
 

 

 
 

Aloiza Savicka foto izstāde Atašienes bibliotēkā “Latvija gaismas gleznās” un tikšanās ar tās autoru 

 

Salas bibliotēka savā pārskatā raksta: "Mūs bibliotēkas veiksmes stāsts ir tas, ka joprojām 
esam vajadzīgi mūsu cilvēkiem. Lai arī šogad bija grūtības bibliotēkas darbībā, tomēr 
secinājām, ka  lielākā daļa mūsu apmeklētāji nevar iztikt bez mums. Tas mūs priecē un dod 
stimulu tālākai strādāšanai.  

 Pasākumu nebija daudz, bet vienu varam pieminēt,"Sēlijas ainavas aicina"...Salas bibliotēkā 
līdz 21.februārim ir skatāma fotoizstāde no Rīgas fotogrāfijas izglītības centra “Fototelpa”. 
31.janvārī notika izstādes atklāšana, kurā piedalījās Linda un Mārtiņš Vanagi. Izstādes 
apmeklētāji uzzināja ar ko nodarbojas šis izglītības centrs, kā arī viesi pastāstīja par fotogrāfu 
plenēriem, kuri notiek dažādos Latvijas novados. Izstādē ir aplūkojamas dažādu autoru 
fotografētās ainavas. Kā papildinājums izstādei bija  no bibliotēkas novadpētniecības krājuma 
izvietotās grāmatas, kurās ir fotogrāfijas par Sēlijas novadu. Fotoizstādi apmeklēja arī fotogrāfs 
Aloizs Savickis no Sēlijas, kurš dalījās pārdomās par fotografēšanu un savām fotogrāfijām par 
Sēliju. Ciemiņi no mums saņēma SIA DONA ražoto Svētku maizi." 
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Izstādes "Sēlijas ainavas aicina" atklāšana Salas bibliotēkā  

 

Bibliotēku popularizējoši un par tās pakalpojumiem stāstoši pasākumi bija 3(trīs) bibliotēku 
dzimšanas dienas svinēšana, cik nu tas bija iespējams Covid-19 apstākļos Un tās bija: 
  - Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēka - 75; 
  - Viesītes novada Saukas pagasta Lones bibliotēka - 75; 
  - Zīlānu bibliotēka - 70. 

 
 
Šī gada janvārī Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja pieteikumu pieņemšanu nominācijā 
“Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019”. Šajā balsošanā tika pieteikta arī foto izstāde “Saucieši 
Baltijas ceļā” Saukas bibliotēkā 

Mazajā Saukas ciematiņā pagājušajā gadā atzīmējām Baltijas ceļa 30. gadadienu ar izstādi 
“Saucieši Baltijas ceļā” un pasākumu. Ne vietas lielums, ne vērienīgums nosaka pasākuma 
svarīgumu vai izcilību, bet sajūtas, ka visi atkal bijām vienoti savās atmiņās, stāstījām jaunajai 
paaudzei par tā laika notikumiem. No jauna sapratām, ka tikai kopā esam spēks, arī šodien, te – 
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vietā, kur viss ir likvidēts, beidzies un šķietamā bezcerībā par nākotni… Tie bija pasākumi, kas mūs 
atkal vienoja ticībā sev, valstij un nākotnei. 

 
Jāņa Lāča foto; no labās pirmā Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce  

 
Atsaucoties projekta “Bibliotēka” aicinājumam Leimaņu bibliotēka un Saukas bibliotēka 

iesaistījās lasīšanas veicināšanas konkursā, veidojot  video sižetu. Video sižetā bija jāiepazīstina ar 
bibliotēku un  jāiesaka 4 grāmatas dažādām vecuma grupām. 

Video var noskatīties šeit: 
https://www.facebook.com/LeimanuBiblioteka/videos/?ref=page_internal 

 

 
 

 
Izpilddirektori Kūku bibliotēkā 

 
2020. gadā, iepazīšanās vizītes ietvaros, Kūku bibliotēku apciemoja topošā Jēkabpils 

novada pārstāvji (Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada pārstāvji, Viesītes un Aknīstes novadu 
pašvaldību izpilddirektori). 

 

Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina piedalījās Latgales reģionālajā semināra 
“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” daloties ar savas 

bibliotēkas pieredzi  par tēmu «Veidojot sevi un vidi sev apkārt». 

 

 
  

https://www.facebook.com/LeimanuBiblioteka/videos/?ref=page_internal
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Viesītes bibliotēka savus sadarbības partnerus ir saklasificējusi: 
"2020.gadā galvenie sadarbības partneri: 

1) Viesītes novada pašvaldība - sadarbība ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, 
apstiprināšana un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana; ar izpilddirektori – remonta 

jautājumu risināšana, citi darba jautājumi, atbalsts bibliotēkas organizētajiem pasākumiem; 
2) pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu norisē un 
popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā); 
3) Viesītes kultūras pils - sadarbība pasākumu organizēšanā, telpas lielāku pasākumu norisei; 
4) Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba 
procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana; 
5) muzejs “Sēlija” - sadarbība pasākumu organizēšanā, novadpētniecības darbā; 
6) novada pagastu bibliotēkas - pieredzes apmaiņas braucieni, SBA, nepieciešamības gadījumā - 
bibliotēku vadītāju konsultēšana par darba jautājumiem (darbs ar arhīvu u.c.). 

  

Viesītes novada 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. 

  
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. 

 
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 vadītāja 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, Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu 

draudzi un nevalstiskajām organizācijām. 
 

Vīpes bibliotēkai irlaba sadarbība ar Vīpes pagasta pamatskolas pirmsskolas vecuma grupiņas 
“Lāčuki” skolotāju Ivetu Bučenieci un sākumskolas skolotājām Anitu Kolodinaiti un Lieni 
Upenieci. Skolotājas un bērni apmeklē bibliotēkas pasākumus. 

 

Arī Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka par saviem sadarbības partneriem sauc: 
Zalves pagasta pašvaldība – Bibliotēkas finansētājs; 
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Kultūras informācijas sistēmu centrs – Gaismas tīkls; 
Jēkabpils Galvenā bibliotēka – metodiskā konsultācija, jaunumu saņemšana; 
Neretas novada vēstis – jaunākā informācija par novadu; 

“VIRJA” – jaunākās literatūras iegāde; 
Pasts – jaunās periodikas piegāde; 

Neretas novadpētniecības muzejs – pasākumu organizēšana. 
 
Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka sadarbībā ar Ābeļu tautas nama vadītāju un muzeja vadītāju 
organizē novadnieka rakstnieka J. Akuratera atceres pasākumus. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                         

 
 

 

    

 

Dzejas dienu pasākums 12.septembrī rakstnieka  
J. Akuratera dzimtajās mājās “Jaunzemjos” Ābeļu pagastā 

 
Zīlānu bibliotēka par savu veiksmes stāstu 2020.gadā: "Šis stāsts nav par veiksmi, bet gan par 
paveiktu darbu. Pavasarī, kad bibliotēkas darbs bija paralizēts,  darba stundas veltīju  Mazās Māras 
parka ierīkošanai. Ideja pieder kultūras nama vadītājai, bet realizācija no parka plāna līdz pirmās 
kārtas apstādījumu veikšanai lielā mērā mana. Tas arī stāsts par sadarbību ar pašvaldību, kultūras 
namu, uzņēmējiem, kolēģiem un lasītājiem brīvprātīgos palīgos." 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā 

  

 Jau 14 gadus Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
aktivitātēs. Organizējot pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju, pārskata 
gadā iesaistījās 3 reģiona bibliotēkas.  

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

Profesionālās pilnveides pasākumos iesaistāmies sadarbībā ar v/a KISC. 
 
LNB – SBA darba jautājumi, sadarbība un konsultācijas, strādājot pie pašvaldības izdevuma 

ievietošanas DOM sistēmā u.c. 
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Pastāvīga sadarbība Gārsenes pagasta bibliotēkai ir ar Aknīstes novada domi – bibliotēkas 
finansējums, transporta jautājumi, ar Gārsenes pagasta pārvaldi – palīdz uzturēt saikni ar novada 
pašvaldību un novada bibliotēkām, ar Gārsenes pili – telpas pasākumiem, bibliotēkas pakalpojumus 
izmantoja pilī mitušās nometnes bērni un pedagogi, ar novada bibliotēkām – apmaiņa ar grāmatām, 
pasākumu apmeklēšana, ar Jēkabpils Galveno bibliotēku – metodiskas konsultācijas, semināri, 
mācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, SBA izmantošana, ar citām reģiona bibliotēkām – 
galvenokārt, SBA izmantošana un pieredzes apmaiņa WhatsApp grupā, jo COVID-19 pandēmijas 
dēļ tika ierobežotas klātienes tikšanās. 
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

Arī metodisko un konsultatīvo, profesionālās pilnveides pasākumu norisē Covid-19 ir ieviesis 
būtiskas izmaiņas. JGB kopā ar reģiona bibliotēkām nācās mācīties ieviest jaunas darba formas, 
piemēram, tiešsaistes pasākumus, virtuālās izstādes, kurām bija jāiemācās un jāsagatavojas tīri 
tehniski. Jāmācās noorganizēt profesionālās pilnveides pasākumus tiešsaistē, rīkot sapulces un 
seminārus dažādās platformās, piem., ZOOM vai MSTeams. 

 
12.1. JGB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts  

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un 
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, JGB metodiskā 
darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar 34 reģiona publiskajām un 21 skolu bibliotēkām. 

 2020.gadā turpinājās Jēkabpils novadā uzsāktā bibliotēku tīkla reorganizācija. Ar Jēkabpils 
novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.381 veikta kārtējā novada bibliotēku 
reorganizācija, pievienojot tās kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei. Tātad visas 
septiņas Jēkabpils novada publiskās bibliotēkās no 2021.gada 1.janvāra ir Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes struktūrvienības, bet 5 novadu publisko bibliotēku struktūrvienības tika 
pārsauktas par nodaļām, piem., Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība Jēkabpils 
novada Zasas bibliotēka ar nodaļu Liepās.Tika pārstrādāti Jēkabpils novada publisko bibliotēku 
nolikumi, kā arī darbinieku amatu apraksti. 

 Savukārt Jēkabpils pilsētā arī turpinājās izglītības iestāžu reforma. Tās rezultātā Jēkabpils 
pamatskola un arī tās bibliotēka tika pievienotas Jēkabpils 2.vidusskolai. Tātad arī izglītības iestāžu 
bibliotēku skaits kopumā reģionā un Neretas novadā ir samazinājies līdz 21 bibliotēkai. 

 Pārskata periodā tika organizēti pasākumi, vairāki no tiem tiešsaistes režīmā, pamatojoties 
uz Covid-19 situācijas ietekmi, 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. 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā: 
- reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības, 

profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas, semināros analītiskas un izvērtējošas Bibliotēku 
sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītājas Daigas Rubenes prezentācijas no bibliotēku gada 
pārskatiem, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājas Gitas Elksnītes stāstījums un dalīšanās 
pieredzē par lietotāju aptauju, Bērnu literatūras nodaļas vadītājas Ilonas Švābes pieredze, 
organizējot tiešsaistes pasākumus bērniem u.c. 

- konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli Alise-i publiskajās un skolu 
bibliotēkās, aktualizēta lietotāju autorizācija darbam ar elektronisko kopkatalogu, kā arī iespēja lasīt 
grāmatas 3td platformā; 

- konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 
digitalizācijai, JGB izveidoto novadpētniecības izstāžu publicitāte un piedāvājums reģiona 
bibliotēkām; 

- konsultācijas par BIS “ALISE” SBA moduli kopkatalogā, kas uzlabo operatīvu informācijas 
apmaiņu par krājumu starp reģiona bibliotēkām, kā arī par SBA izmantošanu, sadarbojoties ar LNB  

- konsultācijas atkārtotas automatizētas krājuma inventarizācijas norisē Krustpils novada 7 
(septiņām) izglītības iestāžu bibliotēkām, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēkā  un 3 (trijās) 
publiskajās reģiona bibliotēkās;  

- valstisku un reģionālu lasītveicināšanas programmu un pasākumu koordinēšana reģionā 
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1) Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija,  
2) Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība; 
3) Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020; 
4) Dzejas dienai veltīts pasākums “Runčuka pantiņu kaujas” 
5) Skolēnu konkursa “Garā pupa” dzejas lasījumi 

- metodisks un konsultatīvs atbalsts tiešsaistes pasākumu organizēšanā, veicinot piedalīšanos 
dažādu profesionālu un pieaugušo izglītību organizējošo iestāžu pasākumos, nelielu metodisku 
līdzekļu izstrāde ZOOM un MSTeams platformu lietošanai; 

- saziņa ar LNB Bibliotēku attīstības centru un Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu 
aktuālas informācijas saņemšanai par publisko bibliotēku darbu un pakalpojumu nodrošināšanu 
ārkārtas situācijas apstākļos Covid-19 izplatības ierobežošanai un sanitārā protokola ievērošanai. 

 Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas – apmācības, 
kursi, semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi. Atbilstoši Covid 
situācijai valstī un tās ierobežojumiem, vairāki ieplānotie pasākumi netika realizēti, vai arī notika 
tiešsaistes režīmā. 

Ļoti efektīgi un ātrai informācijas nodošanai noderīgi izmantojām jaunās tehnoloģijas un tika 
izveidotas WhatsApp grupas “Reģiona bibliotēkas” un “Skolu bibliotēkas”. Tas palīdzēja, 
organizējot tiešsaistes pasākumus, kā arī informējot par pasākumiem interneta vidē operatīvi 
atgādināt un arī nosūtīt saites uz pasākumiem, jo e-pastā tik bieži mēs neielūkojamies. 

Vienu reizi gadā apmeklējam vizitācijā reģiona publiskās bibliotēkas, novērtējot aktuālo 
situāciju bibliotēku darbā, taču šogad mēs apmeklējām tikai divus novadus - Krustpils un Salas 
novada bibliotēkas, jo pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai Jēkabpilī, ar rīkojumu tika 
aizliegti braucieni un komandējumi. 

Tomēr divās mūsu reģiona bibliotēkās - Mežāres bibliotēkā un Biržu bibliotēkā - tika veikti 
nozīmīgi rekonstrukcijas projekti un bija nepieciešama klātienes JGB konsultatīva palīdzība 
bibliotēku krājuma izvietošanai, ko arī veicām. 

Jau pavasarī Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēka atvēra savas durvis lasītājiem 
pēc telpu rekonstrukcijas 1. stāvā. Telpas ir gaišas, modernām mēbelēm aprīkotas un ērtas 
Mazzalves pagasta iedzīvotājiem. JGB, jūnijā apmeklējot Mazzalves pagasta bibliotēku, 
pārliecinājās, ka telpas atbilst bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai un ir estētiski veiksmīgi 
noformētas. 

 

JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu norise  

 
Apkopojot 2020. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē: 
- 4 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku nozarē un 

Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotēku darbā tiešsaistes režīmā; 
- 1 profesionālās pilnveides kurss - apmācību seminārs. 
 

Tabula “JGB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 
laiks 

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

 1. 16.01 Krustpils 

kultūras 
nams 

LNB Atbalsta 

biedrība, JGB 

Tikšanās ar rakstnieci Marinu 

Kosteņecku un publicistu, dzejnieku 

Andri Grīnbergu 

2 
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 2. 18.06 Platformā 
ZOOM 

JGB Atskats uz 2019.gadu, Covid ietekme uz 

Bibliotēku darbu 

1,5 

 3. 17.09 Krustpils 

kultūras 
nams 

a/s Swedbank 

sadarbībā ar 
JGB 

 Apmācību seminārs “Banka datorā un 
telefonā – nāc un uzzini vairāk! 

2 

4. 25.09 Platformā 
MS Teams 

LNB, sadarbībā 
ar JGB 

Ievads medijpratībā 5 

 5. 17.12 Platformā 
ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas novada 
publisko un skolu bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

2 

 

12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

  Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību 
bibliotēkām. 2020. gadā kopumā tika noorganizēti 5 bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides 
pasākumi - semināri, mācības, 2 no tiem piedalījās arī izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki, 
tādējādi papildinot savas profesionālās zināšanas. 

 

 Notiek intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas 
procesiem šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu, kā arī tīri praktiskas 
konsultācijas un apmācības darbam ar sistēmu. 

 
Realizējot izglītības iestāžu reformu Jēkabpils pilsētā - apvienojot Jēkabpils 2.vidusskolu ar 

Jēkabpils pamatskolu, tika sniegtas konsultācijas skolu bibliotēku krājuma apvienošanā. 
 

 Aktuāla, profesionāla informācija, arī sadarbībā ar LNB Bibliotēku atbalsta centra darbinieci 
Ilzi Kļaviņu 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. 

Vairāki ieplānotie pasākumi nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ, jo visi JGB darbinieki, piem., 
Bibliotēku nedēļas laikā bija atvaļinājumā un nevarēja organizēt pasākumus. 

2020. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības centru, tās 
darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus: 

- Latvijas Kultūras datu aizpildīšana; 
- par projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” administrēšanu Jēkabpils reģionā - grāmatu 

sadali no LNB Bērnu literatūras centra, piedalīšanās un sadarbība ar reģiona bibliotēkām noslēguma 
pasākumu organizēšanā; 

- liels JGB darbs tika ieguldīts Kultūras ministrijas izstrādātā un LNB Bibliotēku attīstības 
centra realizētā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanai - Vērtīgo grāmatu iepirkuma 
programmas - Jēkabpils reģionā, visu 34 bibliotēku pasūtīto grāmatu apkopošana un saņemot 
grāmatas, to sadale un pavadzīmju sagatavošana; 
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- regulāra informācijas saņemšana un tālāka nosūtīšana par jaunajām grāmatām, 
dāvinājumiem, pasākumiem grāmatu izdevniecības jomā; 

- liels palīgs informācijas iegūšanā, jo visu nav iespējams atrast un izlasīt,  ir LNB sagatavotie 
preses apskati, kā arī Kristīnes Deksnes sagatavotais Latvijas Bibliotēku portāla jaunumu 
apkopojums; 

- piedalīšanās profesionālās pilnveides seminārā metodiķiem un arī galveno bibliotēku 
direktoriem, ļoti svarīgas bija tēmas - bibliotēkas reģionālajā reformā un problēma par 
kopkatalogiem, ja mainās reģions. 

Vairāki pasākumi pārskata periodā sadarbībā ar LNB Bibliotēku attīstības centru veltīti 
medijpratībai. Reģiona bibliotekāri augstu novērtēja semināra “Ceļazīmes mediju lietošanā” lektoru 

Klintas Ločmeles un Igetas Ozoliņas lekcijas tiešsaistes seminārā.  
 Savukārt Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība : 
mēs būvējam šo pasauli paši”, ko organizēja LNB,  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un 
Latvijas Bibliotekāru biedrība, bija interesants ar to, ka parādīja, cik dažādas bibliotēkas ir, kādus 
darbus veic savas kopienas labā. Mūsu bibliotekāru saime to atzina par ļoti interesantu pieredzes 
apmaiņas semināru un pat starptautiskās pieredzes - Norvēģijas bibliotēkas vadītājas stāstījums bija 
saistošs. 

Metodiskās un profesionālās informācijas ziņā nozīmīgi ir jaunie LNB Bibliotēku attīstības 
centra sagatavotie 2020.gada materiāli ir: 

- pārskata ziņojums “Latvijas bibliotēkas 2019.gadā”; 
- tulkotais IFLAS ziņojums par bibliotēku attīstības tendencēm 2019.gadā; 

 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. 

 

 

12.4.Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi 

Šī darba problēmas mēs esam jau pārrunājuši gan galveno bibliotēku metodiķu semināros, 
gan arī jaunizveidotās darba grupas sanāksmē, tās ir: 

- vienotas dokumentācijas prasības akreditācijas komisijai, plāniem, atskaitēm; 
- labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem, labu, 

bibliotekāru atzinīgi novērtētu lektoru datu bāzes nepieciešamība; 

Ja jārunā par metodiķu profesionālo pilnveidi, tā ir nepieciešama kā jebkuram bibliotēkas 
darbiniekam, bet ļoti svarīga ir tieši pieredzes apmaiņa starp metodiķiem, tas noteikti veicina jaunu 
darba formu ieviešanu. 

 

Pārskata par Jēkabpils reģiona un Neretas novadu darbu 2020.gadā 7. punktu "Darbs ar 
bērniem un jauniešiem" sagatavoja Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Švābe 

 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre   Rudīte Kļaviņa 
2021.gada februārī  
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13. Pielikumi 
 

1. Foto no Mežāres bibliotēkas izremontētajām telpām 
2. Foto no bērnu pasākumiem 

3. Bibliotēkās realizētie projekti 
          4.  Publikācijas par reģiona bibliotēkām  
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Pielikums Nr.1 

 

Neliels foto ieskats Mežāres bibliotēkas un visas ēkas pārvērtībās pēc apjomīgā 
siltināšanas un remontdarbu projekta pabeigšanas 

 

 
Mežāres pagasta sabiedriskā ēka, kur atrodas bibliotēka, pēc siltināšanas un remontdarbiem 

/Foto: J. Pastars/ 

 

 
Skats uz Mežāres bibliotēku no fasādes puses pēc siltināšanas un remontdarbiem 

/Foto: J. Pastars/ 
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Mežāres bibliotēka Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņā 

/Foto: J. Pastars/ 

 

 
Mežāres bibliotēkas apvienotās telpas ar aprīkojumu pēc iekaramo griestu ar LED gaismas 

ķermeņiem izbūves, sienu un grīdas atjaunošanas remontdarbiem 
/Foto: J. Pastars/ 
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Mežāres bibliotēka aprīkota ar interaktīvo ekrānu 

/Foto: J. Pastars/ 

 

 
Mežāres bibliotēkā jaunas logu žalūzijas un jauni regulējamie siltuma elementi 

/Foto: J. Pastars/ 
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Pielikums Nr.2 

Fotomirkļi par darbu ar bērniem reģionā  

Aknīstes pagasta b-kas Bērnu žūrijas  eksperti 
ciemos LNB 

Asares pagasta b-kā notiek Pepija ballīte – 
Atvadas vasarai 

 

Kūku pagasta b-ka - sporta nodarbībā 
„Trenēšanās un sportiskā progresa 
pamatlikumi, sporta traumas” 

Kūku pagasta b-ka - izglītojošs pasākums 
pusaudžiem un jauniešiem no audžuģimenēm 
nometnes „Kopā jautrāk” ietvaros 

Biržu pagasta b-ka – Ledus dekoru 

izgatavošana  

Dignājas pagasta b-kā  septembrī Ģimeņu 
centrā  notika “Dzejas pēcpusdiena” bērniem 
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Kalna pagasta b-kas Bērnu žūrijas un 
Meteņdienas pasākums 

 
Krustpils pagasta b-kas Sveču dienas 
pasākuma rezultāti – skaistas un krāsainas 
laimes sveces 

Leimaņu pagasta b-kas Vasaras pirmais 
pārgājiens 

Leimaņu pagasta b-kas Vasaras otrais 
pārgājiens 

Mazzalves pagasta b-kā pirmskolas bērni tika 
aicināti uz bibliotēku apgleznot kastes. Kuras 
pēc tam tika izmantotas grāmatu  pārnešanai uz 
jaunajām telpām Rites pagasta b-kā - 9.klases zēnu sveiciens 

visām skolotājām Sieviešu dienā. Jau laikus 
zēni nāca pēc stundām un bibliotēkā 
sadarbībā ar bibliotēkas vadītāju gatavoja no 
kreppapīra un trifeles konfektēm tulpes 
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Salas pagasta b-kā  - tikšanās  jauno lasītāju 
kopā “Grāmatiņdraugi’ 

Sēlpils 2.b-kā izveidots skaist bērnu un 
jauniešu stūrītis  

 

Variešu pagasta b-kā - Ciemos pie Krāsu 
mošķa  

Vīpes pagasta b-kā tikšanās ar bērnu 

grāmatu autori Eviju Gulbi “Uzspēlēsim 
dzejolīšos” 

Viesītes b–kā  - Sveču dienas pasākums 2. 
klasei Viesītes b-ka - 1. klasēm janvārī notika 

bibliotekārā stunda “Iepazīšanās ar 
bibliotēku” 
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Konkurss "Esi drošs!" Konkurss "Esi drošs!" 

"Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības" 
reģionālais fināls 

 "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības" 
reģionālais fināls 

 
Pepija devās ciemos uz Asares pagasta 
bibliotēku, lai nosvinētu vasaras noslēgumu 
ballīti  

 Pepija devās ciemos uz Asares pagasta 
bibliotēku, lai nosvinētu vasaras noslēgumu 
ballīti 



70 

 

Pielikums Nr.3 

Reģiona bibliotēkās realizētie projekti 
 

Reģiona bibliotēkās realizētie projekti 2020.gadā 

 

Bibliotēka Projekta nosaukums Finansētājs  Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Valdemāra Ancīša 
Aknīstes 
bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 125 18 bērni 
 

Pašvaldība 317 

Ābeļu bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

Pašvaldība 100,00 

 

Piedalījās 21 bērns un 3 pieaugušie 

VKKF/ LNB 0,00 

Pirmsskolas bērnu lasīšanas 
programma “Grāmatu 
starts” 

Pašvaldība 50,00 LNB Atbalsta biedrības Lasīšanas 
veicināšanas  programma 

bērnudārza vecuma bērniem  
4 bērni 

LNB Bērnu 
literatūras centrs 

50,00 

Asares bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

Pašvaldība 36 4 bērni 2 pieaugušie 

VKKF/ LNB 167 

Kalna bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

Pašvaldība 61 5 bērni un 3 vecāki 
 

VKKF/ LNB 178 

Vīpes bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 149 10 bērni 

Pašvaldība 87 

Kūku bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 43 40 bērni  

Pašvaldība 257 

Sadarbība ar biedrību 
“InSpe” realizētais projekts 
“Inovāciju veicināšana 
Krustpils novadā” 

Pašvaldība 1476 Kūku bibliotēka tika nodrošināta ar 
3D printeri un gravēšanas iekārtu, 
lai veicinātu Krustpils novada 
bērnu un jauniešu interesi par IT 
prasmju apguvi 

Sadarbība ar biedrību 
“InSpe” realizētais projekts 
“Ugunskura vieta 

tradīciju svinēšanai Kūku 
ciematā” 

Pašvaldība 1249 Pie Kūku bibliotēkas tika izveidota 
svētku svinēšanas vieta, t.sk. 
sakopta un labiekārtota teritorija, 
ierīkota ugunskura vieta un 
uzstādītas divvietīgas šūpoles. 
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 Sadarbība ar biedrību 
“InSpe” projekts “Sports 

iedvesmo, vieno un 

motivē” 

Eiropas Sociālais 
fonds 

4600 Mērķis – izmantojot neformālas 
mācīšanas aktivitātes, veicināt 
Krustpils novada jauniešu iniciatīvu 
un līdzdalību savas dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un interesi 
par aktīvu un veselīgu dzīves veidu, 
tādejādi veidojot vēlmi turpināt 
mācības izglītības iestādēs. 
2020.gada aizvadītas trīs šī projekta 
aktivitātes. Projekta turpinājums 
2021.gada. 

 Sadarbība ar biedrību 
“InSpe” projekts “Nāc un 
spēlē kopā ar ģimeni!” 

Sabiedrības 
integrācijas fonds 

7328 Pie Kūku bibliotēkas tika izveidots 
viens ģimenei draudzīgs vides 
objekts, kas sastāv no četrām 
stacionāri uzstādītām betona galda 
spēlēm - galda teniss, galda futbols, 

šaha (dambretes) galds, riču-raču 
spēles galds. 

 Sadarbība ar biedrību 
“InSpe” projekts “Āra 
LED video ekrāna 
uzstādīšana Kūku 
ciematā, izmantojot 
ekotehnoloģijas” 

LIDER, Lauku 

atbalsta dienests 

24691 2021. gada sakumā uz Kūku 
bibliotēkas ēkas tiks uzstādīts  āra 
LED video ekrāns, kurš darbosies 
no saules paneļiem. Tas ļaus 
iedzīvotājiem būt informētiem, 

kopīgi skatīties filmas, sporta 
spēles, koncertus, celt iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti ne tikai pilsētās, bet 
arī lauku teritorijā. 

Variešu bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 65 17 bērni un 1 pieaugušais 

Pašvaldība 252 

Leimaņu 
bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 74 19 bērni un vecāki 

Pašvaldība 120 

Krustpils 
bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 11 8 bērni 

Pašvaldība 273 

Rites bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 33 10 bērni 

Pašvaldība 225 

Neretas novada 

Neretas bērnu b-

ka 

Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 0 13 

Pašvaldība 101 

Viesītes bibliotēka Novadnieku dzejas 

kopkrājuma izdošana “Mēs 
neesam VIESI TE” 

Pašvaldība 430 Projekta rezultātā tika izdota 

grāmata ar novada dzejnieku un 
jauno mākslinieku radošo devumu. 
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Atašienes Brāļu 
Skrindu 

vidusskolas b-ka 

Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 

VKKF/ LNB 155 29 bērni 

Pašvaldība 130 
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Pielikums Nr.4 

Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

Par reģionu 
Apīnis, Jānis, 1959-.  Novadu bibliotēkas atsāk darbu : [par Jēkabpils apkārtnes novadu bibliotēku 
darba laiku un piedāvātajiem pakalpojumiem no 12.maija : saistībā ar ārkārtējās situācijas 
ierobežojumu mazināšanu] / Jānis Apīnis // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.40 (2020, 
19.maijs), 6.lpp. 
        Bibliotēkas - Jēkabpils. 
 

Aknīstes novads 
Lejiņa, Inita.Gārsenes pagasta bibliotēkā 2020. gadam abonētie preses izdevumi./ Aknīstes Novada 
Vēstis.-Nr.1 (2020, janvāris), 17.lpp. 
 

Lejiņa, Inita.Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 2. ceturksnī./ Aknīstes Novada 
Vēstis.-Nr.6 (2020, jūnijs), 13.-15.lpp. 

 

Lejiņa, Inita.Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 3. ceturksnī./ Aknīstes Novada 
Vēstis.-Nr.9 (2020, septembris), 17.-18.lpp. 
 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Aknīstes bibliotēkā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi : [saistībā 
ar Covid-19 izplatību Latvijā] / Ilze Bičevska. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 
Nr.83 (2020, 20.okt.), 5.lpp. 
Lejiņa, Inita. Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 4. ceturksnī./ Aknīstes 
Novada Vēstis.-Nr.12 (2020, decembris), 11.-12.lpp 
        COVID-19 (slimība). 
 
Jēkabpils novads 
Survillo, Ineta.  Atceres pasākums par godu rokdarbniecei Marijai Pudānei : [par Ābeļu pagasta 
(Jēkabpils novads) rokdarbu pulciņa "Bitītes" bijušajai dalībniecei veltīto atceres pasākumu Ābeļu 
bibliotēkā] / Ineta Survillo ; autores foto. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.6 

(2020, 21.janv.), 5.lpp. : fotogr. 
        Biedrības - Ābeļu pagasts (Jēkabpils novads). 
 

Zone, Inese.  "Tie ir mūsu cilvēki un mūsu vēsture" : Leimaņu tautas namā skatāma izstāde par 
kolhozu laikiem : [par novadpētniecības izstādi "Kolhozu laiks Leimaņu pagasta teritorijā"] / Inese 
Zone ; tekstā stāsta novadpētniece Ina Sēle, bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte, bijusī kolhoza 
darbiniece Zenta skujiņa ; fotogr. D.Gagunovs. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr.7 (2020, 24.janv.), [1.], 6.lpp. : fotogr. 
        Kolhozi - Leimaņu pagasts (Jēkabpils rajons). 
        Leimaņu pagasts (Jēkabpils rajons, Latvija). 
 

Survillo, Ineta.  Atceres pasākums par godu rokdarbniecei Marijai Pudānei // Ļaudis un darbi. 
2020. gada 11. februāris. 
 

Bičevska, Ilze.  Rubeņu bibliotēkā - vairākas izstādes : [par izstādēm "Kurpes, kurpes, kurpītes" un 
"Sēlijai būt" Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta bibliotēkas vadītāja 
Līga Zālīte ; bibliotēkas arhīva foto. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.16 

(2020, 25.febr.), 4.lpp. : fotogr. 
        Bibliotēku izstādes - Jēkabpils novads. 
Survillo, Ineta.  Bibliotēku aktivitātes // Ļaudis un darbi. 2020. gada 30.aprīlis. 
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Valaine, I. 1941.gada 14.jūnijs - Vēsturiskā atmiņa // Ļaudis un Darbi, 2020. gada 17.jūnijs 
 
Valaine, I. Jēkabpils novada bibliotēkas atsāk darbu! // Ļaudis un Darbi, 2020. gada 17.jūnijs 

 
 Jēkabpils novada bibliotekāri dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada 

bibliotēkām / Jēkabpils novada bibliotekāri // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.75 (2020, 
22.sept.), 8.lpp. 
        Bibliotēkas - Jaunjelgavas novads. 

 

Valaine, I.Pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada mazajām gaismas 

Pilīm // Jaunjelgavas Novada Vēstis, 2020.gada 25.septembris 
 
Valaine, I. Jaunākais Zasas bibliotēkā // Ļaudis un Darbi,2020. gada 13.oktobris 

 
Valaine, I. Pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada mazajām gaismas 

pilīm // Ļaudis un Darbi, 2020. gada 13.oktobris 
 
Bičevska, Ilze, 1964-.  "Visi esam te, un tas ir labi" : [Jēkabpils novada] Kalna pagasta bibliotēkas 
vadītājai Marutai Orbidānei darbā aizvadīti 50 gadi : [saistībā ar Jēkabpils reģiona kultūras 
darbinieku un bibliotekāru tradicionālajiem profesionālajiem svētkiem] / Ilze Bičevska ; tekstā 
stāsta M.Orbidāne ; fotogr. D.Gagunovs. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 
Nr.85 (2020, 27.okt.), 4., 5.lpp. : fotogr. 
        Bibliotekāres - Kalna pagasts (Jēkabpils novads). 
 
Survillo, Ineta.  Dzejas dienas Akuratera dzimtajās mājās ”Jaunzemjos.” // Ļaudis un darbi. 2020. 
gada 13.oktobris. 
 
Grigorjeva D. Strēlnieku varonības gaismā// Ļaudis un Darbi,2020. 10. nov. 
 

Valaine, I.Esam kā koki-ar dziļām saknēm un bezgalīgu mūžu // Ļaudis un Darbi, 2020. gada 
10.novembris 
 
Survillo, Ineta.  Jānim Akurateram pavisam drīz 145 // Ļaudis un darbi. 2020. gada 16.decembris. 
Apīnis, Jānis, 1959-.  Jēkabpils novada bibliotēkas turpmāk pārraudzīs novada kultūras pārvalde : 
[par plānoto novada bibliotēku strukturālo reorganizāciju, pievienojot tās Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldei ar 2021.gadu] / Sagatavoja J.Apīnis. - (Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-
9828. - Nr.100 (2020, 18.dec.), 6.lpp. 
        Bibliotēkas - Jēkabpils novads (Latvija). 
Grigorjeva D. Arvīds Klišāns- jubilārs// Ļaudis un Darbi, 2020. 16. dec.  
 

Krustpils novads 
Hnikina, Jeļena, 1978-.  Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas pasākums : [par 
bibliotēkas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" ekspertu ekskursiju uz Enerģētikas muzeju Ķegumā 
un hokeja spēles apmeklējumu "Arēnā Rīga"] / Jeļena Hnikina ; autores foto. - (Mums līdzās) // 
Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.15 (2020, 21.febr.), 4.lpp. : fotogr. 

        Lasīšanas veicināšana - Kūku pagasts (Krustpils novads). 
 

Hnikina, Jeļena, 1978-.  Bērni saņem velosipēda vadītāja apliecības : [par Kūku pagasta Kūku 
bibliotēkas (Krustpils novads) piedalīšanos projektā "Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja 
apliecību savā skolā"] / Jeļena Hnikina ; autores foto. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr.16 (2020, 25.febr.), 4.lpp. : fotogr. 
        Ceļu satiksmes drošība un bērni - Jēkabpils (Latvija). 
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Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu, 
vecāku žūrija 2019” / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.3 (116) (2020, 4.mar.), 7.lpp. : 

fotogr. 
 

Apīnis, J. Fotokonkurss “Skaistākie mirkļi kopā ar ģimeni!” / J.Apīnis // Brīvā Daugava. - Nr.33 
(11 510) (2020, 24.apr.), 4.lpp. 
 

Apīnis, J.  Kūku bibliotēkā jauna iespēja - audiogrāmatas : [par audiogrāmatu piedāvājumu Kūku 
bibliotēkā (Krustpils novads) : sadarbības ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku ietvaros] / Sagatavoja 
J.Apīnis. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.49 (2020, 19.jūn.), 8.lpp. 
        Audiogrāmatas - Krustpils novads. Bibliotēku pakalpojumi - Krustpils novads. 
 

Hnikina, Jeļena. Jauna iespēja – audiogrāmatas Kūku bibliotēkā / Jeļena Hnikina // Krustpils 
Novadnieks. - Nr.7 (120) (2020,3.jūl.), 7.lpp. : fotogr. 
 
Hnikina, Jeļena. Biedrība “InSpe” īstenos jauniešu projektu programmā “PuMPuRS” / Jeļena 
Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.9 (122) (2020,4.sep.), 2.lpp. 

 
Valdmane, Aija. Uzstādīs videoekrānu Kūku ciematā / Aija Valdmane // Brīvā Daugava. - Nr.70 

(11 547) (2020, 4.sep.), 5.lpp. 
 
Bičevska, Ilze. Būs lekcija par veselīgu uzturu jauniešiem / Ilze Bičevska // Brīvā Daugava. - Nr.74 

(11 551) (2020, 18.sep.), 5.lpp. 
 

Hnikina, Jeļena, 1978-.  Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem : [par uztura 
speciālistes Ilzes Justamentes vadīto meistarklasi "Kā lēti, veselīgi un garšīgi paēst!" Kūku pagasta 
Kūku bibliotēkā : projekta "Sports iedvesmo, vieno un motivē!" ietvaros] / Jeļena Hnikina ; autores 
foto. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.76 (2020, 25.sept.), 6.lpp. : fotogr. 
 

Hnikina, Jeļena. Jaunas iespējas atpūtai ģimenēm ar bērniem Kūku ciemā Krustpils novadā / 
Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.10 (123) (2020,2.okt.), 2.lpp. 
 

Hnikina, Jeļena. Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem “Kā lēti, veselīgi un garšīgi 
paēst!” projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē!” ietvaros / Jeļena Hnikina // Krustpils 
Novadnieks. - Nr.10 (123) (2020,2.okt.), 3.lpp. : fotogr. 
 

Hnikina, Jeļena. Aizvadīta projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē!” pirmā aktivitāte / Jeļena 
Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.10 (123) (2020,2.okt.), 3.lpp. : fotogr. 
 

Hnikina, Jeļena, 1978-.  Biedrība "InSpe" realizējusi divus projektus : [par Krustpils novada Kūku 
pagasta biedrības 2020.gadā realizētajiem projektiem "Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku 
ciematā" un "Inovāciju veicināšana Krustpils novadā"] / Jeļena Hnikina - Fotogr. aut. nav uzrādīts. 
// Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.84 (2020, 23.okt.), 8.lpp. : fotogr. 
        Lauku attīstība - Krustpils novads. Biedrības - Krustpils novads. 

        Pārtikas izvēle. 
 

Hnikina, Jeļena. Kūku ciematā uzstādīs āra LED video ekrānu / Jeļena Hnikina // Brīvā Daugava. - 
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