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 PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS 

 

Covid-19 ir ieviesis būtiskas izmaiņas bibliotēku darbā. Mācāmies ar to sadzīvot! Esam 

ieviesuši jaunas darba formas, piemēram, tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, aktīvi 

piedalāmies profesionālās pilnveides pasākumos, rīkojam sapulces un seminārus reģiona 

bibliotekāriem tiešsaistē. 

Darba prioritātes: 

1. Aizvadītais gads bija Jēkabpils pilsētas 350. gads. Arī bibliotēka bija plānojusi 

iesaistīties svētku norises pasākumos, bet Covid-19 ieviesa korekcijas: 

 Vasaras mēnešos noorganizējām 3 izstāžu ciklu “Jēkabpils 350”, kuru bija 

iespējams skatīt arī virtuāli. Cikla noslēgumā tikšanās ar izstāžu autoriem – 

mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem; 

 Virtuālā izstāde ”Svinam 350” - fotostāsts par Jēkabpils pilsētvidi un jubilejas 

gada pasākumiem. 

2. Turpinājās cikls “Tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, māksliniekiem”. 

Klātienē notika tikai 2 pasākumi: 

 Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību, tikšanās ar publicisti un sabiedrisko 

darbinieci Marinu Kosteņecku, atmiņu krājuma "Mans XX gadsimts" autori; 

 Tikšanās ar vienu no  populārākajām un bibliotēkā vispieprasītāko grāmatu 

autori Karīnu Račko. 

3. Turpinājās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas pasākumi: 

 Tikšanās ar dzejas konkursa “Garā pupa “ dalībniekiem – Jēkabpils 3.vsk 3A 

klases skolēniem, kuru skolotāja ir Mārīte Viļuma; 

 Viktorīna: Pinokio piedzīvojumi (sadarbībā ar jauniešu organizāciju 

“Restart.lv”). Viktorīnas jautājumi par K. Kollodi grāmatu “Pinokio 

piedzīvojumi”. Papildus punkti: zīmējums vai fotogrāfija un eseja par grāmatas 

tēmu; 

 Reģionālās “Nacionālās skaļās lasīšanas” sacensības. Ceļazīmi uz sacensību 

finālu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ieguva Lauma Kalniņa no Salas 

vidusskolas. 

4. Dzejas dienas: 

 “Runčuka pantiņu kaujas” – jau 11. reizi PII “Zvaniņš” un “Auseklītis” bērni 

savstarpēji sacentās un lasīja latviešu autoru dzejoļus; 

 Pirmo reizi foto orientēšanās sacensības komandām “Dzejo ceļo Jēkabpilī”; 
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 Interešu apvienības “Literāts” ikgadējais pasākums “Dzejas fetišs”. 

5.  Konkursa sociālajās zinībās “Esi drošs!” 5.klašu skolēnu reģionālais fināls, sadarbībā 

ar Sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu skolotāju apvienību un tās vadītāju Maiju 

Kīni. 

Kopā sagatavoti un novadīti 67 pasākumi, izvietotas vai izveidotas 108 izstādes, tai 

skaitā 55 video sižeti un virtuālās izstādes. 

 

Jauni pakalpojumi: 

1. Lai stāstītu par bibliotēkā esošo, popularizētu bibliotēkas krājumu un iepazīstinātu ar 

jubilāriem un viņu veikumu, tika izveidotas 55 video sižeti un virtuālās izstādes 

(plašāk sadaļās  Pakalpojumi, Darbs ar bērniem, Novadpētniecība). 

2. Uzsākusies veiksmīga sadarbība ar Krustpils novada pansionātu “Jaunāmuiža”.  

Pansionāta klienti ir kļuvuši par aktīviem bibliotēkas lasītājiem. Regulāri notiek 

grāmatu un audiogrāmatu apmaiņa, iesaistot pansionāta sociālo darbinieku. Pansionāta 

iemītnieki piedalījās Valentīndienas apsveikumu veidošanas radošajā darbnīcā, oktobrī 

izstāde "Sirds - atvērtā priekam un nodarbei", kurā bija skatāmi viņu rokdarbi (Plašāk 

sadaļā Pakalpojumi). 

3. Pasākumi Facebook tiešraižu platformā. 

 

Nozīmīgi/jauni projekti: 

Nozīmīgākais veikums novadpētniecības darbā - iesaistīšanās LNB projektā 

“Industriālais mantojums” ar materiāliem par Jēkabpils cukurfabriku. Pielikums Nr.1. 

 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

 

Ieviesām epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas 

izplatību: 

1.  Izstrādājām lietošanas noteikumus un infografiku (Pielikums Nr.2); 

2. Darbinieku darbavietas tika aprīkotas ar aizsargstikliem; 

3. Izvietojām drošas pārvietošanās norādes; 

4. Nodrošinājām grāmatu atrašanos karantīnā; 

5. Popularizējām attālināto pakalpojumu izmantošanas iespējas. 

Tika ieviesti jauni un dažādoti esošie pakalpojumi, krājuma  un bibliotēkas popularizēšanas 

veidi. Covid-19 ietekmē ir samazinājies lasītāju skaits, īpaši samazinājusies periodisko 

izdevumu izmantošana (cilvēki bija piesardzīgi un tagad lasītavas ir slēgtas).  Samazinājies 
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bibliotēkas fiziskais apmeklējums, bet palielinājies virtuālais apmeklējums. Priecē, ka grāmatu 

izsniegums palicis nemainīgs. 

 

Problēmas, to risinājumi. 

1.Tika veikta apjomīga iedzīvotāju aptauja “Aptauja par Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

darbu” kā uzlabot un attīstīt bibliotēkas pakalpojumus (plašākt sadaļā  5.4.Sabiedrības, lasītāju 

viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti.) Pielikums Nr.3. 

2.Reģiona bibliotēku darbība pēc novadu reformas - vienota (centralizēta) bibliotēku 

tīkla un darbības modeļa izstrāde un veiksmīga realizācija. 

 

Citi aktuāli jautājumi.  

 Kārtējā Jēkabpils pilsētas bibliotēku akreditācija - Jēkabpils Galvenās, Jēkabpils pilsētas 

un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēkās. Iepriekšējā - 2016.gadā. 

 

1.1. Izmaiņas darbības pārskata periodā 

 

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

pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas 

kā koordinējošais metodiskais centrs 34 Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 

Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības bibliotēkām un 21 izglītības iestāžu bibliotēkām.  

 

1.2. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

 

Bibliotēka strādāja saskaņā ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2016-

2020. gadam, uzmanību vēršot galvenajiem uzdevumiem un virzieniem ilgtspējīgas bibliotēkas 

attīstības nodrošināšanai. Paveiktais aprakstīts bibliotēkas gada pārskatā. 2021. gadā pēc 

reģionālās reformas tiks izstrādāta jauna Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija 

2021.-2125.gadam. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (eiro) 190176 178804 164711 

Pašvaldības finansējums 148435 151187 148196 

Citi ieņēmumi: 41741 27617 16515 

t. sk. maksas pakalpojumi 855 730 575 

 

Situācijas vērtējums. Samazinājies finansējums sadaļā “Citi ieņēmumi” -11102.- eiro 

Projekta “Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības telpa – 

efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”, OPEN UP finansējums, jo 

projekts 2019. gadā noslēdzās. (Projekta atlikums 2020. gadā - 674.- eiro). Novadu finansējums 

GB funkciju veikšanai – 15266.- eiro. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (eiro) 190377 178845 164578 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 
108864 113874 108496 

Krājuma komplektēšana 9508 9970 10335 

 

Situācijas vērtējums. Darbinieku atalgojums 2020. gadā palika nemainīgs, bet 

samazinājās piemaksas par aizvietošanu darbiniekam dodoties atvaļinājumā, jo maijā ar 

izpilddirektora rīkojumu visi darbinieki devās atvaļinājumā uz 4 nedēļām (COVID-19). 

Krājuma komplektēšanai izdevumu palielinājušies 3,5%. 

Alikums-133.-eiro. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 
2001. – 2008. 

gads 

2011. – 2014. 

gads  

2015.  - 2018. 

gads 

2019 .- 2020. 

gads 

Datori 

darbiniekiem  
 9 3  

Datori 

lietotājiem  
4 2 7  

Portatīvie datori 

darbiniekiem 
 2   

Multifunkcionāl

ās iekārtas  
1 1   

Printeri 5  1  

Skeneris   1  2 

Video projektors  1    

Iekārta 

vājredzīgajiem 
1    

Televizors    1  

Interaktīvai 

stends 
  1  

Portatīvie datori 

lietotājiem 
  3  

spēļu konsole 

Xbox 
  1  

Fotoaparāts    1  

 

No 2019. gada Projekta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta OPEN UP 

finansējuma - Interaktīvai stends Clevertouch plus 5th gen,  spēļu konsole Xbox One S, 

fotoaparāts CANON EOS 750D ar objektīvu 18-55 un 3 portatīvie datori. 

2020. gadā  tika iegādāti divi skeneri – 176,- eiro. 
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4. Personāls 

4.1. Personāla raksturojums 

 

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu JGB 2020. 

gadā strādāja 12 bibliotekārie darbinieki un 1 apkopēja.  Visiem darbiniekiem ir pilnas darba 

slodzes. 

Darbinieku izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti ir ar profesionālo izglītību, tajā skaitā 3 ar augstāko 

profesionālo izglītību, 5 ar vidējo profesionālo izglītību. 

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

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

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

(bakalaurs); 

● 1 darbiniekam ir 5. līmeņa augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un menedžmentā un 240 

stundu profesionālās pilnveides programma; 

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

programma; 

● 1 darbiniekam bakalaura grāds kultūras uzņēmējdarbībā un kultūras iestādes vadītāja 

kvalifikācijā un 240 stundu profesionālās pilnveides programma; 

● 1 darbiniekam ir vidējā izglītība. 

 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 

Atskaites gadā JGB personāls individuāli ir saņēmis apbalvojumus un pateicības par 

darba un sadarbības aktivitātēm: 

 2020 

Bibliotekāro darbinieku skaits 12 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 5 

t.sk. ar bakalaura grādu 1 

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 2 

ar profesionālo vidējo izglītību 2 

Ar izglītību citās jomās kopā 6 

t.sk. ar bakalaura grādu 6 

Ar vispārējo vidējo izglītību 1 

Profesionālā pilnveide 240h 3 
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Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar Goda rakstu apbalvoja Liliju Kirilovu Jēkabpils      

Galvenās bibliotēkas informācijas speciālisti par ieguldījumu JGB darbā un radošu sadarbību 

ar baltkrievu biedrību «Spatkanne»; 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar Atzinības rakstu apbalvoja Daigu Rubeni Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas BSKN vadītāju par augstu profesionalitāti novada vēstures izzināšanā un 

godprātīgu darbu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā; 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar Atzinības rakstu apbalvoja Maiju Tehņenko Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecāko bibliotekāri par ilggadēju augsti 

profesionālu un radošu darbu ar bērniem. 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai  

 

Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 12 bibliotekārie darbinieki piedalījās 39 profesionālās 

pilnveides pasākumos. 2020. gada personāla attīstībai tika izlietoti 293,- eiro. Darbinieku 

iekšzemes, darba un dienesta komandējumiem 94,-eiro, izdevumi par saņemtajiem mācību 

pakalpojumiem 18,- eiro. Visi darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ulbrokas 

bibliotēku, brauciena laikā tika apmeklēts Nacionālais Botāniskais  dārzs un Aizkraukles 

Vēstures un mākslas muzejs. -181,-eiro. 

Pielikums Nr. 4 “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”. 

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Problēmas: 

 Bibliotēkā trūkst portatīvie datori darbiniekiem, kas ļautu produktīvāk veikt darbu attālināti. 

 Darbinieki gados. 66% no bibliotekārajiem darbinieki vecāki par 50 gadiem.   

 Ārkārtas situācijas laikā tiešsaistes platformas tika apgūtas pašmācību ceļā, tādējādi 

pilnvērtīgi netika izmantotas to iespējas. 

Risinājumi: 

 Bibliotēkas budžetā ieplānot finansējumu portatīvo datoru iegādei. 

 Iesniegt domē ierosinājumu izveidot jaunas darba vietas, kas piesaistītu, jaunus 

profesionāļus, īpaši pēc novada reformas, kad palielināsies Galvenās bibliotēkas darba 

apjoms. 

 Piedalīties padziļinātās apmācībās par tiešsaistes platformu izmantošanu. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

5.1. Galvenie rādītāji 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2050 2069 1794 +0,93%, -13.29% 

t. sk. bērni 871 895 709 +2,76%, -20.78% 

Bibliotēkas apmeklējums 31591 36964 32088 +17,01%, -13.19% 

t. sk. bērni 13855 16441 14538 +18,66%, -11.57% 

Virtuālais apmeklējums 27655 27597 53170 -0,21%, +92.67% 

Izsniegums kopā 42808 53469 37795 +24,9%, -29.31% 

t. sk. grāmatas 31687 30936 30071 -2,37%, -2.80% 

t. sk. periodiskie izdevumi 10888 16443 6094 +51,02%, -62.94% 

t. sk. bērniem 15467 16994 7427 +9,87%, -56.30% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

18% 

 
19% 15% +1%/, -4% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 4147/2073 4386/2193 4426/2213  

Iedzīvotāju skaits 22659/11329 22076/11038 23241/11620  

*% tiek rēķināti no puses iedzīvotāju skaita jo Jēkabpilī ir divas bibliotēkas. 

Situācijas vērtējums: Covid-19 pandēmijas laiks negatīvi ir ietekmējis bibliotēkas 

statistikas datus. Pārskata periodā kopējais bibliotēkas lietotāju skaits ir samazinājies par  275 

personām, tajā skaitā par 186 lietotājiem ir samazinājies bērnu skaits. Kopējais bibliotēkas 

apmeklējums ir samazinājies par 4876 apmeklējumiem, kā arī kopējais izsniegumu skaits ir 

samazinājies par 15 674 vienībām. Sakarā ar Covid-19 pandēmijas laiku pārskata gadā ir 

palielinājies virtuālā apmeklējuma skaits par 25 573 apmeklējumiem. Cilvēki biežāk sāk 

izmantot elektroniskos pakalpojumus un uz bibliotēku nāk retāk. 

 

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

 

Covid-19 pandēmija bibliotēkā ieviesa daudzas pārmaiņas, sākot ar darbinieku darba 

vietām līdz pat dažādiem ierobežojumiem bibliotēkas apmeklētājiem. Lai nodrošinātu 

epidemioloģisko drošību darbiniekiem, darba vietās tika uzstādīti aizsargstikli. Bibliotēkas 

apmeklētājiem nododot grāmatas, tās uz trīs dienām ievietoja karantīnas kastē. Tika ierobežots 

apmeklētāju skaits abonementā, lasītavā un internetlasītavā. Bibliotēkas lasītājiem noteicām 

uzturēšanās laika ierobežojumus. Pilnus lietošanas noteikumus ārkārtas situācijā Covid-19 

slimības ierobežošanai skatīt pielikumā Nr.2. 

Bibliotēkas lietotāji ir Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotāji, kā arī studenti no citiem 

reģioniem, jo bibliotēkai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas un 
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Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālēm, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Notiek aktīva 

sadarbība ar Jēkabpils pilsētas un reģiona skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm.  

2020.gada sākumā izveidojām sadarbību ar Krustpils novada pansionātu 

“Jaunāmuiža”. Sadarbības ietvaros pansionāta iemītniekiem atlasām un nogādājam grāmatas 

un audiogrāmatas, kuras pasūtām no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas, kā arī veidojam kopīgus 

pasākumus, lai iepriecinātu pansionāta iemītniekus. Piemēram, 1. oktobrī - senioru dienā - 

bibliotēkas lasītavā, notika izstādes "Sirds - atvērtā priekam un nodarbei"  atklāšana, kuru 

veidoja paši pansionāta iemītnieki. 

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt arī dažādus maksas pakalpojumus - kopēšana, 

izdrukas, dokumentu iesiešana, laminēšana. Pakalpojumi un bibliotēkas izmantošanas 

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

Lai popularizētu krājumu, veidojām tematiskas plauktu izstādes, kas veltītas grāmatu 

autoriem, dažādām dzīves situācijām un notikumiem. Paralēli plauktu izstādēm par šīm 

pašām tēmām veidojām virtuālās izstādes, kuras publiskojām bibliotēkas facebook kontā un 

mājas lapā www.jgb.lv. Sadarbībā ar Jēkabpils Mākslas skolu, tika veidots arī izstāžu cikls, kas 

veltīts Jēkabpils pilsētas 350. gadadienai. Virtuālo izstāžu veidošana ir kļuvusi jau par 

bibliotēkas ikdienas sastāvdaļu. 

Novembrī  pirmo reizi izmēģinājām facebook tiešraižu platformu, ar kuras palīdzību 

tika novadīta neirografikas meistarklase ar treneri Elīnu Dutkeviču. Kā pirmo izmēģinājumu, 

vērtējam to ļoti labi, jo esam saņēmuši labas atsauksmes. 

Situācijas vērtējums: Atskaites periods bibliotēkai ir bijis pārmaiņu pilns. Pavasarī, 

kad tika izsludināta ārkārtas situācija, bibliotēka mēnesi bija slēgta. Pēc tam bibliotēkas 

darbiniekiem bija jādodas atvaļinājumos (uz četrām nedēļām). Atsākot darbu, nācās pielāgot 

bibliotēkas telpas un izstrādāt jaunus noteikumus. Veidojot pasākumus bija jāievēro dažādi 

noteikumu, lai pasākumus varētu notikt. Gada laikā esam apguvuši ļoti daudz iemaņu un 

jaunumu, kas turpmāk papildinās mūsu bibliotekāru ikdienu. Arī turpmāk bibliotēkas 

apmeklētājiem būs jāievēro dažādi noteikumi un ierobežojumi, lai saņemtu pakalpojumus. 

Apmeklētāji pret ierobežojumiem un jauninājumiem ir saprotoši, ļoti reti kāds iebilst. 

 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 

 

Jau divus gadus lasītājiem tiek piedāvāts 3td e-grāmatu bibliotēka. Laikā, kad valstī ir 

ārkārtas situācija, 3td.lv arvien straujāk tiek reģistrēti jauni lasītāji un vēl vairāk pieaug e-

grāmatu izsniegumi. Lai lasītu 3td e-grāmatas nedrīkst būt parādniekam savā bibliotēkā, šajā 

sakarā biežāk tiek izmantota iespēja kopkatalogā pagarināt grāmatas. 

  

http://3td.lv/
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Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” Jēkabpils reģionā 

 
E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegams 

2019 148 505 

2020 157 1484 

Kopā  305 1989 

 

Līdzīgi kā 2019.gadā arī 2020.gadā statistiku var iegūt tikai par visu Jēkabpils reģionu 

kopā (atbilstoši ALISEs instancei), (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas, Viesītes 

novadi). Pēc ALISEs datiem no Galvenās bibliotēkas lasītājiem  2020. gadā 97 lasītāji ir lasījuši 

e-grāmatas. 

Šie skaitļi vērtējami kā labi jo pēc apkopotajiem rezultātiem starp Latvijas publiskajām 

bibliotēkām, ieņemam 11.vietu kategorijā Lasītāji un 8. vietu kategorijā Izsniegumi. 

 

5.4. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti 

 

Lai uzlabotu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbu un izzinātu iedzīvotāju viedokli par 

sniegtajiem pakalpojumiem, vasaras noslēgumā, izveidojām aptauju un aicinājām ikvienu to 

aizpildīt. Aptauju bija iespējams aizpildīt klātienē un elektroniski. Elektroniski aizpildīt anketu 

bija iespējams arī tiem, kuri neapmeklē bibliotēku. Kopā aptauju aizpildīja 110 respondentu. 

Detalizētākus aptaujas rezultātus skatīt pielikumā Nr. 3. 

Anketas beigās, aptaujas dalībniekiem, bija iespēja izteikt ierosinājumus, lai uzlabotu 

bibliotēkas darbību. Lūk daži ierosinājumi: 

 Varbūt nākotnē varētu atvieglot grāmatu izsniegšanu ieviešot mobilo grāmatu skapi, 

lai izvēlētās grāmatas varētu izņemt arī ārpus darba laika. Princips varētu būt kā 

Omnivas pakomatiem. Skapis atrodas pie bibliotēkas, lasītājs pasūta grāmatu un 

saņem piekļuves kodu, ar kuru izņem grāmatas no skapja sev pieejamā laikā. Un 

vasarā ļoti pietrūkst darba laika sestdienās. Es personīgi darba dienās netieku, tad 

nu vasarā jādzīvo bez grāmatām, ja vien nav atvaļinājums. 

 Turpināt paplašināt grāmatu krājumu, īpaši ar kriminālromāniem. Man piesaistītu 

uzmanību sociālajos tīklos ievietota info par to, kādas jaunas grāmatas ir bibliotēkā. 

Interesētu, kādas radošās nodarbības, ja ir iespējama sadarbība ar kādiem 

māksliniekiem. 

 Pandēmijas laikā, lai darbotos bibliotēka un būtu iespējams saņemt pakalpojumus. 
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Situācijas vērtējums: Attīstot bibliotēkas pakalpojumus, sākam apsvērt ierosinājumu 

izveidot mobilo grāmatu skapi, lai klienti arī pēc bibliotēkas darba laika varētu saņemt 

rezervētās grāmatas. 

 

5.5. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

 

JGB ir izvietota Krustpils kultūras nama otrajā un trešajā stāvā, kur otrajā stāvā atrodas 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa, bet trešajā stāvā Bērnu literatūras nodaļa. Līdz ar to grūtības 

nokļūšanai bibliotēkā sagādā cilvēkiem ar kustības traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem, 

vecāka gada gājuma cilvēkiem. Personām, kas atrodas ratiņkrēslā ir iespēja nokļūt bibliotēkas 

telpās, izmatojot pacēlāju. Pārskata gadā pacēlāju ir izmantojuši tikai vienu reizi, jo ir neērts 

lietošanai, pēc drošības noteikumiem izmantot var tikai ratiņkrēslā. 2020. gadā bibliotēku 

apmeklējuši 39 lietotāji ar īpašām vajadzībām.  

 Bibliotēkas apmeklētāji, kuriem ir redzes problēmas var izmantot specializēto 

datortehnikas komplektu ar lupu. Pieprasījums ir neliels. 

 Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 5 lietotāji izmanto audiogrāmatas.  

 Cilvēkiem, kas veselības problēmu dēļ nevar ierasties bibliotēkā ir iespējams pieteikt 

grāmatu piegādes pakalpojumu mājās, šo pakalpojumu 2020. gadā izmantoja 2 

personas. 

Informācija par šiem pakalpojumiem pieejama bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv, kā arī 

aktualizējam tos sociālajos tīklos. 

Situācijas vērtējums: Cilvēki ar īpašām vajadzībām retāk izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus, jo viņiem ir fiziski grūtāk nokļūt bibliotēkā.  

Bibliotēkas pakalpojumu - grāmatu piegāde mājās - cilvēki izmanto reti, jo grūti 

pārvarēt psiholoģisko barjeru, ka jālūdz kādam palīdzība, kā arī cilvēki vairāk uzticas saviem 

radiniekiem un sociālajiem darbiniekiem, kas viņiem piegādā grāmatas.  

Bibliotekāra individuāla palīdzība un atbalsts tiek novērtēts visaugstāk, tā ir veiksmīga 

komunikācija, grāmatu kopu veidošanā pēc interesēm.  

Sekmīgāka kļuvusi sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem/radiniekiem (kopskaitā 15), 

kuri aktīvi iesaistās bibliotēkas izdevumu piegādē aprūpējamajiem, kā arī nereti veicina un 

palīdz viņiem piedalīties bibliotēku pasākumos. 

  

http://www.jgb.lv/
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5.6. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 

grupām 

 

Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var saņemt individuālas konsultācijas par  e-

pakalpojumiem ko sniedz valsts un pašvaldība. Bibliotēkā ir pieejami pakalpojumi, kas 

piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vājredzīgajiem ir iespēja bibliotēkā izmantot 

pielāgoto datoru ar palielināmo lupu. Bibliotēka ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas 

Neredzīgo bibliotēku, no kuras ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un tās tiek izsniegtas lietotājiem 

uz mājām. Cilvēkiem ar invaliditāti, vai veselības problēmām, bibliotēka piedāvā tādu 

pakalpojumu, kā grāmatu piegāde mājās Jēkabpils teritorijas robežās. 

 

 

Pasākumi atsevišķām mērķgrupām 

Senioriem: 

● Valentīndienas radošā darbnīca: pansionāta “Jaunāmuiža” iemītnieki, viesojās bibliotēkā un 

kopā veidoja Valentīndienas apsveikumu kartītes. 

● Izstāde “Sirds - atvērtā priekam un nodarbei”: oktobrī notika pansionāta “Jaunāmuiža” 

iemītnieku izstāde un tās atklāšana. 

● Lai rosinātu interesi par Latvijas vēstures nozīmīgajiem notikumiem - tikšanās ar Marinu 

Kosteņecku: 16. janvārī notika publicistes un sabiedriskās darbinieces Marinas Kosteņeckas 

viesošanās Jēkabpilī un atmiņu krājuma "Mans XX gadsimts" prezentācija. Pasākumu 

apmeklēja arī skolnieki no tuvējām skolām. 

Jauniešiem: 

● Februārī bibliotēkas lasītavā atklājām emocionāli smagu izstādi “Kāpnes augšup”, kuru varēja 

aplūkot visu mēnesi. Izstādes atklāšanā piedalījās biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 

pārstāves Aiga Dzendoleto un Gita Miruškina. Izstādē bija skatāmas 12 foto kolāžas  par 12 

pārdomām un cilvēku likteņiem, kuri sastapušies ar cilvēktirdzniecību. Tas ļāva mums 

iepazīties ar 12 īstenības mirkļiem, impulsiem, kuri šiem cilvēkiem vēl gruzd un pat deg 

atmiņās. 

● K.Račko darbu cienītājiem oktobrī bija iespēja tikties ar rakstnieci. Pasākums notika, bet 

sākoties Covid-19 pandēmijai no pasākuma apmeklēšanas atteicās reģiona iedzīvotāji un 

pasākums bija maz apmeklēts. 

● Martā, Karjeras dienas ietvaros, notika tikšanās ar basketbola aģentu Juri Kalniņu. Viņš ar 

basketbolu aizraujas jau no pašas bērnības, bet basketbolista karjera beidzās tā īsti nesākoties. 

Kā nesalūzt un izvirzīt jaunus mērķus, gūt panākumus un būt līderim, to visu bija iespēja uzzināt 

tiekoties klātienē. 
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Mazākumtautībām: 

 Tikšanās ar dzejnieku Aleksandru Jakimovu: 12. septembrī, sadarbībā ar Krustpils Kultūras 

nama krievu vokālo ansambli "Bariņa", notika tikšanās ar dzejnieku Aleksandru 

Jakimovu no Ludzas. 

 Sadarbībā ar ukraiņu biedrības "Javir" bibliotēkā bija skatāma Viktorijas Artemjevas 

gleznu izstāde "Magoņu paradīze". 

 Februārī notika Anastasijas Sazankovas zīmējumu izstādes "Ziedu fantāzijas" noslēguma 

pasākums, sadarbībā ar baltkrievu biedrību 'Spatkanne". Pasākuma dalībnieki iepazinās 

ar mākslinieces daiļradi. 

Ģimenēm: 

 Foto orientēšanās sacensības: 12.septembrī notika Dzejas festivāla foto orientēšanās 

sacensības DZEJO CEĻO JĒKABPILĪ. Sacensībām bija pieteikušās astoņas komandas. 

Dalībniekiem bija jāatrod astoņi kontrolpunkti un jāizpilda uzdevumi. 

 Radošā darbnīca ”Pieneņu paradīze”: septembrī notika tikšanās ar izstādes "Magoņu 

paradīze" autori un radošā darbnīca "Pieneņu paradīze" jeb "Кульбаба”.  Darbnīcu vadīja 

ukraiņu biedrības "Javir" kultūras pasākumu organizatore Viktorija Artemjeva. 

 Augustā sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir" notika  radošā darbnīca "Ukraiņu vasara"  

jeb Українське літо. Darbnīcu vadīja ukraiņu biedrības kultūras pasākumu organizatore 

Viktorija Artemjeva. Radošā darbnīcā veidoja  krāsainus strukturētus dekorus, jauktā 

tehnikā, kura ir līdzīga dekupāžai. 

 Dāvināšanas akcija “#grāmatudāvana”. Bibliotekāres  sagatavoja grāmatu dāvanas un 

izvietoja pilsētvidē, izveidoja karti un atzīmēja aptuvenās vietas. Šī informācija tika 

publiskota sociāklajos tīklos ar aicinājumu, katram atrast savu dāvanu. Notika 2  akcijas - 

pirms Ziemassvētkiem un pirms Jaunā gada. 

 Decembrī ģimenes aicinājām dalīties ar savas ģimenes stāstu par Ziemassvētku eglīti -  

“Ziemassvētku egles stāsts”. 

Situācijas vērtējums: Pirms pandēmijas, bibliotēku bieži apmeklēja iedzīvotāju grupas, 

kā maznodrošinātie un bezdarbnieki, kas izmantoja bibliotēkā pieejamos datorus, lai meklētu 

darbu, sagatavotu CV, izdrukātu rēķinus un lai samaksātu rēķinu ar internetbankas 

starpniecību, kā arī pārbaudīja e-pastus un pavadīja brīvo laiku lasot jaunākās ziņas. Pēc 

Covid-19 izplatības mazināšanas ierobežojumu ieviešanas, bibliotēkas internetlasītava ir 

slēgta, un šādus pakalpojumus nav iespējams izmantot. Tāpēc šīs iedzīvotāju grupas, pārskata 

periodā, ļoti reti apmeklēja bibliotēku. 
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5.7. Uzziņu un informācijas darbs 

 

Tematiskās, adresālās un faktogrāfiskās uzziņas tiek sagatavotas izmantojot bibliotēkas 

krājumu, tiek izmantoti arī citi resursi – LNB piedāvājumi, news.lv, letonika.lv, Leta Arhīvs. 

Uzziņu sniegšana ir viens no nozīmīgākajiem ikdienas informatīvā darba 

pamatpakalpojumiem. 2020. gadā bibliotēkas darbinieki guva jaunu pieredzi strādājot attālināti. 

Aktīvs informatīvais darbs tika veikts izmantojot digitālos resursus. Attālinātas uzziņas un 

konsultācijas – telefoniski, elektroniski. Bet individuālas, kad bibliotēkas pakalpojumi bija 

pieejami klātienē.   

Strādājot attālināti un ārkārtas situācijas apstākļos lietotājiem ļoti daudz  tika sniegtas 

konsultācijas: 

●  Kā strādāt ar elektronisko katalogu;  

● Kā darboties 3TD e-grāmatu bibliotēkā;  

● Kur meklēt informāciju par bibliotēku kopumā.  

Aktuālākās  uzziņas:  

● Diskriminācija darba tirgū, kas liecina par sabiedrības informētības līmeņa pieaugumu 

par diskriminācijas jautājumiem;  

● Dzimumu sociālā nevienlīdzība, liek aizdomāties un analizēt kāpēc mums nepieciešama 

vienlīdzīga sabiedrība.  

● 2020. gadā Jēkabpils pilsēta svinēja 350 gadu jubileju - lietotāji aktīvāk nekā ierasts 

pieprasīja informāciju par Jēkabpils vēsturi, notikumiem, ievērojamiem cilvēkiem, 

etnogrāfiju, kas saistās ar pilsētu. 

● Neatslābstoša ir interese par dzimto novadu un tajā dzīvojušajiem cilvēkiem. 

(piemēram, informācija par mācītāju Albertu Virbuli,  pulkvedi Jāni Ķērmani,  

ūdenslīdēju Andri Vanagu, sēlpilieti Alfrēdu Lodziņu, par dzejnieces Ārijas Elksnes 

dzeju, mākslinieces  Emmas Baltmanes gleznām, Viesītes novadā dzimušiem un 

apglabātiem literātiem, rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa rokrakstiem un autogrāfiem.) 

Tāpat cilvēki interesējušies par Krustpils cukurfabriku, Krustpils 7.eskadriļu, Aknīstes 

Lielo purvu, Purniņu pamatskolu, Viesītes grāmatnīcu. Papildus novadpētniecības 

tēmām meklēti materiāli par Eduarda Zeibota balādi “Pienākums”, scenāriju rakstīšanu, 

vācu filozofu Ulriku Beku un jēdzienu “riska sabiedrība”, Jurija Živago dzejoļa 

“Magdalēna” tulkojumiem latviešu valodā un “Millenium” tēmu daiļliteratūrā u.c.). 

Uzziņas nākas meklēt ne tikai pēc kāda lietotāja konkrēta pieprasījuma, bet arī 

bibliotekāra ikdienas darba gaitā – veidojot aprakstus, autoritātes, atlasot materiālus izstādēm. 

Jo, paradoksāli, bet – līdz ar informācijas plūsmas palielināšanos, palielinās nepārbaudītas, 
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neprecīzas, dažreiz par aplamas informācijas daudzums, jo publikāciju autori dažreiz izmanto 

neautoritatīvus informācijas avotus.  

Lietotāji, labprāt izmanto iespēju uzziņas saņemt e-pastā. Plašākās:  

 Latvijas starptautiskā tirdzniecība – eksports un statistikas dati;  

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.  

 

Informācijas darbs 

2020. gadā vairāk tika pievērsta uzmanība sabiedrības informēšanai par dažādiem 

digitāliem pasākumiem, aptaujām, par kurām informācija tika izvietota bibliotēkā, mājaslapā 

un sociālajos tīklos, piemēram, Digitālajā nedēļā informējām par iespēju piedalīties novada 

uzņēmējus konkursā “ Gudrā novadā – Gudri uzņēmēji’’; tiesībsargs Juris Jansons veica aptauju 

par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā, mājas lapā bija 

ievietota informācija par aptauju.  

 Par uzziņu darbu Bērnu literatūras nodaļā sīkāk skatīt 7.4.nodaļā. 

Tabula “uzziņu skaits” 

Nodaļa Uzziņu skaits 

Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa 843 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa 1510 

Bērnu literatūras nodaļa 910 

kopā 3263 

 

Situācijas vērtējums: Nozīmīgākās uzziņas tiek saglabātas JGB servera mapē 

“Bibliogrāfiskie saraksti” Uzziņu sagatavošanai pamatā tiek izmantoti: Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs un Novada datu bāze, LNB 

elektroniskais katalogs un Analītikas datubāze, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, LNB Digitālā 

bibliotēka, citu Latvijas bibliotēku elektroniskie katalogi un novadpētniecības datu bāzes. 

Sniedzot uzziņas esam nonākuši pie secinājuma, ka klientam nepieciešams, lai mēs konkrētā 

brīdī palīdzētu atrast nepieciešamos materiālus, kas sniedz precīzas, un ātras atbildes uz  

interesējošiem jautājumiem.  

 

5.8. Eiropas informācijas punkts (ESIP) 

 

2020. gadā rīkojot dažādus pasākumus, plaukta izstādes un individuāli sniegta 

informācija par ES institūcijām, likumdošanu un pieņemtajiem lēmumiem, kas ietekmē katra 

pilsoņa dzīvi, īpaši pievēršot uzmanību Eiropas Savienības ceļvedim “Zaļais kurss’’, kas ir 

izaicinājums visai cilvēcei, aktuālām norisēm Eiropas Savienībā, Brexit  praktisko ietekmi uz 
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Latvijas iedzīvotājiem un valsts piederīgajiem. Bibliotēkas mājaslapā izveidota sadaļa: Eiropas 

Savienības informācija. 

Plaukta izstādēs turpinājām iepazīstināt apmeklētājus ar prezidējošām valstīm, 2020. 

gadā – Horvātiju un Vāciju, Robēra Šumaņa deklarāciju, kurai apritēja 70 gadi, nozīmīgi 25 

gadi kā ES dalībvalstīm pagājuši Zviedrijai, Austrijai un Somijai.  

Situācijas vērtējums: 2020. gadā organizējot pasākumus vajadzēja likt lietā izdomu, 

ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus. 

 Piedalījāmies Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, kuras moto bija - Ziemeļvalstis un 

pasaule. Virtuālā izstādē ‘’Mārtiņdiena Eiropā’’ un viktorīnā „Ziemeļvalstis – kopīgais un 

atšķirīgais” devām iespēju neklātienē izbaudīt Mārtiņdienu dažādās valstīs un  pārbaudīt savu 

erudīciju, piedaloties viktorīnas konkursā un iegūstot vērtīgas balvas no Lietuvas uzņēmuma 

LONAS, kas darbojas arī Latvijā. 

 

5.9. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 

Pašvaldība 

No 2016. gada JGB ievieto Jēkabpils pašvaldības informatīvo avīzi “Jēkabpils Vēstis” 

LNB datu bāzē “Digitāli rādīta periodika”. Datu bāzē pieejamas arī novadu avīzes: “Krustpils 

Novadnieks”, Jēkabpils novada “Ļaudis un Darbi”, “Salas Novada Vēstis”, “Neretas Novada 

Vēstis”, “Viesītes Novada Vēstis”, “Aknīstes Novada Vēstis”. Katru mēnesi, lai uzzinātu par 

kultūras aktivitātēm pilsētā, Kultūras pārvalde savā mājas lapā ievieto informāciju par 

bibliotēkas pasākumiem. Nozīmīgāko pasākumu afišas atgādina un aicina interesentus uz 

pasākumiem. Bibliotēkas Informācijas centrā pieejami bezmaksas bukleti par Jēkabpili un 

tūrisma objektiem. Bibliotēka iesaistās pašvaldības līmeņa izveidotajās aptaujās, kā arī Latvijas 

mēroga aptaujās, bibliotēkas darbinieki aktīvi piedāvā apmeklētājiem aizpildīt aptaujas anketas. 

Visa informācija pieejama Jēkabpils pilsētas mājas lapā, vajadzības gadījumā ikvienam 

interesentam palīdzam informāciju atrast un orientēties mājas lapas struktūrā. 

Nevalstiskās organizācijas 

Bibliotēkai ir gadu gaitā izveidojusies un nostiprinājusies sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu 

kultūrizglītojošo biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību “Spatkanne”. Sadarbojoties ar šīm 

biedrībām, tiek organizēti pasākumi un realizēti projekti, Bibliotēkā bieži notiek pasākumi, 

kuros popularizējam biedrību darbību un kultūru. Informējam un konsultējam par informācijas 

pieejamību internetvidē.  

  



 

20 

5.10. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 
Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2020) 
Cirkulācij

a 

SB

A 
Komplektēšana 

Jēkabpils 1 1 1 1 1 196 

1239 (viss 

kopkatalogs 

Web) 

 

Situācijas vērtējums.  Pasūtīti eksemplāri – iespējams izgūt tikai visa kopkatalga datus. 

 

Kopkataloga veidošanās dinamika 

 2018 2019 2020 

palielināju

ms+/-

% 

Elektroniskais katalogs 

(ierakstu skaits) 
 95 755  97 451 99 123 +1,7 

Eksemplāru skaits 418264 405 426 399 294 -1,5 

Turpinājumizd. eks.  63 416  70 674 70 815 +0,2 

Novadpētniecība (ierakstu 

skaits) 
 52 700 54 092 53 398 -1,3 

 

Situācijas vērtējums. Eksemplāru skaits kopkatalogā ir samazinājies, jo aktīvi 

strādājām pie dokumentu izvērtēšanas un izslēgšanas, kā arī reorganizējām Aktīvā depozitārija 

krājumu. Novadpētniecības datu bāzes ierakstu skaits samazinājies, jo pabeidzām datu 

salīdzināšanu pēc Jēkabpils pilsētas kataloga iepludināšanas reģiona kopkatalogā. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji JGB” 

Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Autorizētie 

lietotāji 

2020 

% salīdzinot 

ar iepr. 

gadu 

184 238 204 
+29%;     -

14% 

 

Situācijas vērtējums. 2019. gadā aktīvi autorizējām savus lietotājus un reklamējām šo 

pakalpojumu. 2020. gadā jaunu autorizēto lietotāju ir mazāk.  Covid-19 krīzes ietekmē daudzi 

vēlējās lasīt grāmatas 3td.lv platformā. Plašāk skatīt sadaļā E-grāmatu bibliotēka. 
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5.11. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
82 175 125 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
1969 1306 709 

 

Situācijas vērtējums. Turpinās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku - saņemtas 

93 audiogrāmatas, kuras izsniegtas 333 reizes. Arī 2020.gadā  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

bibliotēkai SBA kārtā tika izsniegti 49 eksemplāri iepriekšējo gadu “Bērnu/jauniešu un vecāku 

žūrijas” grāmatu eksemplāri, lai palīdzētu ģimnāzijas literatūras skolotājiem stundās 

iepazīstināt ar pēdējo gadu atzītāko un populārāko bērnu literatūru. 

 

5.12. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Lai gan bibliotēkas kāpņu telpā ir pieejams pacēlājs, tas ir piemērots tikai personām ar 

invalīdu ratiņkrēsliem, tāpēc bibliotēkā apgrūtinoši ir nokļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

un māmiņām ar bērnu ratiem. Risinājumu šai problēmai esošajās telpās ir grūti rast, jo telpu 

plašums ir ierobežots un šobrīd izjūtam telpu trūkumu. Bibliotēku pārvietot pirmajā stāvā nav 

iespējams, jo tur atrodas Krustpils kultūras nams. Bibliotēkai būtu nepieciešamas jaunas un 

plašas telpas, kas būtu pieejamākas. 

Covid-19 pandēmijas laikā izjūtam vajadzību pēc grāmatu nodošanas kastes ārpus 

telpām. Šobrīd, lai nodotu grāmatas karantīnā, ikvienam ir jāienāk bibliotēkā, kur atrodas 

speciāli novietota karantīnas kaste, kas dienas laikā ļoti ātri piepildās. Bibliotēkai būtu 

nepieciešams izveidot, ārpus bibliotēkas grāmatu nodošanas kasti vai ārējo grāmatu 

izsniegšanas skapi, kas ļautu rezervētās grāmatas saņemt un nodot ārpus bibliotēkas darba laika, 

bezkontakta veidā (ieteikums no iedzīvotāju aptaujas par bibliotēkas darbu). 

 

6. Krājums 

 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Pārskata periodā pievērsām uzmanību jaunākajām psiholoģijas nozares grāmatām, jo 

Covid-19 krīzes rezultātā (zaudēts vai attālināts darbs, bērnu attālinātās mācības, tuvinieku 

zaudējums utt.) mūsu lasītāji īpaši pieprasīja psiholoģiska rakstura grāmatas. 
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Tā kā JGB blakus atrodas Latvijas Universitātes filiāle, kurā mācās pedagogi, ir liels 

pedagoģiskās literatūras pieprasījums.  2020. gadā turpinājām jaunākās un pieprasītākās 

pedagoģiskās literatūras komplektēšanu. Turpinot sadarbību ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu 

un Baltijas Starptautisko akadēmiju, pieprasījums ir juridiskā un biznesa rakstura nozaru 

literatūrai.  Komplektējot krājumu lielu uzmanību pievēršam jaunumiem oriģinālliteratūrā un 

lasītāju pieprasījumu analīzei. Liela interese par jaunajiem latviešu detektīvžanra autoriem. 

Cenšamies apzināt un iepirkt literātu-novadnieku jaunākos izdevumus. Šogad vairāk tika 

pievērsta uzmanība bērniem domāto izdevumu komplektēšanai.  

2020. gadā tika izstrādāta jauna „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības 

koncepcija (2020-2022)”. (Pielikumā Nr.5) 

Izstrādājot jauno dokumentu, vairāk pievērsām uzmanību krājuma komplektēšanas 

procesam – informācijas par jaunumiem iegūšanai, lasītāju viedokļu analīzei, prioritātēm 

informācijas nesēju komplektēšanā utt.  Tika noteikti periodisko izdevumu glabāšanas termiņi, 

izanalizējot lietotāju izmantošanas paradumus un atsevišķu izdevumu kultūrvēsturisko 

nozīmīgumu. Noteicām Krātuvē ievietojamo izdevumu kritērijus. 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums 

krājuma 

komplektēšanai 

9508 9430 10 335 

t. sk. grāmatām 5511 5825 6145 

t. sk. bērnu grāmatām 1081  942 1507 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
2916 2663 2683 

Finansējums krājumam uz 

1 iedz. pilsētā 
0,84* 0,85* 0,89* 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
9508 9430 10 335 

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

finansējums tika rēķināts no puses pilsētas iedzīvotāju skaita. 

 

Situācijas vērtējums. Pašvaldības kopējais finansējums komplektēšanai ir nedaudz 

palielinājies, jo gada beigās grāmatu iepirkšanai tika novirzīta daļa neizlietotā finansējuma, 

kurš bija paredzēts bibliotēkas pasākumiem. Par 1/3 ir augusi bērniem domāto izdevumu 

komplektēšanas summa. Preses abonēšanai piešķirtā summa ir iepriekšējā gada līmenī, taču 

mazāka salīdzinot ar 2018. gadu, jo jau iepriekšējā gadā izpētot lasīšanas paradumus un 

periodikas krājuma izmantojumu, samazinājām abonēto izdevumu skaitu. 
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Grāmatu iegādei izmantojam trīs lielākos piegādātājus: vairumtirdzniecības bāzi 

Latvijas Grāmata (53% no iepirkto grāmatu daudzuma), Virja AK (36 %) un Zvaigzne ABC 

Jēkabpils grāmatnīcu (11%).  

 

Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (EUR) 

 2018 2019 2020 

Nodots bezatlīdzībā 1249 1722 1481 

Projekti 100  662 1162 

Lietotāju aizvietotās 65    - 67 

Kopā 1414 2384 2710 

 

Situācijas vērtējums. 2020. gadā palielinājies projektos iegūto izdevumu finansējums. 

Bibliotēka piedalījās pēc LR Kultūras ministrijas  izstrādāta rīcības plāna Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas īstenotā projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām”. 

 

6.3. Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” (eksemplāri) 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 2660 2664   2867 

t. sk. grāmatas 1228 1256   1712 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 288 156     189 

t. sk. bērniem 220 158     281 

Izslēgtie dokumenti 3163 2769    9484 

Krājuma kopskaits 57 118 57 013 50 396 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 
0,7 0,67 0,74 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
0,95 0,54 0,68 

 

Situācijas vērtējums. Pārskata periodā palielinājies bērniem domāto izdevumu skaits. 

Ļoti liels ir izslēgto dokumentu skaits, jo reorganizējām Aktīvā depozitārija krājumu – daļu 

dokumentu pārvietojot uz parasto krājumu, bet daļu izslēdzot. Izanalizējām periodisko 

izdevumu krājumu un lasītāju pieprasījumus un lielu daļu vecāko gadu izdevumus norakstījām. 
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Krājuma kvalitātes izpēte 

 
Izsniegums 

(2019) 

Krājuma apgrozība 

(2019) 

Izsniegums 

(2020) 

Krājuma apgrozība 

(2020) 

Daiļliteratūra 18 803 0,97 19 025 1,1 

Bērnu literatūra 5393 0,57 5138 0,68 

Nozaru literatūra 21 678 0,79 12 580 0,49 

Audioviz. dokumenti 51 0,21 20 0,1 

Spēles 6016 95,5 838 12,5 

Nošizdevumi 18 0,23 7 0,1 

Kartogrāfiskie dok. 5 0,03 5 0,03 

Novadpētniecības 

mapes 
14 0,09 19 0,1 

Kopā 51 964 0,91 37795 0,74 

 

Situācijas vērtējums. Joprojām vispieprasītākās ir Xbox spēles Bērnu literatūras 

nodaļā, lai gan saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, izsniegumu skaits ir ļoti samazinājies. 

Nedaudz augusi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir daiļliteratūras Krājuma apgrozība. 

 

6.4. Datubāzes 

 

2020.gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejamas 3 abonētās datubāzes, kurās var 

sameklēt drošu un uzticamu informāciju, kas palīdz darbam un izglītībai. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Datubāze 2018 2019 2020 

Letonika.lv 681 1112 971 

no tiem attālināti  842 785 

Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka News.lv 
122 144 170 

LETAs Arhīvs 
Nav iespējams iegūt 

statistiku 

Nav iespējams iegūt 

statistiku 
168 

 

Situācijas vērtējums. 2020. gadā COVID -19 ietekmēja bibliotēkas abonēto datubāzu 

izmantošanu, jo tās piesaistītas bibliotēkas IP adresei, izņemot Letonika.lv, kura pieejama arī 

attālināti. Ārkārtas situācijas laikā bibliotēka strādāja attālināti, pakalpojumu pieejamība bija 

ierobežota. Protams arī bibliotekāru klātienes konsultācijas pietrūka, lai aktīvāk meklētu 

vajadzīgo informāciju.  Lietotāji vairāk izmantoja iespēju meklēt informāciju bibliotēkas 

mājaslapas sadaļā e-resursi. 
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6.5. Krājuma un datubāžu popularizēšana 

 

Krājuma jaunumi tiek atspoguļoti bibliotēkas interneta vietnē, sociālajos tīklos un 

Lasītāju apkalpošanas nodaļā izvietotajā ekrānā ar mainīgu informāciju.  Bērnu literatūras 

nodaļā jaunākās krājumā ienākušās grāmatas tiek izstādītas atsevišķā stendā.  

Lai popularizētu bibliotēkas krājumu, katru mēnesi mainām plauktu un virtuālās 

izstādes, kurās atspoguļojam dažādus literatūras un periodikas avotus, par konkrētā mēneša 

aktualitāti. Pārskata perioda lasītāko grāmatu apkopojumu skatīt pielikumā Nr.6. 

Strādājot ar uzziņām, bieži izmantojam datubāzēs pieejamo informāciju un iesakām tās 

izmantot mūsu apmeklētājiem. Vadot bibliotekārās stundas, stāstam par bibliotēku, 

iepazīstinām ar krājumu un pieejamām priekšrocībām bibliotēkā. Kā piemēru varam minēt 

februāra drošā interneta dienu, kurā aicinājām ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies 

par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. 

Piemēram, Šajā dienā bibliotēku apmeklēja arī 5.klase, kuru iepazīstinājām, ar datu bāzēm un 

droša interneta lietošanas paradumiem. 

Covid-19 ierobežojumu dēļ, aktīvi sākām veidot virtuālās izstādes par dažādām tēmām 

(novadpētniecība, esošā krājuma atspoguļošana, gadskārtas, valsts svētki u.c.), ievietojot tās 

sociālājos tīklos un bibliotēkas interneta vietnē.  

Individuāli konsultējam lasītājus un iesakām vēlamo literatūru konkrētam lasītājam, kā 

arī apzinām lasītāju vēlmes, lai komplektētu krājumu. 

 

Nozīmīgākie krājumu un datubāžu popularizējoši pasākumi: 

Pasākuma nosaukums Apraksts 

Orientēšanās sacensības: DZEJO CEĻO 

JĒKABPILĪ 

Dzejas foto orientēšanās ar uzdevumiem Jēkabpils 

pilsētas ielās. Dalībnieku komandām bija jāatrod un 

jāuzmin dzejoļi par Jēkabpili, jārisina krustvādu mīkla 

un jāatmin latviešu tautas mīklas 

Viktorīna: Pinokio piedzīvojumi 

(sadarbībā ar jauniešu organizāciju 

“Restart.lv”) 

Viktorīnas jautājumi par K.Kollodi grāmatu “Pinokio 

piedzīvojumi”. Papildus punkti: zīmējums vai 

fotogrāfija un eseja par grāmatas tēmu 

Izstāžu cikls: Iepazīsim bibliotēkas 

krājumu ”Nodaļa 02.Bibliotēkas. 

Bibliotēkzinātne” 

1.izstāde:Rīgas centrālā bibliotēka 

2.izstāde: Profesija - bibliotekārs 

3.izstāde: Tik dažādās bibliotēkas… 

4.izstāde: Izdevumu komplektēšana bibliotēkās 

5.izstāde: Ceļš uz Gaismas pili: Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

(Pirmās divas izstādes bija fiziskā formā, bet, 

sākotiesCovid-19 ierobežojumiem, nākamās virtuālā 

formā) 

Virtuālā un plaukta tematiskā izstāde 

“Kaķīt’s mans, kaķīt’s mans, melns ar 

baltām ķepiņām….” 

Iepazīstināšana ar Pasaules kaķu dienu un grāmatām par 

kaķiem. Bibliotēkas lasītāju kaķu vārdu aptauja. 

Bibliotekārā stunda PII Kāpēcītis 
Kopā lasīta grāmata “Runcis Puncis un bibliotēkā 

nenodotā grāmata”, risinātas sarunas par grāmatu 
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saudzēšanu. Izstāde ar  lasītāju “apskādētām” 

grāmatām. 

Adventa grāmatu kalendārs 
Grāmatu izlase, kuras bibliotēka ieteica izlasīt Adventa 

laikā. Katru nedēļu citas grāmatas. 

Informatīvā stunda “Rainim - 155” 

Septembrī notika divas informatīvās stundas, viena 

Jēkabpils 2.vidusskolas 5.klasei, bibliotēkā otra notika 

Jēkabpils 2.vidusskolā 6.klasei kurā iepazinām Raini un 

tā darbus. Izveidota arī virtuālā izstāde 

Bibliotekārā stunda 7.klasei par 

literātiem-novadniekiem 

Iepazinās ar bibliotēkas mājaslapas sadaļu 

NOVADPĒTNIECĪBA, aplūkojot mapes, digitālās 

kolekcijas, novadnieku kalendāru utt. 

Informatīva stunda Jēkabpils 

pamatskolas 5.klases skolēniem par 

drošību internetā “ Interneta lietošana” 

 

11.februārī tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta 

diena. Tas sauklis šogad ir  “Drošāks internets sākas ar 

tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs 

rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu 

ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.  

 

Situācijas vērtējums. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī daudzi 

ieplānotie pasākumi tika atcelti. Piemēram, digitālās nedēļas ietvaros, bija paredzētas 

praktiskās nodarbības pansionāta klientiem. 

 

6.6. Darbs ar parādniekiem 

 

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

grāmatām. Pēc šīs statistikas tad arī strādājam ar parādniekiem: 

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

atgādinājumu; 

 zvanām uz datu bāzē norādītajiem telefonu numuriem; 

 sadarbojamies ar skolu bibliotēkām un reģiona bibliotēkām, lūdzot atgādināt par 

termiņa kavējumiem. 

Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir telefoniskie atgādinājumi. Problēma ir 

bērni, kuriem telefona numuri mēdz bieži mainīties, kā arī viņi neatbild uz svešu numuru 

zvaniem. 

Situācijas vērtējums: Pandēmijas laikā daļa parādnieku izmanto iespēju grāmatas 

atstāt karantīnas kastē, lai nav jākomunicē ar bibliotekāru. Lai veicinātu grāmatu nodošanu 

bibliotēkai būtu jāievieš grāmatu nodošanas kaste ārpus bibliotēkas telpām, šādā veidā veicinot 

nodod grāmatas tiem, kas nevar atnākt parastajā bibliotēkas darba laikā. 

 

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

 

Krājuma papildināšanai bibliotēka izmanto ne tikai pašvaldības piešķirto finansējumu, 

bet arī dažādu biedrību, organizāciju, konkrētu autoru un bibliotēkas lietotāju  dāvinājumus. 

Piemēram, pārskata periodā tie bija 397 eksemplāri.  Bibliotēkas lietotāji aktīvi dāvināja 
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grāmatas no savām privātajām bibliotēkām. Izvērtējot jau krājumā esošos eksemplārus, 

nolietotos apmainījām pret kvalitatīvākiem. 2020. gadā nomainīti 474 grāmatu eksemplāri. 

Skolas, veidojot ieteicamo grāmatu sarakstos izlasīšanai vasarā, ievieto aktuālās Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas, tāpēc veidojas garas lasītāju pieprasījumu rindas pēc 

izdevumiem. 

Turpinājām sadarbību ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēku. SBA kārtā tika izsniegti 

49 eksemplāri iepriekšējo gadu “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu eksemplāri, lai 

palīdzētu ģimnāzijas literatūras skolotājiem stundās iepazīstināt ar pēdējo gadu atzītāko un 

populārāko bērnu literatūru. 

Tā kā mums ir daudz lasītāju, kuri lasa literatūru krievu valodā, apmēram 15%  

jaunieguvumu ir svešvalodās (visvairāk krievu valodā). 

Krātuve. Turpinājām maz pieprasīto eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Pārskata 

periodā esam ieguvuši jaunas, mazliet lielākas telpas. Tās gan neatrodas vairs blakus 

bibliotēkai, tāpēc lasītāju pieprasījumu apmierināšana ir ilgāka. Izvērtējot katra eksemplāra 

izsniegama vēsturi, dubultos eksemplārus un telpu trūkumu, no Krātuves norakstīti 701 

eksemplārs. Atskaites perioda beigās Krātuvē bija 2872 eksemplāri jeb 6% no kopējā krājuma. 

Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem izmantojām šo krājumu - 2020. gadā no Krātuves izsniegti 

34 eksemplāri. 

Aktīvais depozitārijs. Izvērtējot krājuma aktualitāti (kopš reģionālās reformas 2009. 

gadā, krājums tika papildināts tikai ar atsevišķiem dāvinājumiem) un telpu trūkumu, 2020. gadā 

tika nolemts likvidēt Aktīvā depozitārija krājumu. 

Krājuma komplektēšana. Vērtīgs bibliotēkas krājuma papildinājums bija no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas saņemtais  “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām 

bibliotēkām” komplekts. Tajā ieguvām skaistus un dārgus izdevumus, kuru iegādei nevarējām 

atlicināt tik daudz naudas piešķirtā finansējuma ietvaros vai otru eksemplāru pieprasītākajām 

oriģinālliteratūras grāmatām, rindu uz eksemplāru mazināšanai. 

Studentiem aktuāli ir tikai pēdējos 5 gados izdotie informācijas avoti, tāpēc regulāri 

jāseko un jākomplektē jaunākie izdevumi. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem  

 

 2020.gadu nevar salīdzināt ar cietiem, bet mums tas ir bijusi vērtīgās pieredzes gads - 

nepieredzētam lietām un darbiem pārpilns. Aizvadītajā Covid-19 gadā visiem bibliotēku 

darbiniekiem bija jābūt īpaši radošiem, jāinteresējas, kas bērniem un jauniešiem interesē, kā 

šajā laikā Latvijā un pasaulē strādā ar bērniem un jauniešiem, bet pats galvenais - jāmēģina 

pielāgoties esošajai situācijai un sniegt kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu. 
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7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Bērnu literatūras nodaļas (turpmāk BLN) galvenie uzdevumi ir nodrošināt neierobežotu 

piekļuvi kvalitatīvai informācijai, veicināt lasīšanu, nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, izkopt iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju apguvē. BLN aktīvākie lasītāji un 

apmeklētāji ir Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, Jēkabpils pamatskolas  audzēkņi, 

kā arī mūsu pakalpojumus izmanto Jēkabpils vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogi. 

 

  2019 2020 + vai - 

Lietotāji 895 709 - 186 

Apmeklējumi 18963 14538 - 4425 

Izsniegumi 16994 16355 - 639 

 

Situācijas vērtējums: Tā kā 2020.gadā  BLN bija slēgta  pandēmijas laikā, darba 

rādītāji SALĪDZINOT, ir mazinājušies, bet tos  nebūtu objektīvi salīdzināt ar iepriekšējo 

periodu.  Bibliotēka bija slēgta no 2020.gada 13.marta līdz 17. maijam un no 21.decembra līdz 

gada beigām, bet maijā atveroties, līdz pat novembrim bija lielāki ierobežojumi, kas samazināja 

lasītāju  un apmeklētāju skaitu. 

2020.gadā bija jau beidzies arī “OPEN UP” projekts un mazliet apmeklējumu 

samazinājums ir izveidojies. 

Priecē, ka arvien vairāk ģimeņu plāno ne tikai  kopīgu bibliotēkas apmeklējumu, 

grāmatu lasīšanu, bet kopā (sarežģīto iespēju robežās) piedalās arī bibliotēkas pasākumos. 

 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba 

virzienu 

 

BLN darbinieki ir pieredzējuši profesionāļi, kuri sniedz praktiskās zināšanas kolēģiem. 

Lai varētu  konsultēt un palīdzēt novadu bibliotekāriem un  skolotājiem, kaut vai attālināti, bet 

mēs mācāmies un meklējam  jaunas idejas internetvidē. 

Sniedzam padomus par “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas” darba organizēšanu un 

pasākumu norisi. Netiek liegta BLN darbinieku, padoms, klātbūtne un palīdzība noslēguma 

dažādu aktivitāšu rīkošanā. 

Ar aktuālāko informāciju dalāmies reģiona bibliotēku darba sanāksmēs. Sniedzam 

konsultācijas skolotājiem un vecākiem, gatavojoties literāriem konkursiem. Skolotāji, veidojot 

ieteicamās literatūras sarakstus, konsultējas ar mums par grāmatu pieejamību bibliotēkā. 



 

29 

2020.gadā palīdzējām reģiona bibliotekāriem facbook vidē veidot savu bibliotēku grupu lapas 

(profili).      

Nodaļas vadītāja ir  reģionālās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību, metodikas un 

projekta praktiskās realizēšanas kurators. Skaļās lasīšanas reģionālajā  finālā piedalījās 6 

dalībnieki no Krustpils pamatskolas, Salas vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas un Dignājas 

pamatskolas. Jāsaka paldies dalībniekiem par sagatavošanos, bibliotekāriem, skolotājiem un 

vecākiem par līdzi jušanu, atbalstīšanu un iedrošināšanu, jo 2020.gads bija pārbaudījums mums 

visiem, bet kopā mēs daudz paveicām. 

 

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru 

un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana 

 

Bērnu literatūras nodaļas krājums veidots maksimāli to pielāgojot bērniem un 

jauniešiem par viņiem nepieciešamām un aktuālām tēmām. Īpašu nozīmi pievēršam literatūrai, 

kura nepieciešama izglītības procesā – ieteicamā literatūra, uzziņu literatūra, latviešu 

oriģinālliteratūra, kā arī lasītāju pieprasītiem izdevumiem. 

 

 2018 2019 2020 

Krājums 17533 17416 17139 

t.sk. B un J 9577 (55%) 9416 (54%) 9674 (56%) 

Jaunieguvumi 700 650 702 

t.sk. B un J 346 (49%) 433 (67%) 428 (61%) 

 

Situācijas vērtējums. Redzams, ka procentuāli palielinās B un J grāmatu krājums, 2020. 

gadā vairāk ir iepirktas bērnu un jauniešu grāmatas. 

 

2020 gadā iepirkti Latvijas lielāko izdevniecību piedāvātie izdevumi bērniem un 

jauniešiem latviešu, krievu, angļu un  valodā. Lasītavā abonēti  17 periodiskie izdevumi dažādās 

valodās. Turpinām komplektēt dažādas enciklopēdijas un citus uzziņu izdevumus. 

Joprojām aktuāla tēma ir sadarbība ar skolām, kuri ieteicamās literatūras sarakstā ietver 

lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” grāmatas. Tā kā izdevumu 

nav daudz un katru gadu aktīvi piedalāmies un aicinām piedalīties bērnus un jauniešus lasīšanas 

veicināšanas programmā, tad nevaram nodrošināt to, ka grāmatu pietiek visiem. Izvērtējam 

prioritāri tos, kuri piedalās lasīšanas veicināšanas programmā  un tas rada sarežģījumus ar 

skolēniem, kuriem literatūra nepieciešama mācībām.  
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Katru gadu problemātiska ir skolēnu nodrošināšana ar  ieteicamās literatūras grāmatām 

vasaras brīvlaikā. Meklējot problēmas risinājumu, apzinot skolotājus, tika sastādīti ieteicamās 

literatūras saraksti - apkopoti iepriekšējo gadu pieprasījumi, pieejamā informācija internetā. 

Izmantojot sarakstus, izveidots atsevišķs nodalījums plauktā. Lasītāki grāmatu apkopojums 

pielikumā Nr.7. 

 Krājums arvien vairāk tiek papildināts ar spēlēm. Joprojām aktīvi spēlētas tiek Xbox 

sporta, deju un piedzīvojumu spēles, tāpēc meklēsim iespējas līdzvērtīgu spēļu iegādei. 

Vispieprasītākās ir Just dance, Forza, FIFA un NEED for speed. 

Jaunās grāmatas tiek izvietotas stendā – ”Jaunākās grāmatas”, kur tās ir brīvi 

pieejamas bibliotēkas apmeklētājiem.  

Bibliotekārajās stundās tiek popularizēts krājums, sevišķi pirmsskolas vecuma 

bērniem, ar kuriem kopīgi tiek lasītas viņu vecumam piemērotas grāmatas, pieskaņojot tās 

viņiem aktuālām tēmām. Piemēram, bibliotekārajā stunda sadarbībā ar PII „Kāpēcītis”, tēma 

bija -  taupīsim un saudzēsim, kurā kopīgi lasījām grāmatu par Runci Punci un bibliotēkā 

nenodoto grāmatu, kā arī apskatījām grāmatas, kuras ir lasītāju “apskādētas”. 

Nodaļas vadītāja, kā prasmīga rokdarbniece, ir radījusi vairākus tēlus, piemēram, 

rotaļlietas-rūķīšus Rūdi un Sniedzi, kā arī sniegavīru Andrīti, kuri ar lielu aizrautību stāsta par 

bibliotēkas jaunieguvumiem video sižetos. 

https://www.facebook.com/jgbbernunodala/videos/232327684915325 

https://www.facebook.com/jgbbernunodala/videos/446998909633739 

  

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

dažādām vecuma grupām 

 

Ārkārtas situācijas pirmajās dienās sagatavojām informatīvu materiālu par bibliotēkas 

piedāvātajiem e-pakalpojumiem: grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana 

elektroniskā kataloga savā lietotāja profilā; piekļuve datubāzēm un 3td e‑GRĀMATU 

bibliotēkai; digitālās uzziņas, rakstot e-pastus vai pa telefonu, lai sniegtu attālinātas uzziņas un 

konsultācijas cilvēkiem, kuri nevar atnākt uz bibliotēku, vai kamēr bibliotēku darbība ir 

ierobežota. 

Lasītājiem tika sniegtas tematiskas, bibliogrāfiskas uzziņas, kā arī konsultācijas par 

informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs. Vienkāršas uzziņas un konsultācijas tika 

sniegtas mutiski, telefoniski, e-pastā. Uzziņas tiek uzskaitītas bibliotēkas elektroniskajā 

dienasgrāmatā un 2020. gadā to skaits sasniedza 910. 

https://www.facebook.com/jgbbernunodala/videos/232327684915325
https://www.facebook.com/jgbbernunodala/videos/446998909633739
https://www.3td.lv/
https://www.3td.lv/
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Galvenokārt uzziņas sniegtas skolēniem par visdažādākajām tēmām: piemēram par 

rakstniekiem, par novadniekiem, par Latvijas un citu valstu vēsturi, latviešu un citu tautu 

tradīcijām un svētkiem, sporta veidiem, mākslas vēsturi u.c. Gatavojoties dažādiem konkursiem 

palīdzam meklēt informāciju, piemēram,  reģionālajam konkursam "Esi drošs!" sadarbībā ar 

Sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu skolotāju apvienību un vadītāju Maiju Kīni, 

palīdzējām reģiona skolēniem un skolotājiem ar  mājas darbu pildīšanu un informācijas 

meklēšanu. 

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

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

bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus informācijas meklēšanā, tādejādi veicinot 

informācijas ieguves prasmes. 

Pasākumi -  pirmsskolas vecuma bērniem 

Bibliotekārās stundas: 

● Janvārī pie mums ciemojās PII “Zvaniņš” bērni un viņu audzinātājas. Bērni iepazinās ar 

bibliotēku, noskatījās animācijas filmu.  Bērnus sagaidīja mūsu talismans - Baltā pūce, kas 

kopā ar bērniem izveidoja grāmatzīmi un spēlēja spēles. 

● Augustā piektdienas rīts iesākās ar jautru izbraukuma pasākumu - Vasaras atvadu ballīti PII 

"Zvaniņš". Tika ievēroti drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un 

svaigā gaisā, sarīkotās jautrās atrakcijas, kuras bērniem ļoti patika. Pēc tam lecām, lai 

aizbaidītu prom niķus un kā balva mums bija burbuļu salūts un lielie pašu izpūstie burbuļi 

Bērni bija ļoti jautri, draudzīgi un tik ļoti paklausīgi, ka laiks paskrēja nemanot, pēc 

saldumiem un  smiekliem, nemaz negribējās doties prom un atvadīties. 

● Septembra rīts ar PII "Kāpēcītis". Tēma bija - taupīsim un saudzēsim. Un kas ir vērtīgākais, 

kas ir jāsaudzē bibliotēkā? Protams - grāmatas! Tā kā bērni pirmo reizi bija bibliotēkā, tad 

aplūkojām grāmatu plauktus viņu vecumam, iepazināmies ar bibliotēkas noteikumiem un 

atbilstoši tēmai - apskatījām grāmatas, kuras pie mums lasītāji nav saudzējuši - sazīmētas, 

saplēstas un visādi citādi sabojātas. Pēc tam kopīgi izlasījām grāmatu "Runcis Puncis un 

bibliotēkā nenodotā grāmata", bērnus mudinot grāmatas saudzēt ne tikai fiziski, bet arī 

laikus atgriezt atpakaļ bibliotēkā un nekavēties ar nodošanas termiņu. Pēc tam bērni veidoja 

savas īpašās grāmatzīmes, iepazinās ar interaktīvo tāfeli un Xbox. Jautri, atraktīvi un ļoti, 

ļoti forši bērni - paldies Jums par piedalīšanos. Paldies arī audzinātājām par sadarbību! 

● PII “Auseklītis” grupiņas ciemošanās reizē oktobrī - Apskatījām bibliotēkas grāmatiņas, 

meklējām burtiņus un cipariņus starp grāmatu plauktiem, skatījāmies multfilmas un lasījām 

grāmatiņu par Mašu un lāci. Un kur nu bez radošas darbošanās un dejošanas. Divas stundas 

paskrēja nemanot - jautri un atraktīvi. 
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● Oktobra otrā  pusē  jau bija sākušies ierobežojumi valstī, bet mēs uzspējām paciemoties  PII 

Zvaniņš grupās un   novadīt pasākumu PASAKAS PAR ZIEDIEM. Lasījām dažas ziedu 

pasakas, krāsojām savus ziediņu un noslēgumā  dalījām konfektītes ar ziediņiem. 

Sagatavošanas grupiņu bērni pasakas klausījās ar interesi un radīja krāšņus, radošus 

darbiņus.  

Dzejas dienu pasākumi: 

● Septembrī norisinājās tradicionālais, dzejas dienām veltītais pasākums "Runčuka pantiņu 

kaujas" Pasākumā piedalījās PII "Zvaniņš" un PII "Auseklītis". Pantiņu kaujās bērni skaitīja 

latviešu autoru dzejoļus. Bet kas gan tās par kaujām, kurās nav godīgas žūrijas, vai ne? 

Žūrijas eksperti bija Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša, Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Ilona Skrode, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Sleže un Krustpils kultūras nama 

pasākuma organizatore Vita Artjomenko. Krāšņi dzejoļi un priekšnesumi priecēja 

klausītājus un dalībniekus. Mazie bija ļoti labi sagatavojušies un ar visu atbildības sajūtu 

dzejoļus skaitīja droši un pašpārliecināti. Kā konkursā pienākas uzvarēja... Draudzība! Par 

piedalīšanos, Runčuks pasniedza garšīgas un praktiskas dāvaniņas, kuras noderēs dārziņa 

gaitās. Šis pasākums ir vienmēr gaidīts un ļoti pozitīvs! 

Un tad sākās  stingrākie ierobežojumi, bet mēs nenolaidām rokas un turpinājām darbu, 

kaut arī ir dažādie ierobežojumi neļāva tikties klātienē, mēs strādājam un darbojamies kopā. 

 

Interaktīvie pasākumi: 

Ievērojot visus likumus un ierobežojumus, mēs, novembra svētkiem par godu, pirmo 

reizi novadījām interaktīvu tiešraidi pasākumam - MANA LATVIJA! Bibliotēkāres 

sagatavoja testus un puzli par Latviju, audzinātājas kopā ar bērniem bija sagatavojušas dzejoļus 

un dziesmu, viss notika sazinoties lietotnē WhatsApp. Tas nekas, ka ir sarežģīts laiks, mēs 

vienmēr atradīsim iespējas, kā kopā pavadīt laiku - kaut vai attālināti, izmantojot mūsdienu 

tehnoloģijas. Mēs ejam līdzi laikam! Sirsnīgs un liels paldies PII Zvaniņš vadītājai, 

audzinātājām, mūzikas pedagogiem un bērniem par skaisto pasākumu un sadarbību! Esam 

lepni, jo šāda pieredze mums bija pirmo reizi un novadīt nodarbību attālināti bija jauns 

izaicinājums mums visiem. Esam bezgala priecīgi, ka tas izdevās un noteikti šādu pieeju mēs 

turpināsim. Vienā vārdā - PALDIES un daudz laimes, MANA LATVIJA! Esi savas zemes 

patriots - lepojies ar sevi un savu Latviju! 

Viena no vis populārākajām norisēm gada nogalē ir bibliotēkā notiekošās Rūķa 

darbnīcas. Šogad mazliet savādāk - attālināti, bet tas pilnīgi noteikti netraucē uzburt svētku 

prieku. 
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Kā pirmie piedalījās PII "Zvaniņš" grupiņas Wachapp grupā. Darbnīca bija radoša, 

skanīga un ļoti krāsaina. Vēlāk  platformā ZOOM  Rūķa darbnīca piedalījās PII "Bērziņš" vidējā 

vecuma bērni.  Bērni bija ļoti priecīgi par tādu pieredzi, kas bija interesanta, smieklu pilna un 

radoša. 

Visiem bērniem, kas bija piedalījušies Rūķu darbnīcās, mēs aizvedām nelielas saldas 

dāvanas un atstājām pie āra eglītēm, kas bērniem  lika noticēt brīnumiem un svētku sajūtas 

radās vairāk. 

 

Pasākumi skolēniem un jauniešiem 

Bibliotekārās stundas: 

 Janvārī  BLN ciemojās Krustpils pamatskolas 4. klase. Bērni bibliotēku apmeklēja kuplā 

skaitā. Sākumā bērni tika iepazīstināti ar bibliotēkas krājumu, bibliotekāre pastāstīja gan 

par to, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju, gan parādīja plauktos grāmatiņas un to 

izvietojumu. Bērni tika iepazīstināti arī ar lasītavu un tajā piedāvātajām iespējām, tika 

parādīti arī dažādi uzziņu materiāli, kas bērnos raisīja lielu interesi. 

 Septembra dienā pie mums ciemojās Krustpils pamatskola. Rīta cēlienā  ieradās 2. klase. 

Daudzi bērni bibliotēkā bija pirmo reizi, tāpēc tika iepazīstināti ar grāmatām, to 

izkārtojumu plauktos. Pēc tam bērni devās uz lasītavu un skatījās filmiņas, izmēģināja 

interaktīvo tāfeli, veidoja pateicības kartītes un spēlēja xbox. Pēcpusdienā pie mums 

ciemojās 3. klase, kuri bibliotēkā jau bija bijuši. Bērni veidoja pateicības kartītes, 

skatījās filmiņu par Latviju un uzdejoja. Ļoti darbīga un jautra diena pie mums! 

 Martā pie mums ciemojās Jēkabpils 3. vidusskolas 8. klase, lai iepazītos ar bibliotēku! 

Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēku un bibliotekāra darbu, uzzināja par pārrobežu 

projektu, kurā piedalījāmies. Vadītāja Zinaīda Rabša iepazīstināja ar kopkatalogu un 

Letonika.lv. Skolēni taisīja savu vēlmju karti un protams, ka iepazinās ar jaunajām 

tehnoloģijām un dejoja! Laiks paskrēja nemanot un jaunieši solījās biežāk apmeklēt 

mūsu lasītavu un spēļu vietu. 

 

Krājumu popularizējošie pasākumi: 

 Marta  rītā devāmies uz Jēkabpils 3. vidusskolu, lai sveiktu ļoti kuplu ekspertu pulciņu, 

kuri cītīgi lasīja un vērtēja grāmatas "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2019"! Šajā rītā 

tikāmies ar trīs pirmajām klasēm un divām otrajām, kopā 102 ekspertiem – iespaidīgi!   

Bērniem bija sarūpētas dažādas aktivitātes kopā ar sunīti Beniju un noslēgumā protams 

ilgi gaidītās pateicības un balviņas! 
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 Maijā notika izglītojoša un izklaidējoša viktorīna par grāmatu "Pinokio piedzīvojumi" 

Šī viktorīna bija  jauns piedzīvojums mums un lasītājiem - jauns izaicinājums, jaunas 

zināšanas,  iespējas. 10. jūnijā JGB Bērnu literatūras nodaļā notika  čaklāko dalībnieku 

apbalvošana. Jauniešu organizācija. Restart.lv un Jaroslavs Gaveiko bija sarūpējuši  

balviņas, sakām viņiem  LIELU PALDIES! Īpaša pateicība Jēkabpils 3.vidusskolas 2.a 

klases skolotājai Mārītei Viļumai par radošumu,  ieinteresētību,  palīdzību , vecākiem 

un  skolēniem - par skaistajiem darbiņiem un  atbildēm uz jautājumiem!  

 23. septembrī pie mums ciemojās Jēkabpils 3. vidusskolas 7. klase. Skolēni pie mums 

bija literatūras mācību stundas ietvaros. Interaktīvā veidā iepazinām Jēkabpils novada 

rakstniekus, literātus, mēģinājām atpazīt viņu zināmākos darbus un padomājām, kāds 

varētu būt mūsu bērnības stāsts...Tā kā tēma skāra Jēkabpils novadu, tad protams 

neizpalika aktivitātes par un ap Jēkabpili, jo šogad Jēkabpils svin 350 gadus! Minējām 

krustvārdu mīklu par Jēkabpils simbolu - lūsi, likām pilsētas karti - puzli un 

iepazināmies ar novadpētniecības mapēm - gan taustāmā veidā, gan mūsu mājaslapā, 

aplūkojot mapes, digitālās kolekcijas, novada kalendāru utt. Noslēgumā iepazīstinājām 

skolēnus ar xbox un uzrīkojām deju sacensības- skolēni pret bibliotekāri. Jaunieši bija 

ļoti ieinteresēti un zinātkāri. 

 

Spēļu pēcpusdienas: 

Visas vasaras garumā notika spēļu pēcpusdienas (katru otro ceturtdienu). Pirmā spēļu 

pēcpusdiena aizvadīta - smiekli, jautrība un sen aizmirstas, bet kādam - nekad nedzirdētas 

spēles. Lēkājām klasītes un vērojām mākoņus. Nepastāvīgajiem laikapstākļiem piestāv spēles, 

kuras dzīvo cauri gadu desmitiem un iet no paaudzes paaudzē- kuģīši, kartupelis, kuģu kauja... 

Tik daudz nosaukumu! Kā šo spēli sauc Tu? 

Spēļu pēcpusdiena un "Cirks"! Bērni pret pieaugušajiem. Kurš uzvarēja?! Kā vienmēr - 

draudzība! Paldies par piedalīšanos! Paldies mūsu kolēģiem no Jēkabpils Kultūras pārvaldes un 

Jēkabpils Tautas nama par sadarbību! 

 Pēdējā šīs vasaras spēļu pēcpusdiena aizvadīta. Šoreiz burbuļojāmies - bērniem ļoti, 

ļoti patika lielie burbuļi, spēlējām monopolu, apgleznojām sejiņas, un jautri pavadījām laiku! 

Paldies visiem, kuri piedalījās! 
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Dzejas dienu pasākums: 

Ja man ir ko dot, 

Es atveru plaukstu un dodu, 

Pati nezinot, kur 

Savām plaukstām 

Siltumu rodu. 

/Ilze Volkova/ 

Septembrī tikāmies ar dzejas konkursa "Garā pupa" dalībniekiem, lai kopā klausītos 

un priecātos par jauno dzejnieku veikumu. Dzejas lasījumos piedalījās Valters Verečinskis, 

kura dzejolis ir atskaņots arī radio, kā arī Jēkabpils 3. vidusskolas 3.a klase un skolotāja Mārīte 

Viļuma. Lai arī lija lietus, tas netraucēja kopā priecāties par bērnu interesantajiem dzejoļiem. 

Tēmas bija visdažādākās - gan par ģimeni, gan savu mājdzīvnieku, protams, arī aktuālais 

pavasara laiks, kad visi ievērojām pašizolāciju. Dzejoļos bija jūtams kā bērni ir ilgojušies viens 

pēc otra, pēc draugiem un skolas laika.  

 

Reģiona pasākums: 

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. Kā sacensībā 

pieklājas - uzvarētājs ir tikai viens. Un ceļazīmi uz sacensību Rīgā saņēma Lauma Kalniņa no 

Salas vidusskolas. Lauma lasīja fragmentu no Kristīnas Olsones grāmatas "Stikla bērni". Otro 

vietu ieguva Dārta Ivanova no Jēkabpils 2.vidusskolas. 

 

Pasākumi  dažādu vecuma lasītājiem 

 "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019" noslēgusies!  Februāra pēcpusdienā, suminājām 

mūsu ekspertus un teicām milzīgu paldies par padarīto darbiņu! Pasākumā mūs 

apciemoja Pelēns un kopā ar ekspertiem uzzināja grāmatu iegūtās vietas. Uzspēlējām 

arī “GRĀMATU BINGO”, izkustējāmies starp grāmatu plauktiem un ar mūsu ciemiņa 

Pelēna palīdzību, eksperti tika pie skaistiem hennas zīmējumiem.  Noslēgumā balviņas 

un pateicības par piedalīšanos! Šogad mūsu ekspertu skaits ir kupls - 145 eksperti! 

 Arī oktobrī spēļu ceturtdiena - Interaktīvo pužļu sacensība. Saulainajā pēcpusdienā 

sanākušie lasītāji lika trīs dažādu grūtību puzles uz laiku. Puzles likšana attīsta loģisko 
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domāšanu, krāsu izjūtu, atmiņu, sistematizēšanas un problēmu risināšanas iemaņas, 

attīsta arī pirkstu veiklību, koncentrēšanās spējas un rosina būt vērīgiem! Bērni bija ļoti 

priecīgi par jauki pavadīto laiku un konstatēja, ka bija ļoti aizrāvušies ar pužļu likšanu. 

Ātrākais salicējs bija ar rezultātu: 1 minūte un 13 sekundes. 

 Oktobra noslēgumā pie mums norisinājās nebijušas sacensības - ģimeņu sacensības, kur 

dejošanā un pužļu likšanā piedalījās māsas un brāļi. Prieks kopā būt bibliotēkā! 

 

Interaktīvie pasākumi: 

Novembra beigās aicinājām piedalīties bērnus, jauniešus, ģimenes un visus, visus 

konkursā  - uzzīmē, salīmē, izveido vai saceri pasaku, dzejoli, jebko radošu par SNIEGAVĪRU  

un atsūtīt mums elektroniski vai ienest bibliotēkā,  lai mūsu Sniegavīrs neskumst, bet priecājas 

kopā ar savējiem! 10. decembrī bijām saņēmuši pirmos darbiņus no radošā konkursa un mūsu 

Sniegavīrs bija bezgala priecīgs par tik skaistiem bērnu veikumiem, ko rādījām virtuālajā 

izstādē.  

https://www.facebook.com/jgbbernunodala/videos/169407458223892 

Pielikums Nr.8. Pasākumu dienasgrāmata un izstāžu saraksts. 

 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Aizvadītais 2020. gads ir bijis samērā bagāts ar dažādiem pasākumiem. Kaut arī ir 

dažādie ierobežojumi un paredzētais klātienes pasākums nenotika, mēs strādājam un 

darbojamies kopā. 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas BLN sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Restart.lv" 

maijā izsludināja izglītojošu un izklaidējošu VIKTORĪNU pēc grāmatas "Pinokio 

piedzīvojumi" sižeta. Par dalībnieku varēja kļūt jebkurš – bērns vai ģimenes komanda! 

Noslēguma pasākums notika jūnijā, jo bija jau lielie ierobežojumi un mēs tikai pateicāmies ar 

skaistām dāvanām no jauniešu  organizācijas Restart.lv. 

Ikviens pasākums ir veidots tā, lai bērniem un jauniešiem rastos izpratne par bibliotēku, 

būtu interese to apmeklēt arī savā brīvajā laikā. 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”  - šis ir vislabākais un veiksmīgākais lasīšanas 

veicināšanas pasākums. Informācija par aktivitātēm programmas ietvaros ir pieejama JGB 

mājaslapas bērniem sadaļā ”Bērnu žūrija”. Programma ieguvusi popularitāti, bērni ir   informēti 

par tās norisi. Izvietoti plakāti, veidotas speciālas informējošas izstādes, organizēti iepazīšanās 

pasākumi skolās. 

https://www.facebook.com/jgbbernunodala/videos/169407458223892
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Šogad mūsu ekspertu skaits ir kupls - 145 eksperti! 

5+ grupā – 107 eksperti 

9+ grupā – 8 eksperti 

11+ grupā – 9 eksperti 

15+ grupā – 4 eksperti 

Vecāku grupā – 17 eksperti 

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir samērā jauns LNB lasīšanas veicināšanas 

projekts, kurā piedalījās Bērnu literatūras nodaļa kā reģionālā fināla rīkotāja. Programmas 

ietvaros sešos klašu kolektīvos izskanēja bērnu izvēlēto grāmatu fragmentu lasījumi, kas tika 

vērtēti apbalvošanai un labāko dalībnieku izvirzīšanai Latvijas ”Lasīšanas čempiona” titulam. 

Plānotais reģionālais fināls sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem pārcēlās no pavasara uz 

rudeni, bet viss notika, ievērojot drošības pasākumus.  

Atsaucoties projekta “Bibliotēka” aicinājumam, Latvijas bibliotekāri aktīvi iesaistījās 

lasīšanas veicināšanas akcijā, iesakot, viņuprāt, pašreiz aktuālākās un vērtīgākās grāmatas. 

Piedalījāmies arī mēs! Sižetā stāstījām par mūsu jubilāres A. Sk. Gailītes grāmatām “Patrīcijas 

dienasgrāmata” un “Tilts starp horizontiem”, A.Kivireha “Tilda un putekļu eņģelis” un 

B.Mūjarta “Tagad visus sauc Sorry”. 

 

7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 

 

Par pasākumiem informējām iedzīvotājus ar afišu palīdzību, informācija tika publicēta 

vietējā rajona laikrakstā,  bibliotēkas mājaslapā, kā arī sociālo  tīklu tīmekļa vietnēs 

(draugiem.lv, facebook.com, Instagram.com). Parādās atsaucības raksti vietējos laikrakstos par 

bibliotēku rīkotajiem pasākumiem. Par atsevišķiem arī vietējā televīzijā. 

Trešo gadu turpinās iesāktā sadarbība ar jauniešu organizāciju Restart.lv. Šīs 

organizācijas vadītājs ir mūsu, nu jau izaugušais, lasītājs Jaroslavs Gaveiko un viņa ģimene, 

kas aktīvi atbalsta visus sadarbības pasākumus. Šī jauniešu organizācija izdomā dažādus 

konkursus un teātra izrādes, kas saistītas ar grāmatu un lasītprieku.  

Sadarbība izveidojusies ar Sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu 

skolotāju apvienību un vadītāju Maiju Kīni, kā arī konkursa Skaļās lasīšanas 

koordinatoriem. 

Nemainīgi un ilggadēji ir izveidojusies laba sadarbība ar visām pilsētas un novadu 

pirmsskolas izglītības iestādēm, pilsētas un novadu skolām. Ļoti atsaucīgas un aktīvas ir 

latviešu valodas, literatūras, mūzikas un mākslas skolotājas. Pirmsskolas izglītības iestāžu 
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audzinātājas ar bērniem ir biežas bibliotēkas apmeklētājas un pozitīvas uz daudzām idejām. 

Pilsētā ir 5 PII iestādes: „Auseklītis”, „Bērziņš”, „Kāpēcītis”, „Zvaigznīte” un „Zvaniņš”. 

Vislielākā atsaucība ir no PII “Auseklītis”, ”Kāpēcītis” un “Zvaniņš” kolektīviem.  Laba 

sadarbība pārskata periodā bija ar Jēkabpils 3.vidusskolu, Jēkabpils un Krustpils pamatskolām.     

Bibliotēkas ir par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var pavadīt brīvu 

laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem. Pandēmijas un ierobežojumu laikā bērni 

un vecāki ļoti aktīvi izmantoja e-grāmatu lasīšanas iespējas, tāpēc  pilsētas skolēni un vecāki 

meklēja šis iespējas. Bet tiklīdz beidzās ierobežojumi, bērni ar lielāko prieku atgriezās 

bibliotēkas vidē – nāca uz pasākumiem, nāca spēlēt Xbox spēles, interaktīvo tāfeli un galda 

spēles.  Savukārt, mēs ievērojot visus piesardzības pasākumus (dezinfekciju, telpu vēdināšanu, 

pulcēšanās ierobežojumus), bijām priecīgi par apmeklējumiem. Rudenī turpinājām izmantot 

mūsu projektā iegūtās tehnoloģijas (tāfeli, datorus, foto kameru) un novadījām, man šķiet 

pirmie interaktīvo pasākumu ar pašiem mazākajiem – bērnudārzniekiem – testos un puzlēs par 

LATVIJU. Protams, tikties klātienē, to nekādi nevar aizstāt ar interaktīvo pasākumu, bet visiem 

bija prieks redzēties un tālāk arvien vairāk  audzinātāju pieteicās šādiem pasākumiem, tas 

nozīmē, ka esam spējuši ieinteresēt un uzrunāt mūsu sadarbības partnerus un varam kopīgi 

turpināt attīstīt šo virzienu.  

 

Sadarbības pasākums: 

Šī gada 19. augustā JGB Bērnu literatūras nodaļas Pepija devās ciemos uz Asares 

pagasta bibliotēku, lai nosvinētu vasaras noslēgumu ballīti. Kopā ar bērniem gatavojām 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 lidinājām savus sapņus ar papīra 

lidmašīnām, zīmējām nelielus 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! Paldies Antoņinai Dzenuškai par 

uzaicinājumu piedalīties vasaras noslēguma ballītē un paldies arī Asares pagasta kultūras darba 

koordinatorei Madarai Ozoliņai par muzikālo pavadījumu, bet vislielākais paldies mazajiem un 

lielajiem ķipariem par kuplo apmeklējumu. 

Šis decembris ir īpašs - mēs nevaram doties ciemos, bet iepriecināt mēs varam! 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas BLN Rūķis un PII "Zvaniņš" piedalījās akcijā "No sirds uz 

sirdi", ziedojot pansionāta "Jaunāmuiža" iemītniekiem. Tika izveidotas dāvanu paciņas, kurām 

pievienojās arī Gulbju ģimenes dāvana (viņi bija pamanījuši mūsu akciju Facebook lapā), un 

visas kopā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tika nodotas pansionāta 

darbiniekam, kurš tālāk tas nogādās pansionāta iemītniekiem! Mēs ļoti ceram, ka sirsniņas tiks 
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sasildītas un iepriecinātas! Mīļš paldies PII "Zvaniņš" un Gulbju ģimenei. Labais vairo labo!  

"Tikai priecīga sirds rod baudu darot labus darbus". 

 

 

7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

  

 Bibliotekāri nepārtraukti papildina savas zināšanas, ko var apskatīt pielikumā Nr.4. 

Tā kā klātienes mācības nenotiek, mēs arī pašas meklējām  dažādus bezmaksas 

pieejamos seminārus par radošām idejām, piemēram, kā interaktīvi veidot izstādes un radošās 

darbnīcas, kā smelties spēku, kad esi uz izsīkuma robežas u.t. t. 

Vasarā vēl paspējām aizbraukt uz jaunatklāto Ulbrokas bibliotēku un iepazīties ar kolēģu 

darbu. 

Ļoti vērtīgs seminārs notika novembrī “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba 

devējiem, vecākiem un pedagogiem”. Seminārs notika INTERREG V–A LATVIJA LIETUVA 

PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAs 2014-2020 Projekta “Ģimenei draudzīgas 

bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu 

rajonā un Jēkabpils pilsētā” HOME LLI-422 ietvaros.  

 

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

risināšanas ceļi 

 

Vēl gada sākumā varējām uzskaitīt vairākas problēmas un meklēt to risināšanas ceļus, 

bet jau pēc pirmās pandēmijas laika, sapratām, ka tās ir pavisam mazsvarīgas, ja salīdzinām.  

Gada sākums: 

  Bērnu un pusaudžu zināšanu trūkums par aktualitātēm gan literatūrā, gan vispār. Trūkst 

motivācijas lasīt, kas ir cieši saistīts ar tehnoloģiju laikmetu. Uztraucas par grāmatas biezumu, 

pievērš uzmanību tikai plānām grāmatām ar maz teksta. 

Joprojām aktuāli bija  bibliotēkas lietošanas noteikumi – gan kopumā, pieklājības 

normas, gan izturēšanās pret grāmatām. 

Gada vidus: 

Pēc pirmajiem pandēmijas ierobežojumiem sapratām, ka iepriekšējās problēmas ir 

sīkums, lai tik bērni atgriežas bibliotēkā. Visu var atrisināt, tikai vajadzīgs laiks un pacietība, 

jo visi bija satraukti no neziņas. Rudenī jau bijām sapratuši, kā izmantot mūsu tehnoloģijas, kā 

sazināties un rīkot kopējus pasākumus platformā ZOOM. Tāpēc mēs  par 2020.gada problēmām 

teiksim- viss ir atrisināms, galvenais, lai ir veselība un varam kopīgiem spēkiem atgriezties 

normālā darba  vidē. 
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Gada noslēgums: 

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve – 

Tā skaista šodien, skaistāka vēl rīt: 

Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi, 

Kaut vienu labu vārdu tajā ierakstīt. 

Tad nu rakstīsim kopā ar bērniem, jauniešiem, vecākiem mūsu skaistajā dzīves grāmatā 

skaistas un gaišas rindas, nemeklējot problēmas vai smagumus.  

 

8. Novadpētniecība  

 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

 

JGB novadpētniecības galvenie virzieni un pakalpojumi saistās ar informācijas 

apzināšanu par Jēkabpils reģiona vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem: 

 Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām; 

 Novadpētniecības tematisko mapju reorganizācija un aprakstīšana elektroniskajā 

katalogā; 

 Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm un 

pasākumiem; 

 JGB vēstures izpēte un apkopošana mapēs un fotoalbumos; 

 Sadarbība novada materiālu vākšanā un popularizēšanā ar vietējiem 

laikrakstiem, nacionālajām biedrībām un novadpētniekiem; 

 Informācijas izvietošana JGB tīmekļa vietnē www.jgb.lv sadaļā 

“Novadpētniecība”. 

Pārskata gada galvenā prioritāte bija iesaistīšanās LNB projektā “Industriālais 

mantojums” ar materiāliem par Jēkabpils cukurfabriku. Plašāk informācija par iesaistīšanos 

šajā projektā pieejama Pielikumā Nr.1 
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8.2. Novadpētniecības krājums 

 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Novadpētniecības krājums šogad papildinājies ar 41 izdevumu. Pavisam uz 31.12.2020. 

novadpētniecības krājumā ir 1818 izdevumi – grāmatas, audiovizuālie un kartogrāfiskie 

materiāli. 

 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām 

bibliotēkām. Kā atšķirības zīme no pārējā JGB krājuma plaukta indeksā tiek izmantots 

apzīmējums ”N” un noteiktas krāsas (rozā) uzlīmes. No šī gada krājums izvietots JGB interneta 

lasītavā. Novadpētniecības mapes izvietotas Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļā. 

Elektroniskajā katalogā novadpētniecības krājumam un tiem abonementa izdevumiem, kuros 

atrodama informācija par novadniekiem, 996. Statistikas laukā tiek pielikts kritērijs 

“Novadpētniecība”. 

 

Tabula: Darbs ar aprakstiem JGB datu bāzēs un  katalogā 

 Uz 01.01.2020. Uz 01.01.2021. “+” vai “-“ 

Aprakstu skaits Novada datu bāzē 54092 53398 -694 

Aprakstu skaits Autoritatīvajā datu 

bāzē 
41505 41148 -357 

Novadpētniecības mapju aprakstu 

skaits elektroniskajā katalogā 
161 163 +2 

 

Situācijas analīze: Kopējais aprakstu skaits Novada datu bāzē ir samazinājies, jo šogad 

tika pabeigta dubulto aprakstu dzēšana, kuri radās pēc Jēkabpils pilsētas bibliotēkas (JPB) 

novada datu bāzes pievienošanas. Šogad izdzēsti 2385 šādi ieraksti. Arī Autoritatīvo ierakstu 

skaits samazinājies sakarā ar dubulto autoritāšu salīdzināšanu un dzēšanu. 

Turpinās Novadpētniecības mapju reorganizācija, daļu materiālu apvienojot, daļu 

izdalot. No jauna šajā gadā izveidotas mapes – “Mūzika Akurateru dzimtā” un “Akurateru 

dzimtas saieti”. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

JGB digitālās kolekcijas tiek atspoguļotas JGB mājaslapas sadaļas “Novadpētniecība” 

apakšsadaļā “Digitālās kolekcijas”. Šogad kolekcija papildinājās ar Daigas Rubenes (dažādi 
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materiāli), Viļa Dābola un Valijas un Voldemāra Zemīšu (par Jēkabpils cukurfabriku) 

piedāvātajiem materiāliem. Plašāk Pielikumā Nr.1 

 

Digitalizēto materiālu uzskaite  

Digitalizācija 
Digitalizēts līdz 

gada sākumam 

Digitalizēts 

atskaites gada 

laikā 

Digitalizēts 

gada beigās 

(kopā) 

Digitalizēto teksta dokumentu skaits 721 1 1 

Digitalizēto teksta dokumentu lpp. 

skaits 
13354 735 14089 

Digitalizēto attēlizdevumu skaits 120 295 415 

Digitalizēto skaņu ierakstu skaits 0 25 25 

Digitalizēto skaņu ierakstu 

hronometrāža 
0 38:51 38:51 

Digitālo kolekciju kopskaits 3 5 8 

 

Paskaidrojumi par uzskaites kritērijiem: Digitalizēto teksta dokumentu skaits ir 1, jo 

no 2021.gada sāksim uzskaiti pēc jauniem kritērijiem – uzskaitīsim digitalizētās grāmatas, 

laikrakstus, atmiņu aprakstus, ielūgumus, pateicības utt. 

Līdz šim šeit skaitījām tos periodiskos izdevumus, no kuriem likām anotācijas un lokālās 

anotācijas kopkatalogā. 

 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Novadpētniecības krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas 

krājuma. Te galvenokārt notiek komplektēšana un piekomplektēšana. Nozīmīgs papildinājums 

ir iepriekšējos gados izdoto grāmatu dāvinājumi no iedzīvotājiem - tā bibliotēkas krājumā 

iegūstam jaunus izdevumus un vizuāli nolietotos varam apmainīt pret labākiem. 

 

JGB Lasītavas krājumā pieejami šādu novada laikrakstu komplekti: 

Brīvā Daugava 1977-2020 

Брива Даугава 1977-2013 

Jaunais Vēstnesis 1992-2019 

Jēkabpils Vēstis 1995-2020 

 

Situācijas analīze: Galvenais novadpētniecības krājuma attīstības mērķis ir savākt pēc 

iespējas pilnīgāku novadnieku un novadā izdoto izdevumu klāstu. 
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Izmantojums  

Novadpētniecības krājumu, kolekcijas un datu bāzes izmanto uzziņu sniegšanai, uzziņu 

sagatavošanai, izstāžu un pasākumu veidošanai. Novadpētniecības krājuma materiālus 

galvenokārt izmanto skolēni, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus vai meklējot materiālus 

Projektu nedēļās. Izmanto arī vietējie novadpētniecības entuziasti. Tāpat materiālus izmanto 

reģiona publiskās bibliotēkas, lai papildinātu savus novadpētniecības krājumus ar jauniem 

materiāliem un meklētu informāciju izstāžu veidošanai.  

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Globālajā tīmeklī par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem, veidotajām izstādēm un citām 

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

Kultūras pārvaldes mājaslapu http://www.jkp.lv, JGB profilus sociālajos tīklos 

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

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

Tradicionālā – drukātā veidā – ar JGB jaunumiem var iepazīties Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes veidotajā reklāmlapā un laikrakstā “Brīvā Daugava”. 

Šogad korektīvas ieviesa situācija ar vīrusa Covid-19 izplatību. Bibliotēka vairākus 

mēnešus fiziskam apmeklējumam nebija pieejama. Tāpēc tika ieviesta jauna darba forma – 

virtuālās izstādes. 

Līdz vīrusa Covid-19 ierobežojumu pasludināšanai tematiskās novadpētniecības 

izstādes tika izvietotas JGB lasītavās. 

 

Janvāris “Jēkabpilieši Barikādēs” Barikāžu aizstāvju atceres diena 

Janvāris Rokdarbu izstāde “Paradīzes putns” Inetas Šatalovas adījumi 

Februāris 

“Nekas šai pasaulē nav pasakāms līdz galam, 

Un dzejniekam, ak, dzejniekam - vismazāk.” /A.Grīnbergs/ 

Dzejniekam Andrim Grīnbergam 28.februārī - 80 

Marts 
“Dzīvosim pilnvērtīgu dzīvi!” 

Mācītājam Kārlim Skujiņam 16.martā - 135 

Aprīlis 
“Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem”” 

Komponistam Arvīdam Žilinskim 31.martā - 115 

Maijs 
“Mākslinieks no dižas dzimtas” 

Ugam Skulmem 20.maijā - 115 

  

Pēc valsts noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatību  tematiskās 

novadpētniecības izstādes varēja aplūkot ne tikai JGB lasītavās, bet arī virtuālā bibliotēkas 

mājaslapā un sociālajos tīklos 

  

http://www.jgb.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.radio1.lv/
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Maijs Jēkabpils Mākslas skolas 6. klases audzēkņu darbu digitālā izstāde 

Jūnijs 
“Zemnieks, dzejnieks, Patriots” 

Uzņēmējam Gundaram Kalvem 23.jūnijā - 50 

Jūnijs Parki Jēkabpilī 

Jūlijs 
“Jēkabpils Goda pilsone, kuras sirds pieder Krustpilij” 

Rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei 20.jūlijā - 80 

Augusts 
“Ne optimists. Ne pesimists. Reālists.” 

Dzejniekam Ronaldam Briedim 25.augustā - 40 

Augusts Jāņa Urtāna grafiku izstāde “Asociācijas” 

Septembris 
“99 bagātas un pilnvērtīgas gadskārtas” 

Rokdarbniecei Lilijai Šicai  17.septembrī - 100 

Septembris 
“Raiņa saules gadi” 

Dzejniekam Rainim 11.septembrī - 155 

Oktobris 
“Valdnieks – uzņēmējs un saimnieks” 

Hercogam Jēkabam 28.oktobrī - 410 

Novembris 
“Ieskats A.Karlsones zīmējumu pasaulē” 

Māksliniecei Ainai Karlsonei 13.novembrī - 85 

Decembris 
“Reinis Nitišs. Pierādīt sevi trasē…” 

Motosportistam Reinim Nitišam 16.decembrī - 25 

Decembris 
Rokdarbu izstāde “Baltkrievu motīvi”, pieminot Jēkabpils baltkrievu 

biedrības vadītāju V.Doroščonoku 

 

2020.gadā notika šādi novadniekiem un novadnieku darbiem veltīti pasākumi: 

24.februāris Tikšanās ar rokdarbnieci Inetu Šatalovu 

11.marts 
Tikšanās ar basketbola aģentu - basketbola kluba "Jēkabpils" 

direktoru Juri Kalniņu Karjeras dienu ietvaros 

27.augusts 

Izstāžu cikla "Jēkabpils - 350" noslēguma pasākums - tikšanās ar 

Jēkabpils  Mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem vasaras izstāžu 

cikla “Jēkabpils -350” autoriem 

10.septembris Tikšanās ar izstādes "Magoņu paradīze" autori Viktoriju Artemjevu 

14.septembris 
Informatīva stunda par Raiņa dzīvi un daiļradi Jēkabpils 2.vidusskolas 

6.klasei 

18.septembris 
Informatīva stunda par Raiņa dzīvi un daiļradi Jēkabpils 2.vidusskolas 

5.klasei 

1.oktobris 
Pansionāta "Jaunāmuiža" iemītnieku darbu izstādes "Sirds - atvērtā 

priekam un nodarbei"  atklāšana 

  

Sagaidot Jēkabpils 350 gadu jubileju, tika izveidotas vairākas virtuālās izstādes: 

 ”Svinam 350” - fotostāsts par Jēkabpils pilsētvidi un jubilejas gada pasākumiem, 

 Jēkabpils Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde, 

 Darba process Krustpils cukurfabrikā 1930-tajos gados”.  
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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 

  

 

Novada datu bāzē tiek aprakstītās JGB digitālās kolekcijas, elektroniskajā katalogā - 

novadpētniecības mapes un ceļojošās izstādes. Lai palielinātu šīs informācijas pieejamību 

interesentiem, tiek sniegta paralēla informācija JGB mājas lapas sadaļā “Novadpētniecība” 

attiecīgajās sadaļās (Digitālās kolekcijas, Novadpētniecības mapes un Ceļojošās izstādes). 

Atzīmējot ikgadējās Dzejas dienas, 12.septembrī tika organizētas  foto orientēšanās 

sacensības “Dzejo, ceļo Jēkabpilī”, kuras mērķis bija aicināt interesentus izglītojoši pavadīt 

brīvo laiku, iepazīstot Jēkabpils pilsētu un tās vēsturi. 

Jau piekto gadu oktobrī bibliotēkas Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa 

reģiona bibliotēkām organizēja konkursu Novadpētniecības krājuma atklāsmei. Šogad bija 

jārisina krustvārdu mīkla. 

 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Iesaistoties LNB projektā ”Industriālais matojums”, izveidojās sadarbība ar ilggadējiem 

Jēkabpils cukurfabrikas darbiniekiem Vili Dābolu, Valiju un Voldemāru Zemīšiem, kuri 

bibliotēkas rīcībā nodeva vērtīgas foto liecības, bet Jānis Jansons - audioatmiņas,  par 

Krustpils/Jēkabpils cukurfabrikas darbu. 

Tradicionālas kļuvušas prasmīgu novadnieku vadītās nodarbības dažādu prasmju 

apgūšanā. Plašāk skatīt sadaļā 5.Pakalpojumi. 

 Kopš 1984. gada Jēkabpils Galvenās bibliotēkas paspārnē darbojas interešu apvienība 

“Literāts”, kura pulcē un konsultē topošos literātus. Par godu Jēkabpils 350. 

gadadienai interešu apvienība “Literāts” un tā vadītāja S.Kampāne-Štelmahere aicināja 

gan jaunus, gan pieredzējušus autorus domāt par Jēkabpili un to, kas veido tās identitāti 

šajā tik savādajā laikā, kad ierobežota pulcēšanās un kopīga svētku svinēšana, kā arī 
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rakstīt dzejoļus par pilsētu. Aicinājumam atsaucās astoņi autori. Darbi tika publicēti 

JGB mājaslapas sadaļā “Interešu apvienība “Literāts””. 

 Septembrī jau trešo gadu pēc kārtas pilsētā notika interešu apvienības "Literāts" 

performance "Dzejas fetišs".  Pasākumā tika apbalvoti tie autori, kuri piedalījās 

"Literāta" aicinājumā rakstīt dzejoļus Jēkabpilij 350 gadu jubilejā. 

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

Galvenais šī gada jauninājums ir darbs pie virtuālo izstāžu veidošanas. Tā ir jauna darba 

forma, kura prasa papildus zināšanas un prasmes un arī laiku to apgūšanai. Darba rezultāts tiek 

publicēts bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos. 

Šī gada aprīlī novadpētniecības krājums no lasītavas tika pārvietots uz interneta lasītavu. 

Tas tika izdarīts, lai apvienotu lasītavas krājumu, kas līdz šim atradās divās telpās. Tagad 

bibliotēkā izveidojies savdabīgs “novadpētniecības stūrītis”, kur iespējams izlikt izstādes un 

palasīt interesējošos izdevumus. 

 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Problēma: jautājums par personas datu aizsardzību, kas ierobežo bibliotēkas rīcībā 

esošo dokumentu atrādīšanu publiskajā vidē. Šogad guvām rūgtu mācību – nepaļauties uz 

īpašnieka pagaidu mutisku vienošanos par materiālu izmantošanu. Un turpmāk fotogrāfijas 

skenēt, apstrādāt tikai tad, kad ir noslēgts rakstisks līgums par atļauju atrādīt. 

Risinājums: Saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības datu aizsardzības speciālisti  izstrādāts 

dokuments “Par datu apstrādi un publiskošanu”, kurš nosaka digitalizēto materiālu publisku 

atrādīšanu. 

Problēma: Zināšanu trūkums par kvalitatīva digitalizācijas procesa  principiem. 

Risinājums: Iesaistoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās digitālās kolekcijas 

„Industriālais mantojums” veidošanā, izveidojās sapratne, kā veidot un saglabāt digitālās 

kolekcijas. Tagad galvenais uzdevums - sistematizēt un sakārtot esošās kolekcijas, lai tās būtu 

vienkopus.   
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8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

 Jāturpina darbs pie anotāciju veidošanas novada datu bāzes aprakstiem. 

 Vēl arvien viena no vajadzībām būtu slēgta izstāžu plaukta iegāde, kur varētu izvietot 

fiziskus novadpētniecības un citas tematikas priekšmetus. 

 Nākotnē gaidām iespēju strādāt vienotajā JGB un JPB Novadpētniecības platformā. 

 Galvenā vajadzība novadpētniecības darba sekmīgai tālākai virzībai ir cilvēkresursu 

palielinājums darba veikšanai un kvalitātes nodrošinājums veidojamajam produktam. 

 

9. Publicitāte 

 

9.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

 

Lai popularizētu bibliotēkas pasākumus, regulāri, katru mēnesi sastādām pasākumu un 

izstāžu plānu, ko iesniedzam Jēkabpils Kultūras pārvaldei, kas pasākumu tabulu publicē 

Jēkabpils pašvaldības laikrakstā “Jēkabpils Vēstis”, kas nonāk ikviena pilsētas iedzīvotāja 

pastkastītē. Bibliotēkas pasākumi un aktualitātes regulāri tiek publiskotas plašsaziņas līdzekļos: 

reģionālajā laikrakstā „Brīvā Daugavas”, Jēkabpils pašvaldības izdevumā “Jēkabpils Vēstis”, 

“Vidusdaugavas TV” un “Jēkabpils Radio1”, kā arī “Latvijas Avīze”, “Diena”. Sīkāk skatīt 

Pielikumā Nr.9.  

 

9.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī. 

 

Tīmekļa vietne 

Bibliotēkas mājas lapai www.jgb.lv ir apritējis jau gads. Šī jaunā vietne kļūst populārāka 

un tajā ir vairāk iespēju. Tā aktīvi tiek papildināta un mainīta aktuālākā informācija. Šajā vietnē 

ir pieejama informācija par Jēkabpils Galveno bibliotēku, Jēkabpils reģiona un Neretas novada 

publiskajām un skolu bibliotēkām, kā arī ir pieejams kopkatalogs. Izveidota strukturēta 

novadpētniecības sadaļa ar pamata informācija par Jēkabpils reģionam nozīmīgiem cilvēkiem, 

aptverot vēsturiskās un tagadējās Jēkabpils reģiona robežas. Regulāri tiek ievietota profesionālā 

informācija, kas ir aktuāla bibliotēku darbiniekiem. Par Galvenās bibliotēkas aktualitātēm 

vietnes apmeklētāji uzzina uzreiz atverot tīmekļa vietni. Pārskata periodā tika izveidota jauna 

sadaļa “Virtuālās izstādes”. Pārskata gadā par aptuveni 93% ir audzis vietnes apmeklējums. Šis 

http://www.jgb.lv/
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straujais apmeklējuma skaita pieaugums ir izskaidrojams ar Covid-19 pandēmiju, kad pavasarī 

un ziemā tika slēgtas bibliotēkas durvis apmeklētājiem. 

https://www.jgb.lv/ 

 

Sociālie tīkli 

Bibliotēka aktīvi izmanto tādus sociālos tīklus kā facebook.com, instagram.com un 

draugiem.lv, kuros tiek publicēta aktuālākā informācija, veidoti ieraksti, atspoguļoti pasākumi 

fotogrāfijās un informācija par aktualitātēm bibliotēkas nozarē. Bibliotēkas popularitāte 

sociālajos tīklos ir augusi. Sekotāju skaits tīklā facebook.com ir audzis par 157 sekotājiem, 

pārskata gada beigās bibliotēkas lapai bija 579 sekotāji. Tāpat ir audzis to sekotāju skits kas ir 

atzīmējis “Patīk” - par 149, kopā pārskata beigās atzīmējušo “patīk” ir 546 personas. 

Portāla draugiem.lv bibliotēkas lapā ir 111 sekotāji, šo sociālā tīkla vietu izmantojam 

reti, jo šī vietne ir zaudējusi savu popularitāti. 

“Instagram” sociālajos tīklos ir 418 sekotāju. Šo sociālo tīklu vietni izmantojam bieži, 

bet tai nav tik daudz funkciju, kā facebook vietnei, tāpēc visbiežāk izmantotā vietne ir 

facebook.com, jo to ir ļoti ērti lietot un varam sasniegt lielāku mērķauditoriju. 

Situācijas vērtējums: Sociālie tīkli ir laba bezmaksas bibliotēkas reklamēšanas vieta. Ir 

arī ērta iespēja savienot šos trīs sociālos tīklus caur Instagram, lai viens raksts nebūtu jāliek 

vairākas reizes, katru savā vietnē, bet Instagram platforma rediģē bildes, tāpēc šo iespēju 

izmantojam reti, lai nezaudētu attēlu kvalitāti. 

JGB Bērnu literatūras nodaļa uztur divus sociālos kontus  - Facebook un Instagram. 

Ir izveidots konts arī draugiem.lv, kurš laika gaitā ir palicis mazāk aktīvs saistībā ar portāla 

mazo aktivitāti lietotāju vidū.  

Facebook sekotāju skaits – 297 

Instagram sekotāju skaits – 446 

Situācijas vērtējums: Katru gadu sekotāju loks paplašinās, aktivitāte kļūst lielāka – 

vairāk dalās ar mūsu ievietoto informāciju, kas mums piesaista jaunus sekotājus.  

Tā kā bērniem ir ierobežota piekļuve sociālajiem tīkliem, lielākā daļa sekotāju ir bērnu 

vecāki.  Ir daļa bērnu un pusaudžu, kuri izmanto šīs sociālo tīklu platformas un ir arī mūsu 

sekotāju lokā. 

 

9.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

Ikviens pasākums, kas tiek organizēts ir neatņemama bibliotēkas darbības sastāvdaļa. 

Pārskata gadā tika organizēti 67 pasākumi, ikviens no tiem ir unikāls un neatkārtojams. Tāpēc 

https://www.jgb.lv/
https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/
https://www.instagram.com/jgbiblioteka/
https://www.draugiem.lv/www.jgb.lv/
https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/
https://www.draugiem.lv/www.jgb.lv/
https://www.instagram.com/jgbiblioteka/
https://www.facebook.com/jgbbernunodala/
https://www.instagram.com/jgbbernu/
https://www.facebook.com/jgbbernunodala/
https://www.instagram.com/jgbbernu/
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ikviens pasākums, kas tiek reklamēts un publicēts ir popularizējošs. Vairāk par pasākumiem 

skatīt Pielikumā Nr.10.  

 Kopā ar Jēkabpils kultūras pārvaldi organizējam dažādus pasākumus viens no 

notikumiem ir Dzejas festivāls. Šis festivāls notiek visu nedēļu un iedzīvotājiem ir 

iespēja izvēlēties apmeklēt: gan tikšanos ar rakstniekiem, dzejniekiem un mūziķiem, 

gan bērnu  “Runčuka pantiņu kaujas”, gan sportiskas aktivitātes kā foto orientēšanās 

sacensības “Dzejo ceļo Jēkabpilī” un dzejas performance “Dzejas fetišs”. 

 Lielu sekotāju aktivitāti sociālajos tīklos izraisīja akcija #grāmatudāvana, ko 

aktivizējām decembrī pirms Ziemassvētkiem un otru pirms Jaunā gada. Akcijas ietvaros 

bibliotēka dāvināja grāmatas, bet šīs grāmatas bija jāatrod pilsētas vidē. Izveidojām karti 

un atzīmējām aptuvenās vietas, tad to publicējām facebook lapā. Aktivitāte bija liela, 

sekotāju skaits palielinājās un ieraksti gandrīz sasniedza 10 000 skatījumu, kas 

bibliotēkas ierakstiem ir neredzēts skaitlis. 

 Jau trešo gadu turpinās sadarbība ar jauniešu organizāciju Restart.lv. Šīs 

organizācijas vadītājs ir mūsu, nu jau pieaugošais, lasītājs Jaroslavs Gaveiko un viņa 

ģimene. Bibliotēkā tika organizēta izklaidējoša viktorīnas par K.Kolodi grāmatu 

"Pinokio piedzīvojumi". 

 Iesaistīšanās  biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” projekta akcijā “Neskati 

cilvēku pēc cepures”, uzliekot galvā kādas tautas galvassegu un pastāstot par šo tautu 

vai cilvēku, kuram šī rota pieder, ko pozitīvu un interesantu. Tā mēs devām iespēju 

iepazīt mūsu pilsētā dzīvojošas tautas un cilvēkus. 

 

9.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Katras iestādes publicitāte ir rūpīgs darbs, kas būtu jāveic katru dienu. Šobrīd šo darbu 

savu prasmju un zināšanu robežās veic paši bibliotēkas darbinieki. Nākotnē veidojoties 

jaunajam novadam, vajadzētu vienu speciālistu, kurš profesionāli rūpētos par bibliotēkas tēla 

veidošanu un publicitāti.  

 

10. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

10.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Pastāvīgs bibliotēkas sadarbības partneris ir Jēkabpils Kultūras pārvalde, kopīgi 

organizējam pasākumus, kā Dzejas festivāls, kurā mēs kā bibliotēka organizējām “Runčuka 

pantiņu kaujas”, foto orientēšanās sacensības “Dzejo ceļo Jēkabpilī” un citus. Piedalāmies arī 
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Jēkabpils pilsētas svētku organizēšanā. Šogad Jēkabpils pilsētai bija nozīmīga jubileja - 350 

gadu.  

Ir izveidojusies ilggadīga sadarbība ar visām pilsētas izglītības un pirmsskolas 

izglītības iestādēm veidojam bibliotekāro stundu saturus, viesojamies izglītības iestādēs un 

skolnieki bieži viesojas bibliotēkā, piedalās pasākumos. Vadam nodarbības un aicinām 

iesaistīties pirmsskolas bērnus. Gada nogalē pandēmija ir ierobežojusi iespējas vadīt nodarbības 

klātienē, tāpēc izmantojām tiešsaistes platformas, lai vadītu bibliotekārās nodarbības. Iesaistām 

skolas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. Karjeras dienās aicinām uz bibliotēku un stāstam par 

bibliotekāra profesiju.  

Pilsētas jubilejai par godu, kopā ar Jēkabpils Mākslas skolu veidojām izstāžu ciklu, 

kuru varēja aplūkot bibliotēkas lasītavā, sociālajos tīkos publiskojām virtuālās izstādes. 

Sadarbībā ar basketbola klubu “Jēkabpils” martā Karjeras dienas ietvaros notika 

tikšanās ar basketbola aģentu Juri Kalniņu. 

Sadarbībā ar Krustpils Kultūras nama krievu vokālo ansambli "Bariņa", notika 

tikšanās ar dzejnieku Aleksandru Jakimovu no Ludzas. 

 

 

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

 

Sadarbībā ar  Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju esam saņēmuši grāmatas no 

Norvēģijas vēstniecības. 

Martā bibliotēkā bija skatāma Gētes institūta (Latvijā) ceļojošā izstāde "No paša 

sākuma" kura iepazīstina ar vācu 15 bērnu un jauniešu grāmatām, kas ir iznākušas laikaposmā 

no 2016. līdz 2018. gadam, to starpā bilžu grāmatas mazākajiem lasītājiem, romāni bērniem un 

jauniešiem, kā arī komikss. 

Pārskata gadā izveidojām sadarbību ar Krustpils novada Kūku pagasta  pansionātu 

“Jaunāmuiža”. Pansionātu regulāri vedam un mainām grāmatas, kuras izsniedz pansionāta 

darbinieki un rūpīgi veic lasītāju uzskaiti. Bibliotēkā bija skatāma pansionāta iemītnieku 

veidotā rokdarbu izstāde “Sirds - atvērtā priekam un nodarbei”. 

Bibliotēka turpina sadarboties ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. No šīs bibliotēkas 

regulāri pasūtam audiogrāmatas, kuras izsniedzam saviem apmeklētājiem ar lasīšanas 

problēmām. 

Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību, pārskata gadā tika organizēta tikšanās ar 

publicisti un sabiedrisko darbinieci Marinu Kosteņecku, kā arī viņas atmiņu krājuma "Mans 

XX gadsimts" prezentācija.  
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Ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika īstenots Kultūras ministrijas atbalstītais Vērtīgo 

grāmatu iepirkums - Galvenā bibliotēka saņēma 102 eksemplārus 984 eiro vērtībā. 

Turpinās sadarbības līgums ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāli, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Latvijas Universitātes filiāli Jēkabpilī par mācību – 

metodisko materiālu nodrošināšanu studentiem un pasniedzējiem no bibliotēkas puses un 

grāmatu atgūšanu no parādniekiem no augstskolu puses. Līgumu nosacījumi tiek ievēroti un 

veiksmīgi darbojās, dodot iespēju studentiem no citiem reģioniem izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus. 

Pateicoties sadarbībai ar direktora vietnieci audzināšanas jomā Zani Ozolu, 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu kopīgu pasākumu 

organizēšanā un apmeklēšanā. 

Lieliska sadarbība ar Jēkabpils ziņu portālu “Radio1”, kas atspoguļo mūsu pasākumus 

un aktivitātes. Mūsu mājas lapā ir ziņu baneris. 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar mazākumtautību biedrībām: 

● Ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir”; 

● Baltkrievu biedrība “Spatkanne”. 

Kopā ar biedrībām tiek veidotas izstādes, organizēti pasākumi un radošās darbnīcas, kā: 

● Veidojot dažādus tematiskus pasākumus uzziņas tika sniegtas arī sadarbības 

partneriem un NVO biedrībām “Spatkanne”, “Javir” palīdzot sagatavot tekstus latviešu valodā, 

piemēram, Starptautiskā Dzimtās valodas dienā sadarbībā ar baltkrievu biedrību   

‘’Spatkanne’’, rakstot atklāto diktātu, kuru aktieris no Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas 

lasīja tiešsaistē; 

● Radošā darbnīca "Ukraiņu vasara"  jeb Українське літо. Darbnīcu vadīja 

ukraiņu biedrības kultūras pasākumu organizatore Viktorija Artemjeva. 

Par kopīgajiem pasākumiem ar biedrībā, plašāk skatīt pielikumā Nr.8. 

Organizējot dzejas festivāla foto orientēšanās sacensības “Dzejo ceļo Jēkabpilī” ar balvu 

fondu šo pasākumu atbalstīja Fantasy.lv galerija, kas atrodas Rīgā. Orientēšanās sacensību 

dalībniekiem dāvināja ieejas biļetes uz galeriju “Fantasy” kurā ir izveidota neparasta izstāde no 

fantāziju tēliem. 

Jau vairākus gadus dzejnieks Nauris Gekišs dāvina savas grāmatas bibliotēkai. Šobrīd 

bibliotēkas krājumā ir 14 viņa dzejas krājumi. 

Sadarbībā ar Swedbank bija iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām, kuras 

notiktu bibliotēkā, bet pandēmijas ietekmē šīs konsultācijas nevarēja notikt. 

 

 

 

 



 

52 

 

10.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 

Organizējot Ziemeļvalstu literatūras nedēļas viktorīnu „Ziemeļvalstis – kopīgais un 

atšķirīgais”, uzņēmums “Lonas” no Lietuvas dāvināja vērtīgas balvas viktorīnas uzvarētājiem. 

 

10.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

 Jēkabpils Agrobiznesa koledža aktīvi piedalās bibliotēkas organizētajos 

pasākumos, kā piemēram, izstādes “Kāpnes augšup” atklāšana. 

 Izglītības iniciatīvu centrs iesaistīja bibliotēkas darbiniekus savā projektā 

"Neskati cilvēku pēc cepures!". 

 Plašsaziņas  līdzekļi - Jēkabpils ziņu portālu “Radio1”, “Vidusdaugavas TV”, 

reģionālais laikraksts “Brīvā Daugava” - regulāri atspoguļo un informē par 

bibliotēkas plānotajiem un notikušajiem pasākumiem, atspoguļojot tos savos sižetos un 

izdevumos. 

 

11. 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 MS Teams. 

 

11.1. Situācijas apraksts 

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 
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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. 

 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. 

 

11.2. GB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

 

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;  
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 Valstisku un reģionālu lasītveicināšanas programmu un pasākumu koordinēšana 

reģionā 

1) Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;  

2) Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība; 

3) Ziemeļvalstu literatūtras 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 MS Teams paltformu 

lietošanai; 

 Saziņa ar LNB Bibliotēku attīstības centru un Kultūras ministrijas Bbliotēku 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-19 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 tik 

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. 
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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 Marinu Kosteņecku 

un Andri Grīnbergu 
2 

 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 

 

11.3. 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.  
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11.4. 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 gāmatu 

apkopošana un saņemot grāmatas, to sadale un pavadzīmju sagatavošana; 

 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 svarīga 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. 
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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. 

 

11.5. 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. 
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2021. gada prioritātes 

 

1. Reģiona bibliotēku darbība pēc novadu reformas - vienota (centralizēta) bibliotēku tīkla un 

darbības modeļa izstrāde un veiksmīga realizācija. 

2. Gatavojoties akreditācijai, veikt bibliotekāros darbus, veikt bibliotēkas ieejas, kāpņu telpas 

pakāpienu un  lasītavas sienu kosmētisko remontu. 

3. Izstrādāt Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Attīstības stratēģiju 2021.-2026.gadam. 

4. Uzsākt datu ievadīšanu kopējā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku  interneta vietnes sadaļā - 

Novadpētniecība. 

5. Turpināt attīstīt pasākumus un aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu lasītprasmi un 

informācijpratību (vairāk  - attālinātās bibliotekārās stundas). 

6. Uzturēt sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas koordinatori, 

īstenojot veselības veicināšanas pasākuma ciklu bibliotēkā, klātienē vai attālināti ņemot vērā 

epidemioloģisko situāciju un valdības lēmumus. 

7. Turpināt sadarbību ar mazākumtautību biedrībām, ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir” 

un baltkrievu biedrību “Spatkanne”, organizēt pasākumus un piedaloties biedrību organizētajos 

pasākumos. 

8. Attīstīt bibliotekāros pakalpojumus ārpus bibliotēkas telpām. 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja: Zinaīda Rabša 

 

 

2021.gada februārī 

  



 

59 

Pielikums Nr. 1. LNB projekts „Industriālais mantojums” – 

Jēkabpils cukurfabrika 

2020.gadā bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās digitālās 

kolekcijas „Industriālais mantojums” veidošanā. Šis  projekts, kurā iesaistījās daudzas 

atmiņas institūcijas un kurš izstrādāts ERAF ietvaros, iekļauti tie Latvijas uzņēmumi, kuru 

produkcija bija un ir pazīstama ne tikai Latvijā, bet  visā pasaulē.  

Jēkabpils Galvenā bibliotēka projektā iesaistījās ar materiāliem par Krustpils/Jēkabpils 

cukurfabriku. Materiāli par cukurfabriku tika apzināti, savākti, skenēti, sistematizēti un 

apkopoti, izmantojot JGB novadpētniecības materiālus, interneta resursus un datubāzes, kā arī 

izmantojot cukurfabrikas ilggadējā darbinieka Viļa Dābola piedāvātos foto materiālus par 

darba procesu Jēkabpils cukurfabrikā 1930-tajos gados.  

Savāktie materiāli, pamatojoties uz LNB izstrādāto metodisko paraugu modeli, tika 

izmantoti:  

1) uzņēmuma apraksta veidošanā, iekļaujot ziņas par nozari, kurā tas darbojās, īsu tā 

vēsturi, izgatavotās produkcijas aprakstu, informāciju par uzņēmuma ēkām un  personībām, 

kuras saistītas ar uzņēmuma darbību. Aprakstā iekļautas arī ziņas par izmantotajiem 

informācijas avotiem.  

2) “Laika joslas kartes” izveidošanā, kur atspoguļota objekta nosaukumu un adrešu 

maiņa laikposmā no tā pastāvēšanas pirmsākumiem līdz mūsdienām. 3) metadatu tabulas 

veidošanai, sniedzot ziņas par katra skanētā objekta identifikāciju, tipu, nosaukumu, anotāciju, 

datējumu, atslēgvārdiem.  

Dalība projektā pamudināja turpināt šo darbu, kā rezultātā JGB savā krājumā vēl 

papildus ieguva foto materiālus no ilggadējiem cukurfabrikas darbiniekiem - Valijas un 

Voldemāra Zemīšiem. No savāktajiem materiāliem tika izveidotas prezentācijas, kuras 

apskatāmas JGB mājaslapas sadaļas “Novadpētniecība” apakšsadaļā “Digitālās kolekcijas”: 

  

https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/04/J%C4%93kabpils%20cukurfabrika-PRESENTATION.pdf
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Kolekcijas nosaukums Attēls no kolekcijas 

 

 
“Darba process Jēkabpils cukurfabrikā 
1930-tajos gados” (No Viļa Dābola 
kolekcijas) 
 

 

 
Cukura noliktava 

 

 
“Jēkabpils cukurfabrikas direktora 
A.Ezeriņa albums” (No Viļa Dābola 
kolekcijas) 

 

 
Jēlcukura transportieris (ar vagonu 
pievesto cukuru transportē uz svaru 
māju) 
 

 

 
“Jēkabpils cukurfabrikas direktora 
A.Ezeriņa bēres” (No Zemīšu ģimenes 
kolekcijas) 
 

 

 
Nekrologs laikrakstā “Padomju 
Daugava” 

 

 

  

https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/04/J%C4%93kabpils%20cukurfabrika-PRESENTATION.pdf
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/04/J%C4%93kabpils%20cukurfabrika-PRESENTATION.pdf
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/04/Lielais%20albums-converted.pdf
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/04/Lielais%20albums-converted.pdf
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/03/Ezeri%C5%86a%20B%C4%93res%20J%C4%93kabpil%C4%AB.pdf
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2020/08/03/Ezeri%C5%86a%20B%C4%93res%20J%C4%93kabpil%C4%AB.pdf
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Pielikums nr. 2. JGB lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas 

periodam 

Sakarā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu  no 

9.novembra līdz 6.decembrim tiek ieviesti Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

lietošanas noteikumi ārkārtas situācijā Covid-19 slimības ierobežošanai. 

 

1. Apmeklējot bibliotēku obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā  bibliotēkas 

apmeklējuma laikā (sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam) un rūpīgi 

jādezinficē rokas;  bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas 

apmeklētājus bez maskām vai sejas vairogiem un ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. 

2. Bibliotēka darbu turpina ierastajā darba laikā. 

3. Ārkārtas situācijas laikā tiek pārtraukta klātienes pasākumu organizēšana, kā arī netiek 

pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai. 

4. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 min (izņemot, skolēni un 

studenti, uzrādot apliecību, mācību nolūkos bibliotēkā var uzturēties līdz 2 stundām, 

datora izmantošanu -  iepriekš rezervējot). 

5. Vienlaikus bibliotēkā var uzturēties Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā (2.stāvā) – 

7, Bērnu literatūras nodaļā (3.stāvā)  - 7  apmeklētāji, ievērojot divu metru distanci. 

6. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: 

a. ienākot bibliotēkā, lasītājs izlasītās grāmatas aizsietā maisiņā ieliek grāmatu 

kastē, to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pēc tam dezinficē rokas un 

dodas izvēlēties jaunu lasāmvielu vai pie datora, ievērojot divu metru distanci; 

b. lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti 

jāuzrāda bibliotēkas lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments; 

c. lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām 

grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā, kas pieejams 

www.jgb.lv vai pa telefonu Lasītāju apkalpošanas nodaļa 29642338, 65232588 

e-pasts lan@jgb.lv . Bērnu literatūras nodaļa 29642339, 65221303, e-pasts 

berni@jgb.lv. 

7. Bibliotēkas datori ir paredzēti tikai lietišķu darbu veikšanai (mācībām, e-pastu 

sūtīšanai, sludinājumu caurlūkošanai, rēķinu izdrukai, norēķiniem utt.), ievērojot 2 

metru distanci. 

8. Cilvēkiem ar augstu saslimšanas risku, iepriekš telefoniski vienojoties vai e-pastā, 

grāmatas piegādāsim mājās. 

9. Lai pasargātu sevi un citus no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības 

noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, notiek 

regulāra telpu, virsmu, inventāra  dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, 

atverot logus.  

10.  Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja    Zinaīda Rabša 

2020. gada 11.novembris 

mailto:berni@jgb.lv
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Infografikas  
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Pielikums nr. 3. Aptaujas rezultāti 

 

Lai uzlabotu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbību un uzzinātu iedzīvotāju viedokli par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, vasaras noslēgumā, izveidojām aptauju un aicinājām 

ikvienu to aizpildīt. 

Rudenī aptauja noslēdzās un esam apkopojuši rezultātus. 

 

Aptauju aizpildīja 110 respondenti 

 

 

Vecuma posmos     

līdz 15 - 7 

16-30 - 22 

31-50 - 46 

51-64 - 23 

65 un vairāk – 12 

 

Lielākā daļa no respondentiem ir strādājošie, kas apmeklē JGB 

Nodarbošanās     

Mācos - 10 

studēju  - 10 

strādāju un studēju - 8 

strādāju - 65 

nestrādāju - 3 

esmu pensijā - 9 

esmu pensijā un strādāju – 4 

 

RESPONDENTI, KURI NEAPMEKLĒ JĒKABPILS GALVENO BIBLIOTĒKU 

Atzīmējiet iemeslus, kāpēc neapmeklējat Jēkabpils Galveno bibliotēku. (iespējamas 

vairākas atbildes). 

Nav laika - 1 

Nav intereses - 0 

Neizdevīga atrašanās vieta - 2 

Neizdevīgs darba laiks - 1 

Trūkst informācijas - 0 

Apmeklēju citu bibliotēku - 3 
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Kādi pakalpojumi Jūs interesētu, lai apmeklētu Jēkabpils Galveno bibliotēku? 

 nodrošināt transportu no pagastiem uz bibliotēku 

 fotoapstrāde 

 ne jau pakalpojumi pie vainas, bet vieta 

 kad bērni paaugsies, tad obligāti nākšu 

 

RESPONDENTI, KURI APMEKLĒ JĒKABPILS GALVENO BIBLIOTĒKU 

 

Vai apmeklējat JGB? 

Jā - 103 

Nē – 7 

 

 

 

 

 

Visbiežāk bibliotēku apmeklē reizi mēnesīs 

Cik bieži apmeklē bibliotēku?     

gandrīz katru dienu - 5 

reizi nedēļā - 7 

reizi divās nedēļās - 13 

reizi mēnesī - 48 

dažas reizes gadā - 27 

 

 

Pārsvarā bibliotēku apmeklē lai lasītu grāmatas  

Mērķis, kādēļ apmeklē bibliotēku.        

Mācībām - 24 

pašizglītošanās nolūkiem - 41 

grāmatu lasīšanai - 77 

laikrakstu un žurnālu lasīšanai -  13 

pasākumu apmeklēšanai -24 

izstāžu apmeklēšanai - 16 

brīvā laika pavadīšanai - 21 

IT izmantošanai (kopēšana, printēšana u.c.) - 18 

citi  - Jaunas informācijas iegūšanai. Novadpētniecībai. 
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Visbiežāk par bibliotēkas pakalpojumiem uzzina sociālajos tīklos.    

Kur visbiežāk uzzina par bibliotēkas pakalpojumiem un pasākumiem?  

sociālajos tīklos - 54 

bibliotēkas mājas lapā - 26 

masu medijos - 24 

bibliotēkā - 47 

no paziņām – 19 

 

Lielākā daļa respondentu, par bibliotēkas pasākumiem un pakalpojumiem, vēlas uzzināt 

sociālajos tīklos. 

Kā vēlētos uzzināt par b-kas pakalpojumiem un pasākumiem?    

sociālajos tīklos - 69 

ziņas elektroniski e-pastā - 29 

no bukletiem - 9 

no afišām pilsētvidē - 25  

masu medijos - 26 

cits – apmierina informācijas pieejamība. 

 

Gandrīz puse respondentu zina par bibliotēkas e-katalogu, bet neizmanto to. 

Vai zināt par bibliotēkas e-katalogu, kurā ir iespējams pasūtīt un pagarināt grāmatas?

  

jā, zinu, bet neizmantoju – 52 

jā, zinu un izmantoju – 39 

nē, nezinu - 11 

   

Kādam grāmatas formātam dod priekšroku?    

papīra formātam – 89 

e-grāmatām – 2 

audiogrāmatām – 3 

vienalga, ja tikai labs saturs – 12 

 

Vai apmierina bibliotēkas krājums?   

Jā – 84 

Nē – 2 

Daļēji – 16 
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Vai izmanto bibliotēkā pieejamos žurnālus un laikrakstus?   

Jā – 35 

nē, presi pasūtu mājās – 9 

nē, izmantoju internetā pieejamo info – 54 

cits - Pilsētas b-kā, jo tā tuvāk mājām. Ļoti reti 

 

Par kuriem b-kas pakalpojumiem ir informēti un izmanto tos?    

grāmatu izsniegšana – 94 

žurnālu un laikrakstu izsniegšana – 68 

grāmatu piegāde mājās – 9 

audiogrāmatu pasūtīšana no Neredzīgo b-kas – 8 

grāmatu psūtīšana no reģiona b-kām - 38 

datubāžu izmantošana - 40 

tematiskās izstādes – 42 

galda spēļu izsniegšana – 18 

xbox spēles – 17 

interaktīvā tāfele – 13 

novadpētniecības krājums - 21 

 

Respondentu ieteikumi un ierosinājumi, kā uzlabot b-kas darbu:   

    

 Ātrāk būt pieejamām jaunajām gràmatàm 

 Viss apmierina 

 Tā turpināt! 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēka veic savas funkcijas labi, uzlabojumi nav nepieciešami 

 Būtu labi, ja varētu elektroniski pagarināt grāmatas arī pēc izsniegšanas termiņa, kad 

tas ir beidzies, jo reizēm nepamanu, ka termiņš jau beidzies 

 Mani apmierina esošā darbība un sniegtie pakalpojumi. 

 Ir ok 

 Mani viss apmierina! Galvenā bibliotēka savu darbu viec teicami! Paldies! 

 Vēlētos nodot makulatūtūru bibliotēkā, nesaprotu kāpēc tas nav iespējams. Ti 

vajadzētu arī popularizēt sociālajos tīklos, lai iedzīvotāji zina. 

 ok 

 Dažkārt sagādā neērtības vēlais darba laiks. 

 Nav pieejamas jaunākās grāmatas/ komentāri jurisdikcijas jomā 
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 Vienreizējs, atsaucīgs un kolosāls kolektīvs bibliotēkā- PALDIES par to :) 

 Vairā literārus pasākumus 

 Nav ieteikumu, jo visas piedāvātās iespējas apmierina. :) 

 Mani līdz šim viss ir apmierinājis, galvenais nenolaist latiņu. 

 Viss ok 

 :) Vieksmi darbā! 

 Viss apmierina. 

 Vai tiešām Covid laikā ir jāliek katra grāmata savā atsevišķā atkritumu maisiņā? 

 Ir labi 

 Ierosinājumu nav, viss ir ok 

 jaunas telpas bibliotēkai, plašākas 

 Viss ļoti patīk, šī ir mana mīļākā bibliotēka. Vēlētos plašāku kristīgās literatūras 

plauktu, varbūt varētu būt atsevišķi ievērojamu cilvēku biogrāfijas/autobiogrāfijas, 

gribētu vairāk lietuviešu literatūras (tulkotu). 

 Ir jauki,paldies JGB B lit.nodaļai! Atsaucīgas bibliotekàres!👍 

 Varbūt nākotnē varētu atvieglot grāmatu izsniegšanu ieviešot mobilo grāmatu skapi. 

Lai izvēlētās grāmatas varētu izņemt arī ārpus darba laika. Princips varētu būt kā 

omnivas pa komatiem. Skapis atrodas pie bibliotēkas, lasītājs pasūta grāmatu un 

saņem piekļuves kodu, ar kuru izņem grāmatas no skapja sev pieejamā laikā. Un 

vasarā ļoti pietrūkst darba laika sestdienās. Es personīgi darba dienās netieku, tad nu 

vasarā jādzīvo bez grāmatām, ja vien nav atvaļinājums. 

 meklēt jaunas darba formas 

 Esmu apmierināta, bibliotēkas darbinieces ir zinošas, atsaucīgas un laipnas. Veiksmi 

arī turpmāk! 

 Paldies bibliotēkas darbiniecēm, kuras vienmēr ir atsaucīgas, laipnas un spēj operatīvi 

risināt lasītāju grāmatu pieprasījumu jautājumu! 

 Ieejot bibliotēkas mājas lapā, uzreiz nevar atrast kopkatalogu. To vajadzētu parādīt 

lietotājiem daudz ērtākā veidā un vietā. 

 Eabonaments,i vidē pasūti egramatu,audio gramatu,datu bazi.,lai nav jaiet klatiene 

 Turpināt darbu 

 iet līdzi laikam! 

 turpiniet strādāt 

 Turpināt paplašināt grāmatu krājumu, īpaši ar kriminālromāniem. Man piesaistītu 

uzmanību sociālajos tīklos ievietota info par to kādas jaunas grāmatas ir bibliotēkā. 
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Interesētu kādas radošās nodarbības, ja ir iespējama sadarbība ar kādiem 

māksliniekiem. 

 Paldies par darbu! 

 darbs apmierina 

 Esmu apmierināta ar to, ko piedāvā. 

 Bibliotēka strādā labi. 

 vairāk informācijas soc. tīklos, piemērma - Facebook 

 Viss ļoooooti apmierina 

 Biežāk iepirkt jaunākās grāmatas. 

 Iespēju pagarināt grāmatu turēšanu mājās arī pēc termiņa beigām. 

 Tā turpināt! Lai veicas! 

 Pagarināt darbalaiku (1 h vi 2 h klāt esošajam) 

 Paldies, mani pašlaik viss apmierina. 

 Ir labi. Personīgi man viss apmierina. 

 ir labi, tā turpināt 

 Paldies viss labi 

 neliels darba laiks sestdienās svētdienās 

 pandēmijas laikā lai darbotos bibliotēka un būtu iespējams saņemt pakalpojumus 

 Būtu vēlams, lai pandēmijas laikā bibliotēkas pakalpojumi būtu pieejami 

 lai veicas 

 Paldies viss ir lieliski tā turēt 

 Vairāk izmantot sociālos tīklus 

 Vairāk izmantot soc. Tīklus 

 rūpīgāk vērsties pret kavētājie, lai laicīgi nodotu grāmatas 

 Mājīgāku bibliotēku 

 Priekš manis te viss ir pietiekami 

 Paldies par Jūsu darbu 

 viss ir labi 
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Pielikums nr. 4.  Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

 
N.p.k. Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 

1.  28.I Tiešsaiste Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Vebinārs par  programmas 

"Mana Latvija. Dari digitāli!" 

paveikto un plāniem šogad 

1 stunda 

2.  31.I Siguldas novads Jēkabpils Kultūras 

pārvalde 

 Profesionālās pilnveides 

brauciens uz Siguldas novadu 

(Jūdažu sabiedriskais centrs-

bibliotēka, Siguldas novada 

bibliotēka) 

5 

stundas 

3.   Tiešraide LIKTA Digitālās nedēļas 2020 Partneru 

seminārs; tiešraide, LIKTA 

3 

stundas 

4.  2.III LNB, Rīga LNB Neformālās izglītības 

programma “Latvijas periodika: 

informācijas resursi un kā tos 

izmantot” 

4 

stundas 

5.  4.III LNB, Rīga LNB Seminārs bibliotekāriem “Kā 

palīdzēt nenokļūt viltus ziņu 

gūstā: Vācijas bibliotēku 

pieredze” 

5 

stundas 

6.  5.III Latvijas 

Nacionālajā 

kultūras centrā 

(Pils laukumā 4, 

Rīgā) 

UNESKO LNK 

tīkla “Stāstu 

bibliotēka” 

UNESKO LNK tīkla “Stāstu 

bibliotēkas” seminārs 

6 

stundas 

7.  III-V Tiešsaiste LU Open minded Kas jauns kosmosā? (lektors -  

LU pasniedzējs Ilgonis Vilks) 

4 

stundas 

8.  23.IV Tiešsaistē  LBB Latvijas bibliotekāru 

13.kongress “Iedvesmo, ieraksti, 

iespējo, vieno” 

2 

stundas 

9.  2.8 IV Tiešsaiste Ārlietu ministrija; 

Eiropas parlamenta 

birojs Latvijā; 

Eiropas Komisija 

Eiropas savienības informācijas 

sniedzēju forums “Eiropas 

izaicinājumi” 

6 

stundas 

10.  11.V.-

22.V. 

Tiešsaiste Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Kultūras un cilvēciskais 

pieskāriens tiešsaistē: jaunas 

iespējas uzrunāt un iesaistīt 

plašu auditoriju kultūras un 

izglītības projektos 

20 

stundas 

11.  27.V Tiešsaiste LNB Latvijas akadēmisko, speciālo 

un publisko bibliotēku direktoru 

sanāksme 

5 

stundas 

12.  16.VI Tiešsaistē UNESKO LNK 

tīkla “Stāstu 

bibliotēka” 

Stāstu bibliotēkas seminārs,  3 

stundas 

13.  IV-VI Tiešsaiste LU Open minded Prāts un domāšana kognitīvo 

zinātņu perspektīvā (lektors – 

LU docētājs Edmunds Vanags) 

16 

stundas 

14.  V-VII Tiešsaiste LU Open minded Vienkāršas prāta pārvaldīšanas 

tehnikas (lektors Ansis Jurģis 

Dtabings) 

14 

stundas 

15.  7.VII Tiešsaistē UNESKO LNK 

tīkla “Stāstu 

bibliotēka” 

Stāstu bibliotēkas seminārs 5 

stundas 
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16.  14.VII Tiešsaistē LNB Attālinātas mācības par LNB e-

resursiem, PRIMO 

2 

stundas 

17.  VII-XII 

 

Tiešsaiste LNB Mācību stundas ZOOM 

platformā “E-resursu praktiskā 

izmantošana” (pasniedzēja 

G.Zalcmane LNB Uzziņu un 

informācijas centra Informācijas 

pakalpojumu un starpbibliotēku 

abonementa nodaļas vadītāja) 

(1x 

nedēļā) 

18.  21. VIII Tiešsaiste Zemgales 

plānošanas reģions 

Apmācības “Kultūras tūrisms un 

radošās industrijas” 

6 

stundas 

19.  4.IX Tiešsaiste Eiropas Parlaments 

sadarbībā ar LNB 

Bibliotēku un senioru 

medijpratības stiprināšanas 

projekta “Ceļazīmes mediju 

lietošanā” atklāšanas seminārs 

2 

stundas 

20.  17.IX Krustpils Kultūras 

nams 

Swedbakas 

Jēkabpils filiāles 

pārstāve, Evija 

Apsīte 

Informatīvs seminārs 

bibliotēkām sadarbībā ar 

Swedbank ‘’ Banka datorā un 

telefonā – nāc un izzini vairāk!’’ 

2 

stundas 

21.  19.XI Tiešsaiste Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

Vebinārs “Darbs no mājām” 1,5 

stundas 

22.  20.XI Tiešsaiste Eiropas Parlaments 

sadarbībā ar LNB 

Bibliotēku un senioru 

medijpratības stiprināšanas 

projekta “Ceļazīmes mediju 

lietošanā” seminārs 

2 

stundas 

23.  25.IX  Tiešsaiste LNB, Marta 

Dziļuma, lektore 

Guna Spurava 

Seminārs “ Ievads 

medijpratībā’’ 

6 

stundas 

24.  2.X Tiešsaiste Biedrība “Līdere” Izaugsmes un Iedvesmas 

Forums “ Līdere’’ 

8 

stundas 

25.  2.X Tiešsaiste Ārlietu ministrija, 

Eiropas Parlamenta 

birojs Latvijā, 

Eiropas komisija 

Eiropas Savienības informācijas 

sniedzēju forums “ Jaunā 

realitāte’’ 

6 

stundas 

26.  8.X Krustpils kultūras 

nama Mazo zāli, 

Rīgas ielā 212 

Europe Direct 

informācijas centrs 

Europe Direct informācijas 

centra Jēkabpilī seminārs 

"Komunikācijas veidi un 

dažādība komandā " 

3 

stundas 

27.  9.X Tiešsaiste LBB un LNB Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” 

4 

stundas 

28.  29.X Tiešsaiste Lektore Baiba 

Homa un Liene 

Valdmane 

Semināra "Ievads medijpratībā", 

noslēdzošā daļa: medijpratības 

izglītības ekspertes Lienes 

Valdmanes priekšlasījums 

"Kritiskā domāšana mediju 

telpā". 

2 

stundas 

29. X X-XI Tiešsaiste Kultūras ministrija, 

LNB, SIA 

“datorzinību 

centrs” 

Tiešsaistes mācības-semināri – 

“Kvalitatīvs attēls un tā 

apstrāde” un “Digitālo vizuālo 

materiālu izveide” 

48 

akadēmi

skās 

stundas 

30.  X-XI Tiešsaiste LU Open minded ZERO WASTE pieeja zaļākai 

dzīvei 

(lektore Baiba Petrenko) 

12 

stundas 
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31.  13.XI Tiešsaiste  Vebinārs “ Cilvēku 

reprezentatīvās uztveres 

sistēmas’’ 

2,5 

stundas 

32.  19.XI Tiešsaiste EPALE Zemgales 

reģiona 

Vebinārs pieaugušo izglītotājiem 

un citiem interesentiem "Darbs 

no mājām" Zintis Buls,EPALE 

Zemgales reģiona koordinators 

1,5 

stundas 

33.  20.XI  Tiešsaiste LNB Senioru un bibliotekāru 

medijpratības 

stiprināšanas projekta 

“Ceļazīmes mediju lietošanā” 

tiešsaistes seminārs 

1,5 

stundas 

34.  28.XI Tiešsaiste LNB Latvijas akdēmisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 

2020.gada rudens sanāksme 

4 

stundas 

35.  27.XI Tiešsaiste Addiction (Liepāja) 

sadarbībā ar 

Confvents 

Forums kultūras un mākslas 

nozares profesionāļiem "Kultūra 

rīt" 

5,5 

stundas 

36.  4.XII Tiešsaiste JPB INTERREG V – A Latvija 

Lietuva pārrobežu sadarbības 

programma 2014 – 2020, 

seminārs “ X, Y, Z paaudzes: 

izaicinājumi darba devējiem, 

vecākiem un pedagogiem’’ 

ZOOM platforma 

5 

stundas 

37.  8.XII Tiešsaiste Stendera biedrība 

sadarbībā ar LNB 

J.Stradiņa akadēmiskie lasījumi 

“Kas ir un kas nav Sēlija? 

Sēlijas robežas laikā, telpā un 

sabiedrības apziņā”. 

3 

stundas 

38.  10.XII Tiešsaiste UNESKO LNK 

tīkla “Stāstu 

bibliotēka” 

V Latvijas stāstnieku konference 

Augt – tas nozīmē dzīvot: mēs 

starp dabisko, mantoto un citādo 

ZOOM 

 

5,5 

stundas 

39.  10.XII Tiešsaiste LIKTA Tiešsaistes pasākums 

"Mūsdienīga un inovatīva saziņa 

ar valsts pārvaldi" 

3 

stundas 
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Pielikums nr. 5.  Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepcija 

 

 

   

  

 

 

Apstiprinu:  

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja 

Z. Rabša 

Jēkabpilī, 27.02.2020    

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas  

krājuma attīstības koncepcija 

(2020-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils, 2020 
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Krājuma attīstības normatīvo dokumentu raksturojums 

 

Straujā informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, milzīgais izdotās 

informācijas daudzuma pieaugums noved pie informācijas un zināšanu nozīmes palielināšanās 

visās 21. gadsimta politiskās, ekonomiskās un sociālās dzīves jomās. Arī Latvijas attīstības 

rezultāti lielā mērā atkarīgi no valsts iedzīvotāju iespējām saņemt kvalitatīvus bibliotēku 

pakalpojumus. Informācija ir kļuvusi par stratēģiski svarīgu resursu, kurš nosaka pārējo resursu 

izmantošanas iespējas. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā - JGB) ir nozīmīgs sabiedrības 

informācijas, komunikācijas un kultūras centrs, tālākizglītības un pašizglītības iestāde. Laikā, 

kad informācija kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem, aktuāla un 

kvalitatīva iespieddarbu un citu izdevumu komplektēšana ir bibliotēkas uzdevums, lai varētu 

sniegt pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. 

Pieaugot informācijas izdevumu piedāvājumam un iespējām, kā arī finansiālais 

nodrošinājums komplektēšanas procesu veikšanai ir kļuvis apjomīgāks un stabilāks, Jēkabpils 

Galvenā bibliotēka izstrādāja bibliotēkas krājuma papildināšanas koncepciju un par vienu 

saviem bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem izvirzīja - nodrošināt krājumu attīstības politikas 

pamatprincipu ievērošanu un izpildi.  

Šobrīd komplektēšanas politiku, kas attiecas arī uz publiskajām bibliotēkām, valstī 

reglamentē sekojoši likumi un normatīvie akti: 

 Latvijas Republikas Satversme, kuras 100. pantā teikts: „Ikvienam Latvijas 

pilsonim ir tiesības brīvi, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. 

Cenzūra ir aizliegta.” 

 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5. pants 

(1) “Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti 

un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita 

veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai 

bibliotēku noteiktā kārtībā” 

(2) “Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst 

ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu 

veidošanā var noteikt tikai ar likumu” 

 Bibliotēku likums, kura 11. pants deklarē to, ka  

- valsts nozīmes bibliotēkai krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes 

nozarē vai vairākās zinātnes nozarēs; 

- bibliotēka nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu 

bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot 

starpbibliotēku abonementu; 

- nodrošina bibliotēku krājumu koordināciju; 

 LR MK 2001. gada 25.septembra noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi”, kuri paredz sekojošu finansējumu - 

pašvaldību bibliotēkās – ne mazāk kā  0,43 EUR uz vienu iedzīvotāju. 

Normatīvam nevajadzētu būt statiskam – konkrēti noteiktam, tam vajadzētu būt 

dinamiskam atbilstoši inflācijai, starptautiskiem standartiem. 

 LR MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma 

noteikumi”, kuri nosaka nacionālā krājuma veidošanās, papildināšanas, uzskaites, 

uzturēšanas un saglabāšanas kārtību.  

 LR MK 2001. gada noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla 

darbības noteikumi” ar grozījumiem 2009. gadā Nr. 358 un Nr. 1244. 

 Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra izstrādātais dokuments 

“Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” (Rīga, 2012). 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija (2016-2020). 
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Pamatojoties uz šiem likumiem un normatīvajiem aktiem, tika izstrādāta JGB krājuma 

attīstības koncepciju tika pārstrādāta un aktualizēta atbilstoši šī brīža ekonomiskajai situācijai 

un jaunajiem publisko bibliotēku piedāvājumu aspektiem. Dokumentā noteikti galvenie rīcības 

virzieni konkrētajam periodam - mērķi, kritēriji, krājuma glabāšanas principi, sadarbība 

krājuma veidošanā, komplektēšanas avoti. 

 

Lasītāju un pieprasījuma analīze 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka – kultūras, informācijas un arī metodiskais centrs visām 

34 publiskajām un 22 skolu bibliotēkām, kas apkalpo Jēkabpils reģiona – Jēkabpils pilsētas, 

Aknīstes, Viesītes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Neretas novada iedzīvotājus. Mūsu 

bibliotēkai, pamatojoties uz galvenās bibliotēkas statusu, kā arī bibliotēkas nolikumu, 

pamatuzdevums ir apkalpot jebkuru mūsu reģiona iedzīvotāju, neatkarīgi no tā, kurā pagastā 

viņš dzīvo.  

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesā tiek analizēti šādi lasītāju pieprasījumi: 

1) Lietotājiem aizpildot reģistrācijas karti, iespējams atzīmēt intereses; 

2) Sadarbojoties ar visu līmeņu izglītības iestāžu darbiniekiem un studentiem un 

audzēkņiem;  

3) Ikdienā sarunājoties ar lasītājiem, tiek noskaidrotas viņu vēlmes; 

4) Reizi gadā tiek veikta aptauja “Ko es lasu?” par lasīšanas paradumiem. 

 

Krājuma attīstības finansējums un komplektēšanas avoti 

JGB jaunieguvumus komplektē bibliotēkas nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļas un 

Bērnu literatūras nodaļas vadītāji savstarpēji sadarbojas, lai lietderīgi tērējot iedalītos finanšu 

resursus, maksimāli aptvertu ikvienu lietotāju grupu un apmierinātu lietotāju pieprasījumus. 

Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori: 

1) lietotāju pieprasījums, 

2) finanšu līdzekļi, 

3) izdevēju un tirdzniecības piedāvājums. 

Resursus galvenokārt iepērk: 
1) Jēkabpils pilsētas grāmatnīcās; 
2) Interneta vietnes un izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi (piemēram, “Virja 

LK”; „Latvijas Grāmata” u.c.); 

 

Pašvaldības finansējums 0,85 EUR uz 1 iedzīvotāju. Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 

iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un finansējums tika rēķināts no 

puses pilsētas iedzīvotāju skaita. 

 

Pašvaldības līdzekļi grāmatu un periodikas iegādei 

 

Gads Finansējums (EUR) 

2017 9630 

2018 9508 

2019 9430 

 

Bibliotēka ievēro principu: 2/3 naudas - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu 

iegādei, ne vairāk kā 1/3 - preses izdevumu abonēšanai.  
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Krājuma komplektēšanas avoti: 

1) pirkumi; 

2) nodots bezatlīdzībā – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, 

3) atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā 

līdzvērtīgiem, 

4) abonēšana – Latvijā un ārzemēs izdoti periodiskie izdevumi plašam lasītāju 

lokam. 

 

Krājuma komisija 

Bibliotēkas krājumu veidošanu uzrauga un kontrolē Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora 

iecelta Krājuma komisija. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi: 

 piedalīties komplektēšanas koncepcijas un komplektēšanas profila izstrādē, nosakot 

informācijas nesēju atlases kritērijus un kārtību; 

 atlasīt un iepirkt informācijas nesējus; 

 saņemot informācijas nesējus, kuriem nav norādīta vērtība (piemēram, dāvinājumi), 

noteikt to cenu; 

 lemt par tādu informācijas nesēju pieņemšanu Bibliotēkas krājumā, kurus Bibliotēkas 

lietotāji piedāvā nozaudēto vietā; 

 lemt par informācijas nesēju rotāciju starp krājuma daļām; 

 lemt par informācijas nesēju norakstīšanu; 

 lemt par norakstīto informācijas nesēju nodošanu citām bibliotēkām un citām 

institūcijām. 

 

Darbs ar krājumu 

1) Krājuma analīze (ņemot vērā visus apvienotā krājuma informācijas nesējus). 

2) Lasītāju pieprasījumu analīze. 

3) Komplektēšanas plānošana atbilstoši vajadzībām un pieejamam finansējumam. 

4) Vajadzīgo informācijas nesēju meklēšana un atlase atbilstoši Bibliotēkas 

vajadzībām. 

5) Informācijas nesēju iegāde. 

6) Informācijas nesēju apstrāde. 

7) Informācijas par jaunieguvumiem ievietošana bibliotēkas mājaslapā, informatīvajā 

ekrāna un sociālajos tīklos. 

8) Izvietojums plauktos. Pieejamības nodrošināšana. 

9) Publicitātes pasākumi, t.sk. jaunumu izstādes. 

10) Jauno un veco informācijas nesēju saskaņošana krājumā, krājuma attīrīšana. 

11) Izmantošanas analīze, novērtēšana. 

12) Saglabāšana. 

 

Krājuma komplektēšanas veidi 

1) Kārtējā komplektēšana. Sistemātiska un plānveidīga Bibliotēkas krājuma 

papildināšana ar jauniznākušiem informācijas nesējiem; 

2) Piekomplektēšana. Plānveidīga Bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem vai 

nepietiekamā eksemplāru skaitā esošiem informācijas nesējiem, kā arī papildinātiem 

un pārstrādātiem; 
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3) Rekomplektēšana. Regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā 

novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem informācijas nesējiem. 

 

Komplektēšanas procesa informācijas avoti 

Bibliogrāfiskie līdzekļi: 

1) Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) -Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta izveidots nacionālās bibliogrāfijas biļetens; 

2) Literatūras ceļvedis" (ISSN 2592-8392) -informatīvs Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas izdevums Latvijas bibliotekāriem; 

3) Profesionālie saraksti, publikāciju datubāzes. 

Recenzijas: 

Profesionāļu recenzijas un ieteikumi. 

Reklāmas materiāli: 

1) Izdevēju un grāmatu tirgotāju un piegādātāju informācija (tīmekļa vietnes, 

katalogi utt.); 

2) Informācija par jauniem izdevumiem plašsaziņas medijos; 

3) Izstādes; 

4) Profesionāļu rekomendēta literatūra, ar atlasi-lasītāju ieteiktie izdevumi; 

5) Lasīšanas veicināšanas programmu literatūras saraksti. 

 

Prioritātes krājuma komplektēšanai 

1) Iespieddarbi, it īpaši: 

 Latviešu oriģinālliteratūra; 

 Izdevumi bērniem un jauniešiem. Bērnu literatūras nodaļa komplektē visu 

nozīmīgāko Latvijā izdoto daiļliteratūru un nozaru literatūru, bērniem, 

pusaudžiem un jauniešiem no 0-16 gadiem.  

 Uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, ceļveži; 

2) Periodiskie izdevumi; 

3) Kartogrāfiskie dokumenti; 

4) Attīstošās, izzinošās spēles; 

5) Audiovizuālie informācijas nesēji; 

6) Elektroniskie dokumenti, datu bāzes; 

7) Informācijas nesēji novadpētniecības krājumam. Izdevumi, kas saistīti ar Jēkabpils 

reģionu, kultūrvēsturisko novadu, personībām. 

 

Citi faktori, kas nosaka prioritātes informācijas nesēju 

komplektēšanā 

1) Reģionālais aspekts. 

2) Valodas, kādās informācijas nesēji tiek komplektēti. Pamatā tiek komplektēti 

informācijas nesēji latviešu valodā. Ja konkrētā nozarē trūkst informācijas nesēju 

latviešu valodā, ar atlasi tos komplektē angļu, krievu valodās, retāk vācu valodā. 

Prioritārā valoda tiek izvēlēta, ņemot vērā pieejamos informācijas nesējus un 

Bibliotēkas lietotāju mērķa grupas, kas pamatā izmanto attiecīgos izdevumus. 
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3) Izdevumu veidi, formāti. Bibliotēka komplektē dažādu veidu un formātu izdevumus 

atbilstoši Bibliotēkas statusam un definētajam komplektēšanas līmenim nozarē. 

Komplektējot krājumu, svarīgi ievērot racionālu attiecību starp tā daļām – esošo un 

jauno fizisko un digitālo resursu esamību proporcionāli lietotāju pieprasījumam.  

4) Eksemplaritāte. 

Izdevumus komplektē 1-2 eksemplāros. 

5) Hronoloģiskais aptvērums: 

 Komplektē jaunos uzziņu izdevumus, enciklopēdijas un vārdnīcas, kā arī 

dažādos laika periodos izdotos informācijas nesējus, kas nav zaudējuši 

aktualitāti, ir pieprasīti, vai ar īpašu kultūrvēsturisko vērtību. 

 Aktīvam krājumam komplektē pamatā pēdējo 5gadu laikā izdoto daiļliteratūru. 

 Periodiku komplektē, abonējot, vēlāk glabājot un nodrošinot pieeju saskaņā 

ar13.punktā noteiktajiem termiņiem. Dāvinājumus pieņem ar atlasi, īpaši 

pieprasītos vai ar kultūrvēsturisko vērtību, pilnos gada komplektos (retos 

gadījumos vērtīgiem izdevumiem komplektos pieļaujami iztrūkumi). 

6) Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji: 

 Izdošanas laiks – bez ierobežojuma; 

 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra; 

 Valoda – pamatā latviešu valoda, daiļliteratūra un populārzinātniska literatūra arī 

svešvalodās; 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas; 

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai 

piedāvāt lietotājiem. 

 

7) Krājumā neiekļauj: 

 Skolu mācību materiālus (ar retiem izņēmumiem); 

 Sīkiespieddarbus, īslaicīgas nozīmes iespieddarbus (programmas, afišas, 

reklāmas prospektus, aģitācijas materiālus un tml.), izņemot novadpētniecības 

krājumam atbilstošus materiālus; 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru. 

Informācijas nesēju atlases kritēriji 

1) Atbilstība Bibliotēkas mērķiem un lietotāju vajadzībām. 

2) Saistība ar esošajiem materiāliem krājumā. 

3) Zinātniskā, kultūrvēsturiskā, literārā un mākslinieciskā vērtība. 

4) Informacionālā un sociālā vērtība (klasika, autora vai izdevēja reputācija un 

nozīmīgums, novadpētniecības tematika). 

5) Novitātes pakāpe attiecībā uz krājumā esošajiem materiāliem. 

6) Praktiskā nozīme, aktualitāte, pieprasījums. 

7) Tādi vai līdzīgi informācijas nesēji nav pieejami, vai tiem ir ierobežota pieeja 

citās reģiona bibliotēkās. 

8) Informācijas nesēja formāts ir atbilstošs Bibliotēkas vajadzībām. 

9) Iegādes cena. 
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Norakstīšana 

Norakstīšanai paredzētos informācijas nesējus Bibliotēka atlasa pēc sekojošiem kritērijiem: 

1) saturā novecojuši; 

2) liekie dubleti; 

3) Bibliotēkas profilam neatbilstoši (piemēram, mācību grāmatas); 

4) nolietoti vai bojāti informācijas nesēji, kas kļuvuši nederīgi turpmākai izmantošanai un 

ko nav iespējams (vai nav finansiāli izdevīgi) salabot; 

5) lietotāju nozaudēti un informācijas nesēji, kas pazuduši brīvpieejas apstākļos un kuru 

zudumu Bibliotēka ir konstatējusi; 

6) informācijas nesēji, kas nav atgūstami no lietotājiem (piemēram, lietotāju dzīvesvietas 

maiņas dēļ, lietotāji miruši). 

Norakstīšanas procedūra 

1) bibliotekāri veic norakstāmo informācijas nesēju atlasi; 

2) bibliotekāri izveido norakstīšanas aktu Bibliotēku informācijas sistēmas programmā, 

katram norakstīšanas iemeslam veido atsevišķu aktu;  

3) bibliotekāri veic informācijas nesēju izslēgšanu; 

4) krājuma komisija pārbauda un akceptē norakstīšanai paredzētos informācijas nesējus. 

Periodisko izdevumu glabāšanas termiņi 

Bibliotēkai ir tiesības glabāšanas termiņu mainīt atkarībā no pieprasījuma un telpu 

kapacitātes. 

 

Abonēto periodiku bibliotēka glabā: 
Laikraksti  

Jēkabpils reģiona laikraksti Bez laika ierobežojuma 

Jēkabpils pilsētas un reģiona novadu 
pašvaldību izdevumi 

Bez laika ierobežojuma 

Latvijas laikraksti 3 gadi 

Žurnāli  

Māksla, dizains, kultūra un literatūra  5 gadi 
Ar atlasi – bez laika ierobežojuma (piem., Karogs, Jaunā 
gaita Domuzīme u.c.) 

Socioloģija, izglītība, psiholoģija, tiesību 
zinātnes, vides zinātnes 

10 gadi 
Ar atlasi – bez laika ierobežojuma (piem., Jurista Vārds 

Vēsture 10 gadi 

Zinātne, medicīna 5 gadi 

Amatniecība, mājokļa iekārtošana, 
dārzkopība 

5 gadi 

Hobiji, brīvā laika pavadīšana 3 gadi 
Ar atlasi – bez laika ierobežojuma (piem., Burda, Anna) 

Izklaide 1 gads 
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 JGB Krātuve 

 

Krātuves galvenās funkcija: 

1) Nodrošināt JGB mazpieprasītās krājuma daļas saglabājamību; 

2) Atslogot aktīvo krājumu telpu trūkuma dēļ.  

Krātuvē pieejami: 

1) Mazpieprasīti informācijas nesēji ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai māksliniecisku 

vērtību (arī ar potenciālo); 

2) Dažāda satura dubletes; 

3) Retumi – atsevišķi izdevumi, kuri izdoti Latvijā līdz 2.Pasaules karam un trimdas 

izdevumi. 

 JGB nodaļu krājumu komplektēšanas tematiskie profili 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumu komplektēšanas pamatprincipi tiek veidoti 

saskaņā ar pasaules bibliotēku darbā aprobētiem un ieteiktiem krājuma veidošanas dziļuma un 

intensitātes līmeņiem: 

 0 – konkrēto nozari nekomplektē vispār 

1 – minimāls informācijas līmenis, bibliotēkas fondi nodrošina tikai nelielu 

informāciju par nozari vai tēmu 

2 – pamatinformācijas līmenis, bibliotēkas fonds kalpo, lai iepazītu un definētu 

noteiktu nozari, lai uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur, tiek nodrošinātas 

lietotāju informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības divu pirmo gadu līmenim 

3 – studiju līmenis, fondi sniedz informāciju par noteiktu nozari vai tēmu 

sistemātiskā veidā, tomēr zemākā līmenī, nekā nepieciešams zinātniskai pētniecībai, un 

nodrošina bibliotēkas lietotāja ar koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas vajadzības 

4 – pētniecības līmenis 

5 – visaptverošs, relatīvā pilnīguma līmenis 

 

 

Temati Abonements Bērnu nodaļa 

Datorzinātne, enciklopēdijas, vārdnīcas (UDK = 0) 3 1 

Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika, morāle (UDK = 1) 3 1 

Reliģija, teoloģija (UDK = 2) 2 1 

Sabiedriskās zinātnes (UDK = 3) 3 0 

Politika, politoloģija (UDK = 32) 3 1 

Ekonomikas zinātnes (UDK = 33) 3 0 

Tiesības un juridiskās zinātnes (UDK = 34) 3 1 

Valsts administratīvā pārvalde (UDK = 35) 2 0 

Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums 

(UDK = 36) 

2 0 

Izglītība un pedagoģija (UDK = 37) 3 1 

Etnoloģija un folklora (UDK = 39) 3 1 

Matemātika un dabas zinātnes (UDK = 5) 2 1 

Medicīna (UDK = 61) 2 0 

Inženiertehniskās zinātnes (UDK = 62) 1 0 

Lauksaimniecība, mežniecība, medības, zivsaimniecība 

(UDK = 63) 

2 0 
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Mājturība, mājsaimniecība, viesnīcu menedžments, 

sabiedriskā ēdināšana (UDK = 64) 

2 1 

Uzņēmumu vadīšana, ražošanas organizē. (UDK = 65) 2 0 

Ķīmijas tehnoloģija, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas 

rūpniecība (UDK = 66)  

1 0 

Dažādas rūpniecības un amatniecības nozares (UDK = 

67/68) 

1 0 

Mākslas vēsture (UDK = 7) 2 1 

Pilsētbūvniecība (UDK = 71) 1 0 

Arhitektūra (UDK = 72) 2 0 

Plastiskās mākslas, tēlniecība, keramika, metālmāksla 

(UDK = 73) 

1 0 

Zīmēšana, dizains, lietišķā māksla, metālmāksla (UDK 

= 74) 

2 1 

Glezniecība (UDK = 75) 2 1 

Grafiskā māksla, grafika (UDK = 76) 1 0 

Fotogrāfija, kinematogrāfija (UDK = 77) 2 0 

Mūzika (UDK = 78) 2 1 

Sabiedriskie laika kavēkļi, izpriecas un izrādes, 

skatuves māksla, teātris, balets, opera, deja (UDK = 79) 

2 1 

Sports (UDK = 796) 1 1 

Filoloģija (UDK = 80) 1 0 

Valodniecība, valodas (UDK = 81) 2 1 

Literatūrzinātne (UDK = 82) 3 2 

Daiļliteratūra (UDK = 821) latviešu valodā  3 2 

Daiļliteratūra (UDK = 821) krievu valodā  1 1 

Arheoloģija (UDK = 902) 1 0 

Antropoloģija (UDK = 903) 0 0 

Ģeogrāfija (UDK = 91) 3 1 

Biogrāfijas (UDK = 929) 3 1 

Vēsture (UDK = 93/94) 3 1 

 

Bibliotēku sadarbības 

 un kataloģizācijas nodaļas vadītāja     Daiga Rubene  

 

 

2020. gada 27.februārī 
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Pielikums nr. 6. Lasītāko grāmatu apkopojums LAN 

 

  Račko K.  
Sasietā 
Izsniegums: 24 

Zālīte M. 
Paradīzes putni 
Izsniegums: 16 

Kristi A.  
ABC slepkavības 
Izsniegums: 15 

Judina D. 
 Dēls 
Izsniegums: 14 

Rukšāne D.  
Krieva āda 
Izsniegums: 14 

Huenga H. 
Skūpstu koeficients 
Izsniegums: 14 

Kovalova L.  
Bezvēsts pazudušās 
Izsniegums:  14 

Railija L. 
 Septiņas māsas 1. 
grāmata Maijas 
stāsts 
Izsniegums: 14 

RačkoK.  
Debesis pelnos 
Izsniegums: 14 

Avotiņa D.  
Vīramāte 
Izsniegums: 14 

Maiklidess A. 
Klusējošā paciente 
Izsniegums: 13 

Jakovļeva J. 
Mednieks tieši virus 
skrien 
Izsniegums: 13 

Judina D.  
Amnēzija 
Izsniegums: 13 

Bugavičute-Pēce R. 
Puika, kurš redzēja 
tumsā 
Izsniegums: 12 

Freimane I. Kafija 
diviem 
Izsniegums: 12 
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Pielikums nr. 7. Lasītāko grāmatu apkopojums BLN 

 

Rozija un Musa, meitene un 
zēns,   
Mihaels de Koks  
Izsniegums: 13 

Mazas pasaciņas,  
Mirdza Kļava   
Izsniegums: 13 

Bērns, kas neiekrita,  
Inese Zandere  

Izsniegums: 12 

Poķu grāmata,  
Edgars Valters  

Izsniegums: 12 

Mana lielā atbilžu grāmata,  
illustrations by Alistar 
Izsniegums: 11 

Ballīte ar nakšņošanu,  
Māra Cielēna 
Izsniegums: 11 

Vilka midzenis,  
Anna Starobiņeca 
Izsniegums: 11 

Sibīrijas haiku,  
Vile, Jurga. 
Izsniegums: 11 

Svizis,  
Marjus Marcinkevičs 
Izsniegums: 11 

Tētis uz pilnu slodzi, Eve 
Hietamies 
Izsniegums: 11 

Gurķis Elmārs, kas dikti 
kreņķējās, 
 Sabīne Košeļeva 
Izsniegums: 11 

Dzejnieks un smarža,  
Lote Vilma Vītiņa 
Izsniegums: 11 

Papus Tru,   
Dzintars Tilaks 
Izsniegums: 11 

Slavenais pīlēns Tims,   
Enida Blaitone 
Izsniegums: 11 
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Pielikums nr. 8. Bērnu literatūras nodaļas pasākumu un izstāžu 

dienasgrāmata 

 

Pasākumu dienasgrāmata 

Pasākuma 

nosaukums un 

temats 

Pasākuma veids Īss pasākuma apraksts 

JANVĀRIS 

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

Pirmie jaunajā gadā pie mums ciemojās PII “Zvaniņš” 

bērni un viņu audzinātājas. Bērni iepazinās ar bibliotēku, 

noskatījās animācijas filmu.  Bērnus sagaidīja mūsu 

talismans-baltā pūce, kas kopā ar bērniem izveidoja 

grāmatzīmi un spēlēja spēles. 

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

 

BLN ciemojās Krustpils pamatskolas 4 klase. Bibliotekāre 

pastāstīja par to, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju un 

iepazīstināja ar bibliotēkas krājumu. Bērnos lielu interesi 

izraisīja lasītavā piedāvātās iespējas – X-box, interaktīvā 

tāfele. 

FEBRUĀRIS 

Salas vidusskolas 

Bērnu/jauniešu 

žūrijas 2019 

eksperti ciemosies 

JGB Bērnu 

literatūras nodaļā " 

Bibliotekārā 

stunda 

Ar prieku uzņēmām ciemiņus no Salas vidusskolas – 

Bērnu/ jauniešu žūrijas 2019 ekspertus. Kopā tika veidotas  

grāmatzīmes, spēlētas spēles, uzdejots X-box pavadībā. 

Noslēgumā eksperti tika pie apliecinājuma un mazas 

balviņas par centīgo darbiņu!  

Konkurss "Esi 

drošs!" sadarbībā 

ar Sociālās un 

pilsoniskās jomas 

mācību priekšmetu 

skolotāju apvienību 

un vadītāju Maiju 

Kīni 

Konkurss  Sadarbībā ar Sociālās un pilsoniskās jomas mācību 

priekšmetu skolotāju apvienību un vadītāju Maiju Kīni, 

BLN norisinājās konkurss sociālajās 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.  

Bērnu/jauniešu/vec

āku žūrijas 2019 

noslēguma 

pasākums 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

Suminājām mūsu ekspertus un teicām milzīgu paldies par 

padarīto darbiņu!  

Pasākumā mūs apciemoja Pelēns un kopā ar ekspertiem 

uzzināja grāmatu iegūtās vietas. Uzspēlējām arī 

“GRĀMATU BINGO”, ar mūsu ciemiņa Pelēna palīdzību 

izkustējāmies. Noslēgumā eksperti tika pie skaistiem 

hennas zīmējumiem. Ekspertu skaits bija kupls – 145!  

 

MARTS 

Bibliotekārā stunda Bibliotekārā 

stunda 

Jēkabpils 3. vidusskolas 8. klase, lai iepazītos ar 

bibliotēku! Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēku un 

bibliotekāra darbu, uzzināja par projektu, kurā 

piedalījāmies. Vadītāja Zinaīda Rabša iepazīstināja ar 

kopkataloga un datubāzu iespējām. Skolēni gatavoja savu 
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vēlmju karti un protams, ka iepazinās ar jaunajām 

tehnoloģijām un dejoja!  

Bērnu/jauniešu/vec

āku žūrijas 2019 

noslēguma 

pasākums 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

Izbraukuma pasākums Jēkabpils 3. vidusskolā, lai tiktos ar 

Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas čaklajiem ekspertiem. Šajā 

rītā tikāmies ar trīs pirmajām klasēm un divām otrajām! 

Bērniem bija sarūpētas dažādas aktivitātes kopā ar sunīti 

Beniju un noslēgumā protams ilgi gaidītās pateicības un 

balviņas! Liels paldies audzinātājām un ekspertiem par 

piedalīšanos!  

JŪNIJS 

Izglītojoša un 

izklaidējoša 

viktorīnas pēc 

grāmatas "Pinokio 

piedzīvojumi" 
sižeta čaklāko 

dalībnieku 

apbalvošana 

Viktorīna BLN sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Restart.lv" maijā 

izsludināja izglītojošu un izklaidējošu VIKTORĪNU pēc 

grāmatas "Pinokio piedzīvojumi" sižeta. Jauniešu 

organizācija. Restart.lv un Jaroslavs Gaveiko bija 

sarūpējuši  balviņas uzvarētājiem. Īpaša pateicība 

Jēkabpils 3.vidusskolas 2.a klases skolotājai Mārītei 

Viļumai par radošumu,  ieinteresētību,  palīdzību, 

vecākiem un  skolēniem - par skaistajiem darbiņiem 

un  atbildēm uz jautājumiem. 

Lasīšanas 

veicināšanas 

projekts 

“Bibliotēka” 

Konkurss Atsaucoties projekta “Bibliotēka” aicinājumam, 

Latvijas bibliotekāri aktīvi iesaistījās lasīšanas 

veicināšanas akcijā, iesakot, viņuprāt, pašreiz 

aktuālākās un vērtīgākās grāmatas. Piedalījāmies 

arī mēs! 

https://www.manabiblioteka.lv/bibliotekari-aktivi-

iesaistas-lasisanas-veicinasanas-projekta-un-iesaka-

vertigas-gramatas-dazadam-paaudzem/ 

 

JŪLIJS 

Spēļu ceturtdiena Spēļu 

ceturtdiena 

Ārā pie bibliotēkas sākām rīkot spēļu pēcpusdienas. Pirmā 

spēļu pēcpusdiena aizvadīta smieklos un jautrībā – 

spēlējot sen aizmirstas, bet kādam nekad nedzirdētas 

spēles. Piemēram, spēlējām klasītes, vērojām mākoņus 

u.c. 

Spēļu ceturtdiena Spēļu 

ceturtdiena 

Nepastāvīgajiem laikapstākļiem piestāv spēles, kuras 

dzīvo cauri gadu desmitiem un iet no paaudzes paaudzē. 

Kuģīši, kartupelis, kuģu kauja... Tik daudz nosaukumu! 

Kā šo spēli sauc Tu? 

AUGUSTS 

Spēļu ceturtdiena Spēļu 

ceturtdiena 

Spēļu pēcpusdiena un lielformāta spēli "Cirks"! Bērni pret 

pieaugušajiem. Kurš uzvarēja?! Kā vienmēr - draudzība! 

Paldies par piedalīšanos! Paldies mūsu kolēģiem no 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes un Jēkabpils Tautas nama 

par iespēju izmantot šo spēli!  

Vasaras atvadu 

ballīti PII 

"Zvaniņš" 

Izbraukuma 

pasākums 

Izbraukuma pasākums - Vasaras atvadu ballīti PII 

"Zvaniņš". Tika ievēroti drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai un svaigā gaisā 

sarīkotās jautrās atrakcijas, kuras bērniem ļoti patika.  

Viena diena 

bibliotēkas dzīvē" 

jeb "LibdayLV" 

Akcija No 17. - 30.augustam piedalījāmies ikgadējā Latvijas 

Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas 

(JSS) organizētajā akcijā "Viena diena bibliotēkas dzīvē" 

jeb "LibdayLV". Arī mēs aktīvi piedalījāmies!  

https://www.manabiblioteka.lv/bibliotekari-aktivi-iesaistas-lasisanas-veicinasanas-projekta-un-iesaka-vertigas-gramatas-dazadam-paaudzem/
https://www.manabiblioteka.lv/bibliotekari-aktivi-iesaistas-lasisanas-veicinasanas-projekta-un-iesaka-vertigas-gramatas-dazadam-paaudzem/
https://www.manabiblioteka.lv/bibliotekari-aktivi-iesaistas-lasisanas-veicinasanas-projekta-un-iesaka-vertigas-gramatas-dazadam-paaudzem/
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Vasaras noslēgumu 

ballīte 

Izbraukuma 

pasākums 

Augusta beigās BLN Pepija devās ciemos uz Asares 

pagasta bibliotēku, lai nosvinētu vasaras noslēgumu ballīti 

ar dažādām sportiskām aktivitātēm, skaistiem ziepju 

burbuļiem un beigās – pašu gatavotā gardā, saldā torte.  

Spēļu ceturtdiena Spēļu 

ceturtdiena 

Noslēdzošā spēļu ceturtdiena šajā vasarā,  spēlejot galda 

spēles, apgleznojot sejiņas un pūšot lielos vasaras atvadu 

burbuļus. 

SEPTEMBRIS 

Dzejas 

konkursa "Garā 

pupa" dalībnieku 

dzejas lasījumi 

Dzejas dienu 

pasākums 

Dzejas dienu ieskaņā konkurss "Garā pupa". Jēkabpils 3. 

vidusskolas 3.a klase un skolotāja Mārīte Viļuma. 

Bibliotekārā stunda Dzejas dienu 

ekskursija 

 

9. septembrī dzejas dienu ietvaros, BLN ciemojās 3. 

vidusskolas 10. klase. Skolēni tika iepazīstināti ar 

bibliotēkas krājumu, ar lasītavu un tajā piedāvātajām 

iespējām (e-katalogu, datubāzēm). 

Runčuka pantiņu 

kaujas 

Dzejas dienās 10. septembrī norisinājās tradicionālais, dzejas dienām 

veltītais pasākums "Runčuka pantiņu kaujas" Pasākumā 

piedalījās PII "Zvaniņš" un PII "Auseklītis". Bērni skaitīja 

latviešu autoru dzejoļus. 

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

Pie mums ciemojās Krustpils pamatskola. Rīta cēlienā pie 

mums ieradās 2. klase. Daudzi bērni bibliotēkā bija pirmo 

reizi. Viņiem bija daudz ko redzēt, tāpēc sākām ar pašu 

sākumu- grāmatu izkārtojumu plauktos utt. 

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

Krustpils pamatskolas  3. klase, kuri bibliotēkā jau bija 

bijuši. Tomēr viņi arī uzzin daudz ko jaunu. Kopā 

skatījāmies filmu par Latviju. Noslēgumā -  izkustējās  

uzdejojot! 

Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība 

Sacensība "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības" reģionālais fināls 

Krustpils kultūras namā. Kopā reģiona finālā piedalījās 6 

dalībnieki no Krustpils pamatskolas, Salas vidusskolas, 

Jēkabpils 2.vidusskolas un Dignājas pamatskolas.  

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

Pie mums ciemojās Jēkabpils 3. vidusskolas 7. klase. 

Skolēni ieradās savā literatūras stundā, lai iepazītos ar 

literātiem-novadniekiem un bibliotēkas novadpētniecības 

krājumu. Interaktīvā veidā mēģināja atpazīt zināmākos 

darbus un Jēkabpils simbolus un objektus.  

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

"BĒRNU, 

JAUNIEŠU UN 

VECĀKU ŽŪRIJA 

2020" 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

Viesojāmies Jēkabpils 3.vidusskolā, lai bērnus 

iepazīstinātu ar "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020" 

grāmatu kolekciju. Lasītāju pulciņš ir kupls – bērni no 1., 

2. un 4. klasēm.  

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

 

Pie mums ciemojās PII "Kāpēcītis". Tēma bija - taupīsim 

un saudzēsim. Un kas ir vērtīgākais, kas ir jāsaudzē 

bibliotēkā? Protams - grāmatas! 

OKTOBRIS 

Bibliotekārā stunda 

 

Bibliotekārā 

stunda 

 

PII Auseklītis grupiņas ciemošanās reizē apskatījām 

bibliotēkas grāmatiņas, meklējāmm burtiņus un cipariņus 

starp grāmatu plauktiem, skatījāmies multenīti un lasījām 

grāmatiņu par Mašu un lāci u c. 
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Izstāžu saraksts 

 

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums 

 Janvāris  

1.  Annai Saksei - 115 

2. . Zvaigznes diena 

Seni svētki, kas apliecina saules atgriešanos 

3. . Brāļu Grimmu pasaku valstībā 

Vieni no atpazīstamākajiem autoriem pasaulē 

4.  Starptautiskā “PALDIES” diena 

 Lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt 

pateicību 

 Februāris  

5. . Sveču laiks 

Kā izgatavot sveces, kā dekorēt, kāda nozīme ir krāsām 

un pielietošanai 

6.  Pasaules drošāka interneta diena 

JUST DANCE 

sacensības un 

Interaktīvo pužļu 

sacensības 

Spēļu 

pēcpusdiena 

Spēļu pēcpusdiena - interaktīvo pužļu sacensība trīs 

dažādu grūtību pakāpēs. Puzles likšana attīsta loģisko 

domāšanu, krāsu izjūtu, atmiņu, sistematizēšanas un 

problēmu risināšanas iemaņas. Ātrākais puzles salicējs 

bija  Artūrs G.  -1 minūte un 13 sekundes. 

PASAKAS PAR 

ZIEDIEM 

Izbraukuma 

pasākums  

+ 

Radošā darbnīca 

Izbraukuma pasākums PII Zvaniņš. Šai rītā lasījām 

pasakas par ziediem un visi kopā piedalījāmies radošajā 

darbnīcā, veidojot ziedus…. 

JUST DANCE 

sacensības un 

Interaktīvo pužļu 

sacensības 

Spēļu 

pēcpusdiena 

Šoreiz - ģimeņu sacensības, kur dejošanā un pužļu likšanā 

piedalījās māsas un brāļi.    

NOVEMBRIS 

Interaktīva 

tiešraide par godu 

Latvijas dzimšanas 

dienai 

Interaktīva 

tiešraide 

16. novembrī, ievērojot visus ierobežojumus, mēs pirmo 

reizi novadījām interaktīvu tiešraidi pasākumam - MANA 

LATVIJA kopā ar PII Zvaniņš. Bibliotēka sagatavoja 

testus un puzli par Latviju, audzinātājas kopā ar bērniem 

bija sagatavojušas dzejoļus un dziesmu, viss notika 

sazinoties lietotnē WhatsApp.  

DECEMBRIS: 

Uzzīmē, salīmē, 

izveido vai saceri 

pasaku, dzejoli, 

jebko radošu par 

SNIEGAVĪRU! 

 

Konkurss Aicinājām piedalīties bērnus, jauniešus, ģimenes un visus, 

visus KONKURSĀ.  Noteikumi bija pavisam vienkārši - 

uzzīmēt, salīmēt, izveidot vai sacerēt pasaku, dzejoli, 

jebko radošu par SNIEGAVĪRU  un sūtīt mums.  

Rūķa darbnīca (4 

pasākumi) 

 

Interaktīva 

tiešraide 

Rūķa darbnīca tiešsaistē ZOOM platformā ar PII 

"Zvaniņš", Jēkabpils 3. vsk. 3.klasi, PII Bērziņš, reģiona 

bibliotēku darbinieku noslēguma sanāksme. 

Akcijā "No sirds uz 

sirdi" 

Labdarības 

akcija 

Šis decembris ir īpašs - mēs nevaram doties ciemos, bet 

iepriecināt mēs varam! BLN Rūķis un PII "Zvaniņš" 

piedalījās akcijā "No sirds uz sirdi", ziedojot pansionāta 

"Jaunāmuiža" iemītniekiem.  
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Grāmatas kuras iepazīstina ar interneta, sociālo tīklu un 

virtuālās vides drošības jautājumiem 

7.  Starptautiskā dzimtās valodas diena 

Tas izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru 

daudzveidību un daudzvalodību 

 Marts  

8. . Kad vizbules uzzied 

Vieni no pirmajiem pavasara ziediem ir zilās vizbulītes 

9.  Sēd uz sliekšņa pasaciņa 

155 gadi kopš pasaulē nākusi latviešu literāte, politiķe 

un spilgta personība Aspazija 

10.  Noslēpumainais teātris 

Teātra izrāde ir ne tikai atpūta – tai ir liela nozīme arī 

bērna attīstībā 

 Aprīlis  

11.  Virtuālā izstāde Bērnu grāmatiņās par 

LIELDIENĀM!  

12.   Virtuālā izstāde Maza virtuāla izstāde, kas veltīta 

Lieldienām!  

13.  Virtuālā izstāde Latvijas Bibliotēku nedēļa 2020 

“Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” 

Seko bibliotēkai sociālajos tīklos, ieskatīties mājaslapā 

un lasīt e-grāmatas 

 Maijs  

14.  Virtuālā izstāde Jaunumi mūsu plauktos! 

 

15. . Virtuālā izstāde "1. jūnijs - Starptautiskā bērnu 

aizsardzības diena" 

16.  Virtuālā izstāde JAUNO GRĀMATU DIENA! 

 Jūnijs  

17.  Virtuālā izstāde Bērnu un jauniešu drošība internetā 

Aicinājām vecākus pievērst uzmanību bērnu drošībai 

sociālo mediju lietotnē Snapchat 

18.  Lasīšanas veicināšanas programma "BĒRNU, 

JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA" 

 Jūlijs  

19. . Virtuālā izstāde Izstāžu cikls:  

Piektdiena ar #bibliotekāreiesaka 

Visas vasaras garumā, #bibliotekāreiesaka - grāmatas 

vasarai un ne tikai  

20.  Virtuālā izstāde Vasara ir labākais laiks, lai 

iemācītos un uzlabotu lasītprasmi 

21.  Virtuālā izstāde Jauno grāmatu diena 

22.  Virtuālā izstāde Izstāžu cikls: 

Piektdiena ar #bibliotekāreiesaka  

(3 izstādes – reizi nedēļā) 

Dzejolīši bērniem par visu svarīgo, visu, kas notiek 

apkārt 

 Augusts  

25.  Virtuālā izstāde Jauno grāmatu diena!  

26.  Virtuālā izstāde Izstāžu cikls:  

Piektdiena ar #bibliotekāreiesaka 

(4 izstādes – reizi nedēļā)  

https://www.facebook.com/drossinternets/?__cft__%5b0%5d=AZWO42e35RvEBAOWKZ0F8bdzK9tRgm4XtZkCvCGqrFCxQqRAr7z_kAhvwJOwcWLjZc4UXupZEtBB_NuGr_TAGfjJ4w_GdsNV1H_zw8gSH52WPPnhrejHxMPuGY4r04YOT9eyOqnKiYu-QDl7keUfH30-lKBHxYZQJDoiMlREmd-tBw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotek%C4%81reiesaka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa5xdADFMxp-orxfqMfvvK-ogZN3KOye4vDS1qWi1bQvPR4Nm05EjyRLBbPS0S85MDopsIxxnMAjkVPCLtFcbZAtG8EJngRc4C0IWnSrl38Q5jdyR7-QjQiUk7zSYpmrnbRRet3qyVJnaEl3m3lEc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotek%C4%81reiesaka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhwAeKTeO4ZCfLf7DvmkDWGdYZVGDdPTUmwbsbCUih-4VQ1fejHJjxCd1qQSGueFbg_CQfBh1GRmbbN_OHnLTC-pFps6T7Je3NDJ7iyBh86zxrviFeZOtl1mf6_UnnWFjypflhHSRDKa7Nfy-_0Kp1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotek%C4%81reiesaka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa5xdADFMxp-orxfqMfvvK-ogZN3KOye4vDS1qWi1bQvPR4Nm05EjyRLBbPS0S85MDopsIxxnMAjkVPCLtFcbZAtG8EJngRc4C0IWnSrl38Q5jdyR7-QjQiUk7zSYpmrnbRRet3qyVJnaEl3m3lEc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotek%C4%81reiesaka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa5xdADFMxp-orxfqMfvvK-ogZN3KOye4vDS1qWi1bQvPR4Nm05EjyRLBbPS0S85MDopsIxxnMAjkVPCLtFcbZAtG8EJngRc4C0IWnSrl38Q5jdyR7-QjQiUk7zSYpmrnbRRet3qyVJnaEl3m3lEc&__tn__=*NK-R
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Piedzīvojumu literatūra gan pusaudžiem, gan vecākiem 

 Septembris  

30.  Mana Dzeja 

Atkal klāt ir Dzejas dienas 

31.  Sārto lapu virpulī 

Grāmatas par rudeni 

32.  Zelta Sietiņš 

Dzejniekam, dramaturgam Rainim - 155 

33.  Virtuālā izstāde Lasāmviela rudens krāsās! 

34.  Virtuālā izstāde Jaunās grāmatas! 

 Oktobris  

35.  Mūzikas skaņās -  1.10. Starptautiskā mūzikas diena 

36.  Mūsu draugi – dzīvnieki 4.10. Starptautiskā 

dzīvnieku aizsardzības diena 

37.  SPĒĻU PLAUKTĀ 

Interesantas spēles visai ģimenei, vienam vai ar 

draugiem 

38.  Virtuālā izstāde Jauno grāmatu diena!  

39.  Virtuālā izstāde Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020 

40.  Virtuālā izstāde Baisais spoku laiks! 

Spoku un šausmu grāmatas  

 Novembris  

41. . Darbs dara dzīvi saldu, slinkums – rūgtu 

Grāmatas par rokdarbiem, koka darinājumiem,  

līmēšanu, zīmēšanu un visiem pārējiem darbiņiem 

42.  Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020 turpinās! 

43. . Baisais spoku laiks! 

Spoku un joku stāstiņi 

44.  MANA LATVIJA! Esi savas zemes patriots - 

lepojies ar sevi un SAVU LATVIJU! 

45. . Virtuālā izstāde Novembris ir Latvijai īpašs mēnesis! 

46.  Virtuālā izstāde Idejas nodarbēm kopā ar bērniem! 

Lai skaista patriotiskā nedēļa 

47.  Virtuālā izstāde Testi un uzdevumi par Latviju 

48.  Virtuālā izstāde Interaktīvās spēles par Latviju! 

49.  Virtuālā izstāde Svinam savas dzimtenes Latvijas 

dzimšanas dienu! 

50.  Virtuālā izstāde Jauno grāmatu diena! 

 Decembris  

51.  Virtuālā izstāde Gatavojamies Ziemassvētkiem kopā 

ar Sniegavīru! 

52.  Ko likt Rūķa dāvanu maisā? 

Dažas idejas Ziemassvētku un Jaungada dāvanām 

53.  Daugavas stāsti 

Rakstniecei Regīnai Ezerai - 90 

54.  Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies, 

Kad debesīs sniega dzirnavas maļ. 

Mums cerība laimes pakavus 

No zvaigžņu mirdzuma kaļ 

55.  Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, 

Tu tomēr smaidi - Jaunais nāk. 

Lai laimes daudz, lai bēdas garām 

Ar prieku sirdī gadu sāc! 
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Dažādās svinēšanas  idejas 

 

Pielikums nr. 9. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas publikācijas 

2020. gadā 

 

Nr. p/k  Raksta nosaukums Saite 

Publikācijas no avīzēm „Brīvā Daugava”  un “Latvijas Avīze” 

1. V. Zarnicka Godina ukraiņu lakatu 
Brīvā Daugava Nr. 2  

(07.01.2020. - 7.lpp.) 

2. A. Valdmane “Atver dvēseli vaļā kā rētu” 
Brīvā Daugava Nr. 2 

(07.01.2020. – 5. lpp.) 

3. S. Kitajeva 
Jēkabpilī notiks tikšanās ar rakstnieci 

Marinu Kosteņecku 

Brīvā Daugava Nr. 3 

(10.01.2020. – 4.lpp.) 

4. A. Grīnbergs Marinas sirdsbalss Latvijai 
Latvijas Avīze Nr. 14 

(21.01.2020. – 8.lpp.) 

5. A. Valdmane Par latviešu un krievu tautas dvēseli 
Brīvā Daugava Nr. 7  

(24.01.2020. – 4.-5. lpp.) 

6. I. Bičevska 
Izstāde, kas informē par cilvēktirdzniecības 

problēmu 

Brīvā Daugava Nr. 12 

(12.02.2020. – 8.lpp.) 

7. I. Bičevska 
Piektklasnieki piedalās sociālo zinību 

konkursā 

Brīvā Daugava Nr. 17 

(28.02.2020. – 6. lpp.) 

8. I. Bičevska 
Bibliotēka – patlaban tālruņa zvana, e-pasta 

vai īsziņas attālumā 

Brīva Daugava Nr. 24 

(24.03.2020. – 7. lpp.) 

9. 
S. Kampāne - 

Štelmahere 

Interešu apvienība “Literāts” aicina 

piedalīties radošo darbu radīšanā Jēkabpils 

350. jubilejai 

Brīvā Daugava Nr.25 

(27.03.2020. - 10. lpp.) 

10. M. Sproģis 
Jēkabpils fitnesa zāles un bibliotēkas atsāk 

darbu 

Brīvā Daugava Nr. 39 

(15.05.2020.- 12. lpp.) 

11. V. Zarnicka 
Ukraiņu biedrības muzikāli sveicieni 

Jēkabpilij tās 350. jubilejā 

Brīvā Daugava Nr. 62 

(07.08.2020. – 9. lpp.) 

12. 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Dzejo un ceļo Jēkabpilī! 
Brīvā Daugava Nr.71 

(08.09.2020. – 7. lpp.) 

13. J. Apīnis 
Dzejas dienas par dzeju – ļoti dažādās 

izpausmes 

Brīvā Daugava Nr. 72 

( 11.09.2020. – 1. lpp.) 

14. I. Bičevska Turpinās “Skaļas lasīšanas” konkurss 
Brīvā Daugava Nr. 74 

(18.09.2020. – 6. lpp.) 

15. I. Bičevska Zīmēšana – atpūta un prieka avots 
Brīvā Daugava Nr. 75 

(22.09.2020. – 12. lpp.) 

16. I. Bičevska 
“Skaļas lasīšanas” reģionālajā konkursā 

uzvar Lauma Kalniņa no Salas vidusskolas 

Brīvā Daugava Nr.76 

(25.09.2020. – 3. lpp) 

17. I. Bičevska 
Kultūras darbinieku dienu šogad svinēja 

Atašienes “Annas sātā” 

Brīvā Daugava Nr. 77 

(29.11.2020. 1., 6. lpp.) 

18. 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Viktorīna “Ziemeļvalstis – kopīgais un 

atšķirīgais” 

Brīvā Daugava Nr. 79 

 (06.10.2020. – 8.lpp.) 

19. I. Bičevska 

Jēkabpils Galvenās  bibliotēkas lasītavā 

atklāta pansionāta “Jaunāmuiža” iemītnieku 

darbu izstāde 

Brīvā Daugava Nr. 80  

(09.10.2020. – 12 lpp.) 

20. 

Jēkabpils 

Kultūras 

pārvalde 

Lai Jēkabpils mirdz! 
Brīvā Daugava Nr. 90 

 (13.11.2020. – 12. lpp.) 
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21. 

 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Viktorīnas “Ziemeļvalstis – kopīgais un 

atšķirīgais” rezultāti 

Brīvā Daugava Nr. 90 

 (13.11.2020. – 9.lpp.) 

22. I. Bičevska 
Bērnudārza audzēkņi kopā ar pedagoģēm un 

bibliotēku piedalās attālinātajā nodarbībā 

Brīvā Daugava Nr. 95 

 (01.12.2020. – 8.lpp.) 

23. V. Berkina 
Piparkūkas – Ziemassvētku neatņemama 

sastāvdaļa 

Brīvā Daugava Nr. 101  

(23.12.2020. – 5. lpp. 

Publikācijas no informatīva portālā „radio1.lv” 

1. 

S. Kitajeva, 

LNB Atbalsta 

biedrība 

Jēkabpilī notiks tikšanās ar rakstnieci 

Marinu Kosteņecku 
https://www.radio1.lv/ 

2. 
Foto: S. un V. 

Purviņi 

Fotostāsts: Inetas Šatalovas rokdarbu izstāde 

“Paradīzes putni” Jēkabpils Galvenā 

bibliotēkā 

https://www.radio1.lv/ 

 

3. 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Jēkabpils galvenajā bibliotēkā skatāma 

izstāde “Kāpnes augšup". Cilvēktirdzniecība 

ir mūsdienu problēma 

https://www.radio1.lv/ 

4.  
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā skatāma 

izstāde "Ziedu fantāzijas" 
https://www.radio1.lv/ 

5. I. Švābe 

JGB Bērnu literatūras nodaļā norisinājās 

konkursa sociālajās zinībās "Esi drošs!" 

fināls (FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

6. 
S. Kampāne-

Štelmahere 

Interešu apvienība “Literāts” aicina 

piedalīties radošo darbu radīšanā Jēkabpils 

350. jubilejai 

https://www.radio1.lv/ 

 

7. S. Mikanovska 
Daina Spuriņa: Izglītība ir nozīmīga jebkurā 

cilvēka vecumposmā 

https://www.radio1.lv/ 

 

8. 
S. Kampāne-

Štelmahere 

Jēkabpilij 350: Pēc interešu apvienības 

“Literāts” aicinājuma dažādu autoru radīta 

dzeja Jēkabpilij 

https://www.radio1.lv/ 

 

9. S. Mikanovska 

Iestudēta luga pēc Annas Skaidrītes Gailītes 

romāna “Durvis nav aizslēgtas” motīviem 

(FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

10. 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Aicina piedalīties Dzejas dienu foto 

orientēšanās sacensībās - “Dzejo Ceļo 

Jēkabpilī” 

https://www.radio1.lv/ 

 

11. S. Mikanovska 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā noslēdzies 

izstāžu cikls - “Jēkabpils-350”(FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

12. I. Druveniece 
Šonedēļ Jēkabpilī norisinās dzejas festivāls – 

“Identitāte” (FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

13. I. Švābe 
Kena parkā norisinājās konkursa "Garā 

pupa" dalībnieku dzejas lasījumi (FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

14. I. Švābe 

Skaļās lasīšanas reģionālajā finālā uzvar 

Salas vidusskolas skolniece Lauma Kalniņa 

(FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

15.  

Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina 

piedalīties viktorīnā „Ziemeļvalstis – 

kopīgais un atšķirīgais” 

https://www.radio1.lv/ 

 

16. 

Jēkabpils 

kultūras 

pārvalde 

Jēkabpiliešus aicina iesaistīties līdzdalības 

akcijā #jēkabpilsmirdz 

https://www.radio1.lv/ 

 

17.  
Jēkabpils bibliotēkas, ievērojot noteiktos 

ierobežojumus, turpina darbu 

https://www.radio1.lv/ 

 

18.  
JGB: Viktorīnas „Ziemeļvalstis – kopīgais 

un atšķirīgais’’ rezultāti (FOTO) 

https://www.radio1.lv/ 

 

https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/47120/Jekabpili-notiks-tiksanas-ar-rakstnieci-Marinu-Kostenecku
https://www.radio1.lv/lv/Foto-stasts/1/47260/Fotostasts:-Inetas-Satalovas-rokdarbu-izstade-%E2%80%9CParadizes-putni%E2%80%9D-Jekabpils-Galvena-biblioteka
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/47304/Jekabpils-galvenaja-biblioteka-skatama-izstade-%E2%80%9CKapnes-augsupquot;_-Cilvektirdznieciba-ir-musdienu-problema
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/47358/Jekabpils-galvenaja-biblioteka-skatama-izstade-quot;Ziedu-fantazijasquot;
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/47409/JGB-Bernu-literaturas-nodala-norisinajas-konkursa-socialajas-zinibas-quot;Esi-dross!quot;-finals-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/47581/Interesu-apvieniba-%E2%80%9CLiterats%E2%80%9D-aicina-piedalities-radoso-darbu-radisana-Jekabpils-350_-jubilejai
https://www.radio1.lv/lv/Lasamgabals/1/47941/Daina-Spurina:-Izglitiba-ir-nozimiga-jebkura-cilveka-vecumposma
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48065/Jekabpilij-350:-Pec-interesu-apvienibas-%E2%80%9CLiterats%E2%80%9D-aicinajuma-dazadu-autoru-radita-dzeja-Jekabpilij
https://www.radio1.lv/lv/Redaktora-sleja/1/48249/Iestudeta-luga-pec-Annas-Skaidrites-Gailites-romana-%E2%80%9CDurvis-nav-aizslegtas%E2%80%9D-motiviem-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48319/Aicina-piedalities-Dzejas-dienu-foto-orientesanas-sacensibas---%E2%80%9CDzejo-Celo-Jekabpili%E2%80%9D
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48326/Jekabpils-galvenaja-biblioteka-nosledzies-izstazu-cikls---%E2%80%9CJekabpils-350%E2%80%9D(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48334/Sonedel-Jekabpili-norisinas-dzejas-festivals--%E2%80%93-%E2%80%9CIdentitate%E2%80%9D-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48357/Kena-parka-norisinajas-konkursa-quot;Gara-pupaquot;-dalibnieku-dzejas-lasijumi-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48433/Skalas-lasisanas-regionalaja-finala-uzvar-Salas-vidusskolas-skolniece-Lauma-Kalnina-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48489/Jekabpils-galvena-biblioteka-aicina-piedalities-viktorina%C2%A0%E2%80%9EZiemelvalstis-%E2%80%93-kopigais-un-atskirigais%E2%80%9D
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48641/Jekabpiliesus-aicina-iesaistities-lidzdalibas-akcija-#jekabpilsmirdz
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48647/Jekabpils-bibliotekas-ieverojot-noteiktos-ierobezojumus-turpina-darbu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/48644/JGB:-Viktorinas%C2%A0%E2%80%9EZiemelvalstis-%E2%80%93-kopigais-un-atskirigais%E2%80%99%E2%80%99-rezultati-(FOTO)
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Portāls: Jēkabpilslaiks.lv 

 

1.  
16.janvārī Jēkabpilī būs tikšanās ar 

rakstnieci Marinu Kosteņecku 

http://jekabpilslaiks.lv/ 

 

2. S. Paegļkalne Jēkabpilieši tiekas ar Marinu Kosteņecku http://jekabpilslaiks.lv/ 

3. E. Elksnīte 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāta 

izstāde “Kāpnes augšup” 

http://jekabpilslaiks.lv/ 

 

4.  
No 18.maija durvis apmeklētājiem vērs 

Jēkabpils bibliotēkas 

http://jekabpilslaiks.lv/ 

 

5. S. Paegļkalne 
Jēkabpils bibliotēkas atsāk klientu 

apkalpošanu klātienē 
http://jekabpilslaiks.lv/ 

6. S. Paegļkalne Jēkabpilī sākas Dzejas dienu festivāls http://jekabpilslaiks.lv/ 

7. S. Paegļkalne 
Jēkabpilī rit Dzejas dienu foto orientēšanās 

sacensības 

http://jekabpilslaiks.lv/ 

 

8.  
Jēkabpils Goda pilsoņi 2020 - Ruta Kalniņa 

un Silvija Dreimane 
http://jekabpilslaiks.lv/ 

9.  

Bibliotēkas arī ārkārtējās situācijas laikā 

turpina apkalpot klientus, tikai jāievēro 

vairāki drošības pasākumi 

http://jekabpilslaiks.lv/ 

10.  
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā – Ainai 

Karlsonei veltīta izstāde 

http://jekabpilslaiks.lv/ 

 

 

Citi portāli 

 

1.  
Inetas Šatalovas rokdarbu izstāde “Paradīzes 

putns” 

https://www.jkp.lv/ 

 

2.  Jēkabpilieši tiekas ar Marinu Kosteņecku 
https://www.youtube.com/ 

 

3.  
Aktuālā vācu valodā sarakstītā bērnu un 

jauniešu literatūra 
https://www.goethe.de/ 

4.  Izstāde: No paša sākuma 
https://www.goethe.de/ 

 

5.  
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā atklāta izstāde 

“Kāpnes augšup” 

https://www.youtube.com/ 

 

6. 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Aicina piedalīties Dzejas dienu foto 

orientēšanās sacensībās - “Dzejo Ceļo 

Jēkabpilī” 

https://www.youtube.com/ 

 

7.  Jēkabpilī sākas Dzejas dienu festivāls 
 

https://www.youtube.com/ 

8.  
Jēkabpilī rit Dzejas dienu foto orientēšanās 

sacensības 

https://www.youtube.com/ 

 

9. R.  Kalniņa 
Sociālā FB kampaņa “Neskati cilvēku pēc 

cepures” 

https://www.facebook.com 

 

 

  

http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28086&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28147&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28216&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28717&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28739&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29240&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29253&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29494&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29564&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29620&r=Jekabpils
https://www.jkp.lv/notikumi/inetas-satalovas-rokdarbu-izstade-paradizes-putns/?mnt=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zz4Dgn7wVzA&feature=emb_logo
https://www.goethe.de/ins/lv/lv/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21751915
https://www.goethe.de/ins/lv/lv/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21751915&fbclid=IwAR22im_pYxAtcUYANxlWdwT_oEDIUYrQdJt7u7q3TfTaXIJV_75gJfIZFwA
https://www.youtube.com/watch?v=qSznwHRpeIg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MGkHg67NJeg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=308&v=Zjgg28Qn2to&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MGkHg67NJeg&feature=emb_title
https://www.facebook.com/IzglitibasProjekti
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Pielikums Nr. 10. Lasītāju apkalpošanas nodaļas pasākumu 

dienasgrāmata un izstāžu saraksts 

Pasākumu dienasgrāmata  

N.p/k Laiks Pasākuma nosaukums 

Janvāris 

1.  16.01 Tikšanās ar Marinu Kosteņecku 

2.  18.01 Interešu apvienības “Literāts” nodarbība 

3.  24.01  Inetas Šatalovas rokdarbu izstāde “Paradīzes putns” 

Februāris 

4. 03.02 Izstāde "Kāpnes augšup" atklāšana 

5. 11.02 Informatīva stunda Jēkabpils pamatskolas 5.klases skolēniem par drošību 

internetā “ Interneta lietošana” –  atzīmējot Drošāka interneta dienu. 

6. 12.02 Radoša darbnīca: Valentīndienas apsveikumu darināšana Skaidrītes 

Pugačas vadībā 

7. 14.02 

Pirmā sadarbība 

ar pansionātu 

Radoša darbnīca: Valentīndienas apsveikumu darināšana sadarbība ar 

pansionātu „Jaunāmuiža”  

8. 21.02. Starptautiskā Dzimtās valodas diena sadarbībā ar baltkrievu biedrību “ 

Spatkanne’’, rakstam atklāto diktātu. 

Marts 

9. 11.03. Karjeras diena: tikšanās ar basketbola kluba “Jēkabpils” aģentu Juri 

Kalniņu  

18.05. 
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami klātienē! 

10. Maijs  Projekts – online platforma, kurā studenti var pasūtīt diplomdarbu 

izdruku, noformēšanu un bibliotēkā saņemt jau gatavu darbu, vai nu tikai 

pasūtīt diplomdarbu vākus.  

Jūlijs 

11. 6.07. Muzikālais vakars” Kupala nakts’’, rīko ukraiņu biedrība  

“ Javir’’ 

12. 31.07. Ukraiņu biedrības’’ Javir’’ muzikāls sveiciens pilsētas 350 gadu jubilejā, 

Kena parkā. Bibliotēkas darbinieces piedalās radošajā darbnīcā  

Augusts 

13. 6.08. Radošā darbnīca: Ukraiņu vasara jeb Українське літо Jēkabpils -350 

14. 27.08. Tikšanās ar vasaras izstāžu “Jēkabpils 350’’ autoriem 

15. 30.08. Baltkrievu biedrības ‘’Spatkanne’’ 10 gadu jubileja 

Septembris 

16. 7.09. “Literāta” radošā darbnīca 

17. 10.09. Dzejas dienu ietvaros, bibliotēkā viesojās Jēkabpils 3. vidusskolas 10. 

klase, iepazinās ar bibliotēku, tās darbu, pakalpojumiem. 

18. 12.09 Dzejas orientēšanās sacensības komandām: Dzejo ceļo Jēkabpilī 

19. 12.09. Tikšanās ar dzejnieku/advokātu Aleksandru Jakimovs 

(Ludza), sadarbībā ar Krustpils KN krievu vokālo  ansambli “Bariņa” 

20. 14.09. Informatīva stunda Jēkabpils 2. vidusskolas 6. klases skolēniem: Rainis 

21. 18.09. Jēkabpils 2. vidusskolas 5. klase viesojas bibliotēkā, informatīva stunda 

par Raini, krustvārdu mīklas risināšana 

22. 23.09. Neirografikas meistarklase, vada jēkabpiliete Elīna Dutkeviča 

23. 29.09. 

 

Dalība Izglītības iniciatīvu centra akcijā izglītības projektā/ akcijā ‘’ 

Neskati cilvēku pēc cepures!’’  

Oktobris 

24. 1.10. 

 

Izstādes “ Sirds- atvērtā priekam un nodarbei’’ atklāšana, ciemojas darbu 

autori, pansionāta Jaunāmuiža iemītnieki 
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25. 16.10. 

 

Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko, Krustpils kultūras nama Mazā zāle 

Novembris 

26. 27.11.  Neirografikas meistarklase, facebook tiešraide, Elīna Dutkeviča 

Decembris 

27. 23.12.  

pilsētvidē 

Akcija: Ziemassvētku Dāvināšanas prieks  

 Bijām pilsētvidē noslēpuši “dārgumus’’, kuri ir jāatrod izmantojot 

norādes facebook. Par atrasto dāvanu vajadzēja dalīties facebook 

izmantojot tēmturi #grāmatudāvana. 

28. Spēle pilsētvidē 

29.12. 

Pirms Jaunā gada sadarbojoties ar pašvaldību, vēlreiz tika īstenota 

grāmatu slēpšanas akcija #grāmatudāvana 

29. Līdz 29.12 Decembrī ģimenes aicinājām dalīties ar savas ģimenes stāstu par 

Ziemassvētku eglīti -  “Ziemassvētku egles stāsts”. Stāstus 

ievietojām JGB Stāstu bibliotēkas krājumā. 

30.  Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2020 ietvaros  bibliotēka kā LNK 

UNESCO tīkla ‘’Stāstu bibliotēka’’ dalībniece, sadarbībā ar ESIP 

organizēja viktorīnu „Ziemeļvalstis – kopīgais un 

atšķirīgais”.  Vērtīgas balvas sagādāja atbalstītājs SIA LONAS 

Latvija  

 

Izstāžu dienasgrāmata  

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums 

Janvāris 

1. ESIP ES prezidējošā dalībvalsts – Horvātija 

2.  Tematiska izstāde "Skaistāks kā dzīve ir dzīves sapnis." /Jānis 

Akuraters/ 

 ( 20. janvāris - Barikāžu aizstāvju atceres diena) 

3. Novadpētniecība “Jēkabpilieši Barikādēs” Barikāžu aizstāvju atceres diena 

Februāris 

4.  ES prezidējošā dalībvalsts – Horvātija 

5.  Tematiska izstāde: 21. februāris – starptautiskā dzimtās valodas 

diena 

6.  Tematiska izstāde: Saki vēzim – nē! 

7.  Tematiska izstāde: Kādas pārmaiņas sola Baltas Žurkas gads 

8. Ceļojošā izstāde Anastasijas Sazankovas gleznu izstāde “Ziedu fantāzijas” 

9. Ceļojošā izstāde Izstāde "Kāpnes augšup" 12 bildes, 12 pārdomas un cilvēku 

likteņi, kuri sastapušies  ar cilvēktirdzniecību 

10.  Izstāžu cikls: 02. Bibliotēkas. Bibliotēkzinātne 

1.izstade: Rīgas Centrālā bibliotēka 

11. Novadpētniecība Tematiska izstāde: Nekas šai pasaulē nav pasakāms līdz galam, 

Un dzejniekam, ak, dzejniekam – vismazāk. / A.Grinbergs/ 

28.februārī dzejniekam un žurnālistam Andrim Grīnbergam - 80 

Marts 

12. Ceļojošā izstāde Ceļojošā izstāde: No paša sākuma – vācu valodā sarakstītā bērnu 

un jauniešu literatūra. Sadarbībā ar Gētes institūtu 

13.  Iepazīsim bibliotēkas krājumu! Izstāžu cikls: 02. Bibliotēkas. 

Bibliotēkzinātne. 2.izstāde Profesija – bibliotekārs 

14. Novadpētniecība Tematiska izstāde: 16. martā mācītājam un skolotājam Kārlim 

Skujiņam - 135 

15.  Tematiska izstāde: Atvērtu atmiņu turēt un neaizmirst tās daudzās 

dvēseles... 25. marts komunistiskā genocīda upuru diena 
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16. ESIP Tematiska izstāde: Zviedrija, Austrija, Somija – 25 gadi Eiropas 

Savienībā 

Aprīlis 
Bibliotēka slēgta 

17. Novadpētniecība “Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem”” 

Komponistam Arvīdam Žilinskim 31.martā - 115 

 18. maijs Bibliotēka pieejama apmeklētājiem 

18.  Tematiska izstāde: Robērs Šūmans Eiropai 
 

19.  Tematiska izstāde: 18. maijs – Starptautiskā muzeju diena 

 

20. Novadpētniecība “Mākslinieks no dižas dzimtas” 

Ugam Skulmem 20.maijā - 115 

Jūnijs 

21. Virtuālā izstāde “Zemnieks, dzejnieks, Patriots” 

Uzņēmējam Gundaram Kalvem 23.jūnijā - 50 

22. Mākslas  izstāde/virtuāla Virtuālā izstāde: Jēkabpils 350; Jēkabpils Mākslas skolas studijas 

darbu izstāde 

23. Virtuāla izstāde Līgo 2020 

24. Virtuāla izstāde Par tevi, Māte Latvija, mēs gājām moku ceļus, no Tēvu zemes 

pavarda sirds sāpēs spēku smeļot…. 

25. Virtuāla izstāde, izstāžu 

cikls 3. izstāde 

Tik dažādas bibliotēkas 

26.  Literāts Literāta dzejoļi Jēkabpilij; publicēti bibliotēkas mājas lapā 

Jūlijs 

27. Virtuālā izstāde “Jēkabpils Goda pilsone, kuras sirds pieder Krustpilij” 

Rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei 20.jūlijā - 80 

28.  

ESIP 

Plaukta izstāde: ES prezidējošā dalībvalsts  

2020. gada 2. pusgads – Vācija 

29. Tematiska un virtuāla 

izstāde 

Parki Jēkabpilī 

30. Mākslas izstāde Jēkabpils mākslas skolas pedagogu darbu izstāde 

Augusts 

31. Virtuālā izstāde “Ne optimists. Ne pesimists. Reālists.” 

Dzejniekam Ronaldam Briedim 25.augustā - 40 

32.  Virtuāla un plaukta tematiska izstāde: Kaķīt’s mans, kaķīt’s mans, 

melns ar baltām ķepiņām… 

 

33. ESIP Virtuāla un tematiska ESIP izstāde: Eiropas Zaļais kurss 

34. Mākslas izstāde “Trīs Urtāni”  

Jāņa Urtāna grafikas.  Jēkabpils -350 
 

Septembris 

35. Virtuālā izstāde “99 bagātas un pilnvērtīgas gadskārtas” 

Rokdarbniecei Lilijai Šicai  17.septembrī - 100 

 

36.  Tematiska izstāde: Tu lasi- un gaisma ir pasaules stāsts 

                                Tu lasi – un nebeidzas pasaules stāsts … 

                                              /Inese Zandere/ 

37. ESIP Tematiska izstāde: Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda 

ir               vēsture.  Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.... 

 

38.  Tematiska izstāde: Raiņa saules gadi – 155 gadu jubileja 

39. ESIP Plaukta izstāde: ES prezidējošā dalībvalsts  
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2020. gada 2. pusgads – Vācija 

Oktobris 

40. Virtuālā izstāde “Valdnieks – uzņēmējs un saimnieks” 

Hercogam Jēkabam 28.oktobrī - 410 
 

41. Rokdarbu izstāde Rokdarbu izstāde “ Sirds – atvērtā priekam un nodarbei’’ 

42.  Plaukta/ virtuāla Tematiska izstāde ‘’ Veļu laiks’’ 

43. Plaukta/ virtuāla Tematiska izstāde: Diena ar rudens pieskārienu, 

                              zied saules krāsā īpaši priekš Jums! 

                               1.oktobris – starptautiskā senioru diena 
 

44. ESIP Tematiska izstāde: Oktobris – Eiropas kiberdrošības mēnesis 

 

Novembris 

45. Virtuālā izstāde “Ieskats A.Karlsones zīmējumu pasaulē” 

Māksliniecei Ainai Karlsonei 13.novembrī - 85 

 

46. Tematiska/virtuāla   Tematiska/virtuāla  izstāde Latvijai dzimšanas diena – 

klājam svētku galdu! 

47. Tematiska/virtuāla   Mārtiņdiena Eiropas Savienībā 

 

48. Grafikas izstāde Salauzts ( Raimonds Vindulis, Līvāni) 

Decembris 

49. Virtuālā izstāde “Reinis Nitišs. Pierādīt sevi trasē…” 

Motosportistam Reinim Nitišam 16.decembrī - 25 

50. Tematiska un virtuāla 

izstāde 

ESIP 

Noticēt sev: Eiropas diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
 

51. Tematiska un virtuāla 

izstāde 

Ziemassvētku egles stāsts 

 

52. Tematiska, virtuālā 

izstāde 

Baltkrievu motīvi ( izšuvumi) 

 

53. Bibliotekāri iesaka 

izlasīt (4 izstādes) 

Adventa grāmatu kalendārs 
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Pielikums Nr.11. Fotomirkļi 

 
Tikšanās ar  publicisti un sabiedrisko darbinieci Marinu 
Kosteņecku 
 

 
Tikšanās ar rokdarbnieci Inetu Šatalovu 

 
Pieredzes brauciens uz Siguldu 
 

 
Izstādes "Kāpnes augšup" atklāšana 

 
Informatīva stunda skolēniem par drošību internetā 
“Interneta lietošana”  

 
 Apsveikuma kartīšu darināšanā skrapbukinga 
tehnikā 
 

 
Reģiona bibliotekāru apaļā galda diskusija 

 
Valentīdienas radoša darbnīca 
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Starptautiskā dzimtās valodas diena, sadarbībā ar 
Baltkrievija vēstniecību Latvijā 
 

 
Anastasijas Sazankovas zīmējumu izstādes "Ziedu 
fantāzijas, sadarbībā ar baltkrievu biedrību 
'Spatkanne 
 

 
Jēkabpils 3. vidusskolas 8. klases iepazinās ar bibliotēkas 
piedāvātajiem pakalpojumiem 
 

 
UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" seminārs 

 
 Tikšanās ar basketbola aģentu Juri Kalniņu 

 
Radošā darbnīca "Ukraiņu vasara"  jeb Українське 
літо, sadarbībā ar ukaiņu biedrību "Javir" 
 

 
Tikšanās ar Jēkabpils  Mākslas skolas vasaras izstāžu 
“Jēkabpils -350” autoriem  
 

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ulbrokas bibliotēku 
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Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" 10.gadu 
jubileja 
 

 
Jēkabpils interešu apvienības "Literāts" performance 
"Dzejas fetišs" 

 
Tikšanās ar izstādes "Magoņu paradīze" autori un radošā 
darbnīca "Pieneņu paradīze" jeb "Кульбаба” 
 

 
 Dzejas festivāla foto orientēšanās sacensības DZEJO 
CEĻO JĒKABPILĪ 

 
Tikšanās ar dzejnieku Aleksandru Jakimovu, sadarbībā ar 
Krustpils Kultūras nama krievu vokālo ansambli "Bariņa" 
 

 
Informatīva stunda "Rainim - 155" Jēkabpils 
pamatskolas skolēniem 

 
“Banka datorā un telefonā – nāc un uzzini vairāk!”, 
sadarbībā ar Swedbanku 
 

 
Informatīva stunda "Rainim - 155" Jēkabpils 
pamatskolas skolēniem  
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Neirografikas meistarklase 
 

 
 Izstādes "Sirds - atvērtā priekam un nodarbei"  
atklāšana, sadarbībā ar pansionātu "Jaunāmuiža" 
 

 
Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko 
 

 
Izglītības iniciatīvu centra projekta akcija "Neskati 
cilvēku pēc cepures!" 

 
Faluņgun praktizētājas Jolanta Markovska un Biruta 
Lauska dāvināja bibliotēkai grāmatas 
 

 
Bibliotēkas darbinieki piedalījās LNB rīkotajā 
tiešsaistes seminārā 

 
Bibliotēkas kolektīvs veido svētku noformējumu 
 

 
Neirografikas meistarklases tiešraide 
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Viktorīnas „Ziemeļvalstis – kopīgais un atšķirīgais” balvas 
no atbalstītāja SIA LONAS Latvija - komfortam un 
veselīgam miegam! 
 

 
Spēle: Ziemassvētku dāvināšanas prieks 
 

Sadarbības uzsākšana ar Latvijas Universitātes Jēkabpils 
filiāli un tās direkrori Dainu Spuriņu 
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Pielikums Nr.12. Fotomirkļi Bērnu literatūras nodaļā 

 

Bibliotekārā stunda – ciemos pie Baltās pūcītes  Arī ar draugiem var atrast klusu vietiņu 
bibliotēkā 

 

 
Pēc skolas vislabāk draugu pulkā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019" 

eksperti no 
Salas pamatskolas 

 

 
JGB BLN  norisinājās konkurss sociālajās zinībās "Esi 

drošs!" fināls 
 

Konkursā piedalījās 5. klašu skolēni no 
Jēkabpils pilsētas un novadiem - Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes. 
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“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” noslēguma 
pasākums 

 

Jēkabpils 3. vidusskolas 8. klase. Bibliotēkas 
vadītāja Zinaīda Rabša iepazīstināja ar 

kopkatalogu un Letonika.lv 

Jēkabpils 3. vidusskola. Kuplākais ekspertu pulciņš 
"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2019” lasītāju un 

vērtētāju 
Bērni rada mums pavasari 

 

Pandēmijas pirmajā vilnī piedāvājām izveidotas 
interesantas spēles un testus facebook Bērnu lit. 

nodaļas lapā 
 

  
Iesaistījām un rosinājām piedalīties dažādās 

attālinātās aktivitātēs 
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Bērnu nodaļā bez smiekliem neiztikt! Arī šis 
izaicinājums mums izdevās ļoti jautrs, jo izrādās, ka 
nemaz tik viegli uzminēt grāmatas nosaukumu, kuru 
kolēģis tev raksta uz muguras 

 

 
Sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Restart.lv" 

izglītojoša un izklaidējoša viktorīnu pēc 
grāmatas "Pinokio piedzīvojumi" sižeta  

 

Sākas spēļu pēcpusdienas. Smiekli, jautrība un sen 
aizmirstas, bet kādam - nekad nedzirdētas spēles. 

Lēkājām klasītes un vērojām mākoņus 
 

   
Turpinās spēļu pēcpusdienas 

Joprojām vasaras spēļu pēcpusdienas 
 

Vasaras atvadu ballīte PII "Zvaniņš" 



 

104 

Vasaras spēļu pēpusdienu noslēgums 
 

JGB Bērnu literatūras nodaļas Pepija devās 
ciemos uz Asares pagasta bibliotēku 
 

Mūsu ikdiena 
 Dzejas konkursa "Garā pupa"  dzejas lasījumi 

Runčuka pantiņu kaujas 
 Bibliotekārajā stundā Krustpils pamatskolas 

2.klase 
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"Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības" reģionālais 
fināls 

 
 

"Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības" 
reģionālais fināls 

Jēkabpils 3.vidusskolas 7. klase. 
Tēma: Jēkabpils svin 350 gadus 

 

Lietainā dienā bibliotekā var sarīkot 
Dzimšanas dienas ballīti 

 

Jēkabpils 3.vidusskolā - iepazīstinām ar "Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 2020" grāmatu kolekciju 

 
PII "Kāpēcītis"  - taupīsim un saudzēsim! 
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PII “ Auseklītis” grupiņas ciemošanās 
 

Jēkabpils 3.vidusskolas 6.klase 
 

Interaktīvā tiešraide pasākumam - MANA LATVIJA 
 Rūķu darbnīca 

 


