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1. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbības raksturojums
1.1 Īss situācijas raksturojums
 Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk JGB) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldes struktūrvienība, kas ir nozīmīgs informācijas, kultūras un
komunikācijas centrs. JGB piedāvā un nodrošina informāciju, ko vēlas saņemt
Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes
novadu iedzīvotāji un bibliotekāri.
 Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā
koordinējošais metodiskais centrs 39 Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils,
Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības bibliotēkām un 28
izglītības iestāžu bibliotēkām.
 JGB 2016. gada prioritātes:
1. Gatavošanās atkārtotai bibliotēkas akreditācijai – akreditācija veiksmīgi izieta 2016.
gada 25. oktobrī.
2. Bibliotēkas darbības attīstības stratēģijas izstrāde – izstrādāta bibliotēkas attīstības
stratēģija 2016.–2020. gadam.
3. Novadpētniecības krājuma digitalizācija – pielikti pilnteksti “Brīvās Daugavas” un
“Jaunā Vēstneša” 2016. gada laikrakstu novadpētniecības datu bāzes aprakstiem, darbs
turpinās.
4. Bibliotēkas vēstures veidošana - atmiņu stāstījumu dokumentēšana – apzināti un
intervēti 12 bijušie bibliotēkas darbinieki, darbs turpinās
1.2. Bibliotēkas akreditācija.
Iepriekšējās akreditācijas atzinumā komisijas izteiktie ieteikumi pildīti:
1. Rasta iespēja palielināt finansējumu grāmatu iegādei un krājuma komplektēšanai,
salīdzinot ar 2011. gadu, kad notika iepriekšējā akreditācija, palielinājās par 2700
EUR, jeb 28%.
2. Rast iespēju palielināt algas bibliotēkas speciālistiem. Ieteikums ir daļēji izpildīts. No
pilsētas budžeta finansēto iestāžu darbiniekiem algas, salīdzinot ar 2011. gadu, ir
palielinājušās par 27%.
3. Rast iespēju izveidot papildus štata vienību RGB funkciju pildīšanai.
Ieteikums daļēji izpildīts. Papildus štata vienība nav izveidota, bet ar 2012. gadu par
10 % ir palielināta vecāka bibliotekāra (metodiķa) alga.
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4.

Rast iespēju risināt jautājumu par bibliotēkai piemērotākām, plašākām, normatīviem
aktiem atbilstošām telpām. Ieteikums ir daļēji izpildīts. Ir uzlabota esošo telpu
infrastruktūra, 2011. gadā tika veikta (ēkas Rīgas ielā 212) Krustpils kultūras nama un
JGB renovācija. Bibliotēkas telpās tika veikta apkures sistēmas, logu, durvju, grīdas
seguma nomaiņa, iegādāti jauni grāmatu plaukti un ierīkots pacēlājs cilvēkiem
ratiņkrēslos. Bibliotēkas rīkoto semināru un mācību vajadzībām izmantojam Krustpils
kultūras namā jaunizveidoto semināru telpu. Blakus ēkā ierīkota krātuve.

Vērtējums. Izvērtējot akreditācijas pārskata periodu, iezīmējas bibliotēkas darbinieku
vēlme profesionāli pilnveidoties, apmeklējot dažādus, ar darbu saistītus kursus, seminārus,
konferences (13 darbinieki apmeklējuši 24dažāda satura profesionālās pilnveides pasākumus).
Bibliotēkas darbā ieviestas jaunas darba formas (elektroniskajā kopkatalogā sākts izmantot SBA
modulis; sadarbībā ar BIS Alise izveidots pagaidu virtuālais kopkatalogs JGB un pilsētas
bibliotēkas krājumu vienlaicīgai atspoguļošanai; paplašināta elektroniskā uzskaite statistikai –
pasākumu, izstāžu apmeklējums; attālināta pasūtīšana/ rezervēšana; izveidots bibliotēkas profils
portālos Draugiem.lv un Facebook.com; organizētas individuālās apmācības darbā ar datoru –
internetbankas, e-pasta, sociālo tīklu izmantošanā; maksas pakalpojumu norēķiniem iegādāts
kases aparāts), organizēti daudzveidīgi, interesanti pasākumi (Bērnu literatūras nodaļā darbu
uzsākusi “Princešu skoliņa”, piedāvātas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, realizēti
kopprojekti ar mazākumtautību biedrībām, reģionā atzinību guvušas JGB veidotās ceļojošās
izstādes u.c.)

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2014
140617
127357
13260
1420

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi

2015
133943
121031
12912
1072

2016
152894
140268
12616
783

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
140617
92689
9310

2015
133658
88214
9679

2016
153152
99799
9764

Līdzekļu samazinājums 2015. gadā ir sadaļā “Darbinieku atalgojums”, bet faktiski
atalgojums nav samazinājies, pat palielinājies par 10%. Samazinājumu var izskaidrot ar to, ka
2014. gadā tika izmaksātas 13 algas (decembra alga tika izmaksāta decembrī), bet 2015. gadā
izmaksātas 11 algas.
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
3.1. Telpu paplašinājums
Telpu kopplatība palielinājusies par 22m2. Blakus ēkā iekātota krātuves telpa, mazāk
aktīva krājuma izvietošanai.
3.2. Iekārtas, aprīkojums
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem
Lietotājiem Pašvērtējums
(skaits)
(skaits)
apmierinošs
neapmierinošs
Datori
18
16
x
Printeri
5
x
Kopēšanas iekārtas
0
Skeneri
1
x
Multifunkcionālā iekārta
2
(kopējā tīklā)
x
Datu rezerves kopēšana (periodiskums, rezerves kopiju Vietnes datu rezerves kopija
veidošanas un glabāšanas mehānisms)
tiek veikta periodiski un glabājas
uz darbinieks datora
Katru gadu notiek datortehnikas pakāpeniska atjaunošana. 2016. gadā iegādāti 8 jauni
datori.

4. Personāls
4.1. Personāla raksturojums
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu JGB 2016. gadā
strādāja 13 bibliotekārie darbinieki un 1 apkopēja. Visiem darbiniekiem ir pilnas darba slodzes.
Darbinieku izglītība
2016
Bibliotekāro darbinieku skaits
13
Ar bibliotekāro izglītību kopā
6
t.sk.ar bakalaura grādu
1
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
2
koledžas izglītību
ar profesionālo vidējo izglītību
3
Ar izglītību citās jomās kopā
6
ar bakalaura grādu
6
Ar vispārējo vidējo izglītību
1

11 bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti ir ar profesionālo izglītību, tajā skaitā 3 ar
augstāko profesionālo izglītību, 8 ar vidējo profesionālo izglītību. 2016. gadā Bērnu literatūras
nodaļas vecākā bibliotekāre Ieva devās dekrēta atvaļinājumā.
 Vadītājai ir profesionālā vidējā izglītība un 5 līmeņa augstākā juridiskā izglītība;
 2 darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un 5 līmeņa augstākā juridiskā
izglītība;
 1 darbiniekam ir vidējā profesionālā izglītība un 2. līmeņa augstākā izglītība
psiholoģijā (bakalaurs);
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 1 darbiniekam ir vidējā profesionālā izglītība un augstākā izglītība kultūras
uzņēmējdarbībā un kultūras iestādes vadībā;
 1 darbiniekam ir 5 līmeņa augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un
menedžmentā;
 1 darbiniekam ir vidējā izglītība.
4.2. Apbalvojumi un pateicības
Eiropas Parlamenta deputātes profesores Ineses Vaideres atzinības raksts bibliotēkas
vadītājai Zinaīdai Rabšai.
4.3. Finansējums personāla attīstībai
Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 13 bibliotekārie darbinieki piedalījās 24 profesionālās
pilnveides pasākumos, kopskaitā 34 dienas. 2016. gada personāla attīstībai tika izlietoti 192 EUR. Darbinieku komandējumiem (ceļa izdevumiem un dienas naudai) 88,-EUR, dalības maksai
kursos un semināros 104,- EUR. Transporta izdevumus profesionālās kompetences pilnveides
braucienam uz Jūrmalu apmaksāja Jēkabpils Kultūras pārvalde.
4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā
2017. gada budžetā paredzēti līdzekļi darbinieku profesionālai pilnveidei, ir izstrādāts
apmācību saturs. Gados veci darbinieki - 77% no bibliotekārajiem darbinieki vecāki par 50
gadiem.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
5.1. Galvenie rādītāji
Viena no JGB struktūrvienībām Lasītāju apkalpošanas nodaļa (LAN) pieaugušo un Bērnu
literatūras nodaļā, kurā apmeklētājiem tiek nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t.sk.citi dokumenti
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2014
2642
879
56218
17948
23975
Netika
uzskaitīts
51083
40580
10283
220
16836
21%

2015
2654
891
38137
16371
33758
20294

2016
2572
850
33981
9632
38903
24904

% sal. ar iepr. g.
+1%; - 3%
+ 1%; - 5%
-32%; - 11%
-9%; -41%
+40%; + 15%
+ 23%

50294
39741
10324
229
15401
22%

47317
36426
10898
240
14257
21%

-2%; - 6%
- 2%; - 8%
+1%; +6%
+4%; + 5%
- 8%; -7%

24678/12339

24146/12073
7

23690/11845

Vērtējums. Sociālo tīklu apmeklējuma uzskaiti 2015. gadā precīzi nevarēja apkopot,
2016. gadā biznesa lapām statistiku piedāvā Draugiem.lv. Mainījās arī bibliotēkas fiziskā
apmeklējuma uzskaite.
5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi - kopaina, piemēri, vērtējums
Bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotāji - skolēni,
skolotāji, pensionāri, jaunieši, studenti, strādājošie, bezdarbnieki. Bibliotēkas sniegtie
pakalpojumi ir bezmaksas, lietotājiem ir iespēja izvēlēties un saņemt iespieddarbus brīvpieejas
krājumā. Maksas pakalpojumi un bibliotēkas izmantošanas noteikumi ir saskaņoti un apstiprināti
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (papildināti 2014.gadā).
Bibliotēkas darbā ieviestas/ uzlabotas jaunas darba formas:
 sadarbībā ar BIS Alise izveidots pagaidu virtuālais kopkatalogs JGB un pilsētas
bibliotēkas krājumu vienlaicīgai atspoguļošanai, atvieglojot lietotāju iespēju informācijas
atlasē, izmantojot elektronisko katalogu;
 lietotāju vidū populāra kļuvusi iespieddarbu attālināta pasūtīšana/ rezervēšana
(bibliotēkā lietotājiem modulis ir pieejams no 2015. gada – 450, 2016. - 472 pasūtījumi);
2016. gadā autorizēti 856 jauni lietotāji (2015. gadā – 597);
 pieaugusi sekotāju interese bibliotēkas profilam, kurš tika izveidots 2015. gadā, portālos
Draugiem.lv un Facebook.com;
 organizētas klientu individuālās apmācības darbā ar datoru – internetbankas, e-pasta,
sociālo tīklu izmantošanā;
 lietotāju pamatdokuments bibliotēkā ir lasītāja karte, no 2016. gada piereģistrēties un
izmantot bibliotēkas pakalpojumus var uzrādot eiDkarti;
 izveidota lasītāju karte apmeklētājiem, kuri nav patstāvīgi bibliotēkas lietotāji. Tas
atvieglo vienreizēju bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu (lasītavā, Internet lasītavā) un
precīzāku bibliotēkas statistisko uzskaiti;
 izveidota mazaktīvā krājuma daļa (kopkatalogā ar apzīmējumu 1K - JGB un 6K - Bērnu
lit. nod. Krātuve), atbrīvojot vietu pamatkrājumā jaunumiem. Pēc lasītāju pieprasījuma
arī no krātuves operatīvi var izsniegt vajadzīgo iespieddarbu. Krātuvē pārvietoti 2950
eksemplāri iespieddarbu.
Vērtējums. Pamatuzdevums ir kvalitatīva informācijas un pakalpojumu sniegšana
bibliotēkas lietotājiem un apmeklētājiem. Tāpēc regulāri tiek strādāts pie esošo pakalpojumu
uzlabošanas un jaunu ieviešanas. Izvērtējot statistiskos rādītājus un uzklausot apmeklētājus, var
secināt, ka jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības, izmantojot bibliotēkas mājaslapu,
sociālos tīklus, mobilo versiju, kurus arvien vairāk izmanto lietotāji.
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5.3. Pakalpojumu pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss
situācijas raksturojums
Pēc Krustpils kultūras nama renovācijas, telpu izvietojums nav mainījies - bibliotēka
atrodas kultūras nama otrajā un trešajā stāvā. Līdz ar to grūtības nokļūšanai bibliotēkā sagādā
cilvēkiem ar kustības traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem.
Personām ar kustību traucējumiem ir iespēja nokļūt bibliotēkas telpās, izmatojot pacēlāju. Tomēr
pacēlāju bibliotēkas apmeklētāji izmanto reti, jo tas ir neērts lietošanai un pēc drošības
noteikumiem izmantot var tikai ratiņkrēslā. Tāpēc daļa iedzīvotāju ar veselības problēmām
neapmeklē bibliotēku un bibliotēkas darbinieki piedāvā grāmatu piegādi dzīves vietā.
Pakalpojums pieejams jau no 2011. gada, tomēr pieprasījums pēc grāmatu piegādes mājās, nav
mazinājies 2016. gadā -14.
Bibliotēkas apmeklētāji, kuriem ir redzes problēmas, izmanto specializēto datortehnikas
komplektu un lupu. Pieprasījums ir neliels un nesagādā neērtības to izmantotājiem, nav jāveido
pieraksts. 2016. gadā regulāri datoru izmantoja divi bibliotēkas lietotāji.

Informācija par

pakalpojumu pieejama bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, novadu bibliotekāru sanāksmēs un tā
tiek demonstrēta bibliotēkas viesiem.
5.4. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām
Bibliotēkas pakalpojumus izmanto dažādu lasītāju mērķgrupas. Cenšamies, lai ikviens
apmeklētājs jūtas gaidīts un piederīgs bibliotēkā. Bibliotēkas apmeklējumam ir konkrēts mērķis:
uzņēmēji:
 izmanto dokumentu elektronisko piegādi (printēt - parakstīt – skenēt - sūtīt), iespēju
operatīvi sazināties ar dažādām institūcijām, pamatojot savu izvēli apmeklēt bibliotēku ar
drošu un ātru interneta pieslēgumu;
 uzņēmumu pārstāvji regulāri izmanto bezmaksas WI-FI, ārpus bibliotēkas telpām un
darbalaika, sazinoties ar klientiem, pārbaudot pasūtījumus utt.;
 3 mikrouzņēmumu īpašnieki kārto firmas dokumentāciju, izmantojot bibliotēkas
pakalpojumus un nepieciešamības gadījumā bibliotekāru palīdzību;
 iesaistās bibliotēkas aktivitātēs. Pavasarī organizējām tikšanos ar SIA “Sedumi”
dārzniecības vadītāju Sandru Mediņu – Tolmani, kuras laikā pie bibliotēkas ieejas
iestādījām ziedus un noklausījāmies padomus par puķu un dārzeņu audzēšanu.
bezdarbnieki:
 regulāri nāk uz bibliotēku, meklējot viņiem atbilstošas darba vakances preses izdevumos
un internetportālos (biežāk ss.lv, nva.gov.lv, visidarbi.lv), tiek lūgta arī bibliotekāru
9

palīdzība. Grūti uzskaitīt darba meklētāju apmeklējumus, jo tas ir mainīgs – ir cilvēki,
kuri atnāk vienreiz, ir tādi, kuri nāk vairākus mēnešus;
 pēc BIS Alise lasītāju reģistra, bibliotēkā reģistrēti 907 nestrādājošie lietotāji, kuri
izmanto abonementa, lasītavas un internet lasītavas pakalpojumus.
maznodrošinātie:
 bibliotēkas darbinieces palīdz maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem
sagatavot bankas kontu izdrukas iesniegšanai sociālajā dienestā. Šis pakalpojums aktīvi
tiek izmantots, jo bibliotēkā tas ir lētāks un drošāks (drošs interneta pieslēgums un klienti
aizsargāti no krāpnieciskām manipulācijām, nav personas datu noplūdes);
ģimenes:
 bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Kultūras namu, kur pēcpusdienās notiek dažādi pulciņi.
Lai māmiņām ar mazajiem brāļiem un māsām nebūtu jāgarlaikojas kultūras nama
vestibilā, aicinām pie sevis uz bibliotēku. Vecākiem varam piedāvāt plašu periodikas
klāstu, bet mazajiem plauktiņu ar krāsainām lasāmām un skatāmām grāmatiņām.
Lasītavā mazie var zīmēt un krāsot, šai nodarbei ir sagādāti krāsainie zīmuļi un
krāsojamās lapas par dažādu tematiku;
 organizējam dažādus pasākumus, kuros piedalās ģimenes:
Radošo darbu izstāde “Laika upe“, kurā savu varēšanu apgleznotos traukos,
gadskārtu dekoros, adījumos, svecēs un ziepēs demonstrēja darbu autore Rita Kotova.
Ģimene piedalījās darbu veidošanā un izstādes atklāšanā muzicējot.
Kopā ar ukraiņu biedrību “Javir” pasākumā "Ukraiņu tautas pavasara paražas
"Vesnjanki" vecāki un bērni darbojās radošajās darbnīcās (ukraiņu tautas tērpa
krāsošana uz krāsojamajām lapām, leļļu darināšana, veidošana no krāsainās mīklas),
kopīgi dziedāja ukraiņu pavasara dziesmas un piedalījās kustību rotaļās. Pasākums
organizēts sadarbībā ar ukraiņu
seniori:
Seniori ir viena no aktīvākajām bibliotēkas lietotāju grupām. Viņi labprāt piedalās
bibliotēkas aktivitātēs, un arī paši piedāvā savu veikumu. Aizvadītajā gadā, sadarbībā ar
senioriem tapa:
 pensionētās skolotājas Rasmas Bērziņas (dz.1936.) mākslas izstāde “Ziedi Tev,
māt!”;
 fotogrāfa, pensionētā zemkopja, Ēriks Sprindžuka foto izstādes “Zemes skaistums”
un “Vasara”.
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Seniori ir arī radošo darbnīcu aktīvi apmeklētāji, kuru laikā iesaistās darbnīcu norisēs
un dalās uzkrātajās dzīves gudrībās un rāda savas prasmes. Kā, piemēram, sadarbībā ar
baltkrievu biedrību "Spatkanne", pasākumā “Kartupeļu stāsts” un ukraiņu biedrību “Javir”
pasākumā "Ukraiņu tautas pavasara paražas "Vesnjanki".
Situācijas raksturojums. Iedzīvotāju skaitam samazinoties, aktīvajiem lasītājiem,
pasākuma apmeklētājiem, aizejot mūžībā, jāmeklē jaunas iespējas piesaistīt iedzīvotāju
uzmanību, vēlmi apmeklēt un piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs. Novērojumi liecina, ka
lielākais vairums uzrunāto labprāt atbalsta bibliotēku, jo piedāvājums, kas nav mazsvarīgi, ir
bezmaksas.

Aktivitātes/piedāvājumi/pasākumi

jāizplāno

līdz

mazākajam

sīkumam,

lai

apmeklētāji justos gaidīti. Tāpēc darbs tiek organizēts ar dažādām mērķgrupām, cikliski
atgriežoties pie kādas no tām.
5.5. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs
Bibliotēka sniedz informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos,
elektroniskos informācijas avotus. Pēc pieprasījuma tiek sagatavotas precizējošās, adresālās,
tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. Vienkāršas uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas mutiski,
telefoniski, e-pastā. 2016. gadā bibliotēkās lietotājiem sniegtas 1600 dažāda veida uzziņas.
Lielākā daļa tās ir individuālās, sniegtas tiek arī telefoniskās un elektroniskās. Elektroniski
sastādītas 15 apjomīgas uzziņas, un saglabātas JGB mapē „Bibliogrāfiskie saraksti”, kuros
ietverti informācijas avoti un sagatavoti pilnteksti. Šie uzziņu saraksti ir vērtīgi lietotājiem un
paliekoši bibliotēkas krājumā. Uzziņu sagatavošanai vispirms tiek izmantots bibliotēkas krājums
un LNB. Strādājot ikdienas darbā, tiek veiktas individuālās lietotāju apmācības par dažādām
tēmām, īpaši e pakalpojumu izmantošana.
E-prasmju nedēļā informācijas centra vadītāja apmācīja novadu pārstāvjus vietējo
laikrakstu digitalizācijā. Interesantākais pieprasījums – “Atkarība no fitnesa”, darbietilpīgākais
un apjomīgākais pieprasījums – Latvijas upju hidroloģija.
ESIP darbība. Bibliotēkā turpina darboties ESIP, izveidots atsevišķs plaukts, kur
izvietota literatūra par ES darbību un tās dalībvalstīm. Lietotāji izrāda interesi par tajā pieejamo
informāciju, piemēram, likumdošanu, darba un ceļošanas iespējām. Regulāri tiek rīkoti pasākumi
un izliktas izstādes, īpaši izceļot ES prezidējošo valsti. Aktivitātes tiek rīkotas sagaidot Eiropas
dienu. Tās laikā skolēniem ir iespēja pārbaudīt zināšanas par ES, Latviju, Jēkabpili. Tajās arī
iesaistās arī skolu pedagogi.
Jau vairākus gadus ESIP sadarbojas ar Europe Direct informācijas centru Jēkabpilī, tā
šoruden EDIC rada iespēju reģiona bibliotēku darbiniekiem piedalīties lekcijā "Mana dzīve 11

manas izvēles", ko vadīja Silvija Strušele NLP (neirolingvistiskās programmēšanas) meistare,
personības pilnveides trenere un skolotāja.
ESIP koordinatore piedalās ES mājā organizētajos semināros, apmācībās, kas savukārt dod
ierosmi kā darbu ar klientiem padarīt saistošāku un rezultatīvāku.

Reģiona bibliotekāri piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB)

sadarbībā ar Eiropas

bibliotēku īstenotajā projektā “Bibliotēku interešu pārstāvniecība Eiropas Savienībā”. Šis
pētījums notika ES valstu vidū ar mērķi stiprināt Eiropas bibliotēku un veikt bibliotēkas interešu
pārstāvniecību ES un dalībvalstu līmenī, pārstāvēt publisko bibliotēku intereses ES.
Informācijas darbā tiek izmantotas dažādas metodes, viena no tām – plauktu izstādes,
kurās izkārtoti materiāli par dažādām aktuālām tēmām. 2016. gadā izliktas 99 izstādes. Lai
informētu par pašvaldības aktualitātēm bibliotēkā pieejams bezmaksas pašvaldības izdevums
Jēkabpils vēstis, Kultūras pārvaldes ikmēneša flajeris ar piedāvātajiem kultūras pasākumiem
pilsētā.
Vērtējums. Svarīgi saglabāt kvalitatīva un daudzpusīga uzziņu literatūras krājuma
veidošanu un tā pieeju bibliotēkas lietotājiem. Palīdzot lietotājam informācijas atlasē, optimāls
rezultāts sasniedzams, strādājot komandā. Svarīgi arī bibliotekāriem pilnveidot savas prasmes un
zināšanas, lai orientētos milzīgajā informācijas plūsmā.
5.6. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem
Bibliotēka ir

nozīmīgs informācijas, kultūras un komunikācijas centrs. Bibliotēkas

darbinieces piedalās pilsētas sabiedriskajās norisēs, iekļaujoties tālākā sabiedrības informācijas
procesā, piedāvājot un nodrošinot to informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji.
2016. gadā izstrādājām pasākumu plānu “Veselības nedēļa 2017” Jēkabpils pašvaldības
programmai “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmas 2015.–2020.
gadam.” Programma pieejama www.jekabpils.lv sadaļā “Pilsētas plānošana”. Pasākumu kopu
organizēs bibliotēkas darbinieces.
Bibliotēka sadarbojas ar Jēkabpils tūrisma informācijas centru, informējot interesentus
par centra pakalpojumiem, piedāvājot pilsētas tūrisma ceļvežus, kartes un audio faila
izmantošanas iespējas, lai dotos izzinošā ekskursijā pa pilsētu.
Paplašinās sadarbība ar mazākumtautību biedrībām. Ilggadējam sadarbības partnerim Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošai biedrībai „Javir” pievienojās baltkrievu biedrība
“Spatkanne”, poļu biedrība “Rodacy”, krievu biedrība “Rodņik” un Krustpils Kultūras nama
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krievu vokālo ansambli "Bariņa". Kopā tiek organizēti pasākumi, realizēti projekti. Sadarbībā
ar ukraiņu biedrību rīkotajos pasākumos, piedalās pārstāvji no Ukrainas.
Sadarbojoties ar kultūrizglītojošām biedrībām, protams, neizpaliek sadarbība ar
Jēkabpils

NVO

resursu

centru.

Bibliotēkas

pasākumi

tiek

reklamēti

mājaslapā

http://jekabpilsnvo.lv/, pasākumus apmeklē NVO pārstāvji, tos atspoguļo Vidusdaugavas NVO
avīzē.
Sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāli. Bibliotēka
nodrošina prakses vietas NVA organizēto kursu dalībniekiem. NVA pārstāvji piedalās
bibliotēkas rīkotos pasākumos.
Sadarbībā ar Tiesībsarga biroju bibliotēkā tika organizēta informatīvi izglītojoša
tikšanās ar biroja pārstāvjiem un iedzīvotājiem bija pieejamas individuālās bezmaksas juristu
konsultācijas. Informatīvā tikšanās un individuālās konsultācijas guva iedzīvotāju atsaucību.
Rrealizējot sabiedrības informēšanu, par Eiropas Savienības jautājumiem, turpinās sadarbība ar
LR Ārlietu ministriju (skatīt ESIP darbība).
5.7. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Pagaidām Jēkabpils reģionā darbojas 2 elektroniskie katalogi: Jēkabpils reģiona un
Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs un Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas katalogs (kura ziņas tiek atspoguļotas arī Reģiona el. katalogā).
“Tieto Latvia SIA” 2016. gadā uzsāka darbu pie abu elektronisko katalogu sapludināšanas.
2017. gada pavasarī katalogu apvienošana tiks pabeigta. Lietotāju ērtībai pašlaik ir izveidots
Jēkabpils virtuālais katalogs: http://jekabpils.biblioteka.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx, kurā
atspoguļotas abu elektronisko katalogu ziņas. Sakarā ar datu sapludināšanu intensīvi veicām
vairākus precizēšanas un labošanas darbus, piemēram, visas kopkatalogā strādājošās bibliotēkas
pārbaudīja savu lietotāju datus, laboja neprecizitātes un nekorektos datus. Labojām kļūdas
MARC aprakstos, piegādātāju sarakstos utt.
Jēkabpils reģionā ir 39 publiskās un 28 skolu bibliotēkas. To publisko bibliotēku, kuras
nestrādā ar sistēmu BIS Alise, eksemplāru ziņas JGB darbinieki pievieno kopkatalogam reizi
mēnesī.
Elektroniskā kopkataloga ziņas
Uztur
Strādā Nestrādā
Automatizēti
kopkatalogu Alise-i kopkatalogā izsniedz
1
30
8
22

Publiskās
bibliotēkas
Skolu
bibliotēkas
Kopā 1

Rekatoloģizācija pabeigta
28

19

9

14

-

49

17

36

28

13

2016. gadā Kopkatalogā uzsāka strādāt 9 bibliotēkas: Viesītes novada 4 publiskās
bibliotēkas un Krustpils novada 5 skolu bibliotēkas.
Kataloga veidošanās dinamika
2015
2016
palielinājums+/Elektroniskais katalogs (ierakstu skaits)
76 663
77 978
+1315
Eksemplāru skaits
389 735 408 723 +18 988
Turpinājumizd. eks.
32 028
36 718
+4690
Novadpētniecība (ierakstu skaits)
22 701
24 413
+1712
Autoritatīvie ieraksti
28 454
30 540
+2086
Pievienoti pilnteksti (PDF formā) anotācijas laukā
1173
Mapju apraksti
66
131
+65
Vērtējums. Ierakstu skaita palielinājums - 2%. Procentuālais palielinājums ir mazs, jo
datu kopskaits ir liels, un lielākā daļa bibliotēku tuvojas rekatoloģizācijas beigām, klāt nāk
galvenokārt jauno grāmatu apraksti. Eksemplāru skaits ir audzis par 5%.
2016. gadā lasītāju ērtībai esam uzsākuši reģionālo laikrakstu pilntekstu (PDF formā)
pievienošanu aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē. Šo darbu veic JGB darbinieki. Tāpat
turpinām novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā. Aprakstus
veidojušas 12 bibliotēkas. Šo darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi.
2016. gadā sākām izmantot SBA moduli kopkatalogā. Starp reģiona bibliotēkām gada laikā
izveidotas 66 fondu apmaiņas.
Lietotāju iespējas. Bibliotēkas lietotāji tiek autorizēti darbam elektroniskajā katalogā.
Reģiona bibliotēkās ir kopumā autorizēti 2367 lietotāji. Autorizācija dod iespēju attālināti
izmantot bibliotēkas katalogu, pasūtīt nepieciešamo iespieddarbu, atteikt pasūtījumu, prasīt
paņemto iespieddarbu izmantošanas termiņa pagarinājumu.
No 2016. gada Elektroniskajam kopkatalogam tiek pievienoti reģionālo laikrakstu
kultūrvēsturi atspoguļojošo rakstu pilnteksti.

Pilntekstus var aplūkot, kā arī izdrukāt un

lejuplādēt atsevišķu rakstu elektroniskās kopijas, lai izmantotu tās izglītības, nekomerciāliem un
pētniecības mērķiem.
Ir pieejama WebPAC Mobilā versija, kurā saskarne ir pielāgota visiem viedtālruņu veidiem.
WebPAC statistika
+/2015
2016
Autorizēti jauni lietotāji
597
209
-388
Apmeklējuši WebPac
1192
1058
-134
Pasūtītie izdevumi
481
489
+8
Pagarināšanas pieprasījumi
529
566
+37
Vērtējums. Redzams, ka autorizēto lietotāju skaita pieaugums ir samazinājies, jo aktīvākos
informējām iepriekšējā gadā. 2016. gadā tie galvenokārt ir jaunpienākušie lasītāji. Lietotāji
aktīvāk izmanto ērto pagarināšanas iespēju.
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5.8. Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Starpbibliotēku abonementa galvenā funkcija ir nodrošināt lietotājiem pieprasīto grāmatu
vai cita veida materiālus gadījumos, kad to nav bibliotēkas krājumā, kā arī nosūtīt nepieciešamos
materiālus no bibliotēkas krājuma citām bibliotēkām.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2014
2015
No citām Latvijas bibliotēkām
57
58
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
1702
1720
nosūtīto dokumentu skaits

2016
62
1284

Ja no citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaits pēdējos 3 gados ir gandrīz nemainīgs,
tad par 436 samazinājies uz citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits, ko varētu skaidrot:
 palielināts finansējums grāmatu iegādei atsevišķās pagastu bibliotēkās, piemēram,
Krustpils novada Mežāres pagasta bibliotēka;
 iespēju iegūt informāciju elektroniskā veidā, tajā skaitā arī pieejamajās datubāzēs;
 pieprasījums pēc grāmatām pagastos samazinājies, jo samazinājies iedzīvotāju skaits;
 ietekmējošs faktors arī tas, ka Galvenās bibliotēkas depozitārijs tiek papildināts tikai ar
dāvinājumiem, bet tur esošās grāmatas pagastu bibliotēkās jau ir izlasītas.
Galvenā bibliotēka visvairāk iespieddarbu – 25 eksemplārus, saņēmusi no skolu bibliotēkām
(Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Vakara vidusskolas un Agrobiznesa koledžas). Pieprasītākās
grāmatas studijām RPIVA, kad vienlaicīgi vajadzīgi viena nosaukuma vairāki eksemplāri, bet
GB krājumā ir tikai 1/2. 9 gadījumos grāmatas nav bijušas nevienā reģiona bibliotēkā un
pasūtītas no LNB.
5.9. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to
rezultāti
Komunikācija starp bibliotekāru un apmeklētāju notiek katru darba dienu. Nav iespējams
strādāt ar lietotājiem neuzklausot viņu vērtējumu, viedokli par bibliotēku, krājumu, atsevišķu
iespieddarbu vai bibliotekāro apkalpošanu.
 Gandrīz katru mēnesi bibliotēkas mājas lapas www.jgb.lv sadaļā - aptaujas - tiek mainīts
jautājums par bibliotēkas darba kvalitāti, pasākumiem, valstī aktuāliem jautājumiem.
2016. gadā mājas lapā tika ievietoti 9 jautājumi (5 par bibliotēku un 4 jautājumi par
aktualitātēm valstī), piemēram:
o “ Cik bieži Jūs izmantojat bibliotēkas mājas lapu?”
o “Vai Jūs interesē Dzejas dienu pasākumi?”
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o “Vai

bibliotēkai

jāiesaistās

pilsētas

veselības

veicināšanas

programmas

aktivitātēs?”
Saņemam atbildes ne tikai uz uzdotajiem jautājumiem, bet arī saņemam respondentu
(iedzīvotāju) ieteikumus.
Interesi iedzīvotajos izraisa Latvijas Bankas aptauja par Gada monētu. Lielākā daļa
respondentu balsoja manuāli.
Bērnu un jauniešu interešu izpētei “Par lasīšanas paradumiem un pasākumiem” Bērnu
literatūras nodaļa organizēja aptauju, kurā tika aizpildītas 60 anketas. 58 % jeb 35 respondenti
bija meitenes, 42 % jeb 25 respondenti zēni vecuma no 11 līdz 18 gadiem. Pozitīvi, ka bērni un
jaunieši, grib lasīt grāmatas un labprāt piedalās un vēlas piedalīties bibliotēkas rīkotajās/
piedāvātajās aktivitātēs (Pielikums Nr.1.)
Vērtējums. Gandarījums, ka bērni un jaunieši, neraugoties uz sociālo tīklu aktīvu
izmantošanu, interesējās arī par grāmatām un žurnāliem. Labprāt apmeklē bibliotēku, piedalās
pasākumos un vienkārši pavada brīvo laiku lasot, zīmējot, minot krustvārdu mīklas.
5.10. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Bibliotēkas telpas ir gaišas un mājīgas, tomēr abonementa telpa ir par šauru krājuma
kvalitatīvai izkārtošanai. 2016. gadā tika rasts risinājums – izbrīvēta telpa blakus ēkā, kurā
bibliotēka izvietoja mazaktīvo krājuma daļu. Pēc renovācijas uzstādītais pacēlājs pilnībā
nenodrošina nokļūšanu bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tāpēc turpinām attīstīt
pakalpojumu – grāmatu piegāde mājās, piesaistot sociālos darbiniekus, radiniekus, kaimiņus.

6.Krājums
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Ik pēc 3 gadiem tiek pārskatīta, papildināta un precizēta krājuma attīstības politika.
2014. gadā tika izstrādāta jauna „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības
koncepcija (2014-2016)”. (Pielikums Nr.2)
Mūsu prioritāte - krājuma daudzveidība. Krājuma komplektēšanā vērā tiek ņemta
krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā. Uzmanību pievēršam lasītāju pieprasījuma
izpētei, piemēram, iepriekšējā gadā aktuālākie izdevumi bija pedagoģijas, psiholoģijas,
medicīnas, vēstures, lauksaimniecības, tehnisko zinātņu jomās. Arī 2016. gadā visvairāk lasītā ir
daiļliteratūra, īpaši jaunākie latviešu autoru darbi. Nemainīga interese ir par brīva laika
pavadīšanu un mūžizglītības tēmām. Bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši administratīvās
teritorijas attīstības interesēm, piemēram, “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas
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programmas 2015.- 2020. gadam” ietvaros bibliotēka veic krājuma komplektēšanu veselīga
dzīvesveida veicināšanai.
Esam novērojuši, ka pusaudži ir sākuši vairāk lasīt fantāzijas žanra izdevumus, tāpēc
palielinājies viņiem domāto grāmatu klāsts.
Bibliotēkā veido atsevišķi izvietotu novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā tiek vākti
materiāli par Jēkabpils reģionu neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas un vecuma.
6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums
krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes
zonā
(pašvaldības
finansējums)

2014
9310

2015
9679

2016
9765

9310
6598
786
2712
0,75

9679
6350
1093
3275
0,80

9765
6615
902
3150
0,82

Vērtējums. Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā
ir divas bibliotēkas un finansējums tika rēķināts no puses pilsētas iedzīvotāju skaita.
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir stabils ar nelielu tendenci pieaugt.
Mazāk iepirktas bērnu grāmatas. Cenas ievērojami augušas gan grāmatām, gan periodiskajiem
izdevumiem, tāpēc rūpīgi izvērtējam vajadzības, piedāvājumus un cenas. Grāmatu iegādei
galvenokārt izmantojam trīs lielākos piegādātājus: Virja AK (42% no iepirkto grāmatu
daudzuma), vairumtirdzniecības bāzi Latvijas Grāmata (30 %) un Zvaigzne ABC Jēkabpils
grāmatnīcu (28%).
Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (EUR)
2014
2015
2016
1401
2385
1572
353
860
1109
605
220
146
(2016.gadā
lauku 396
180

Dāvinājumi
Projekti
Lietotāju aizvietotās
Akcija “Atbalsts
bibliotēkām”
Kopā
2755
2016.gadā palielinājies ir

nepiedalījāmies)

3645
dažādos projektos

2827
(“Bērnu/jauniešu/vecāku

žūrija”,

“Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra”) iegūtais, bet samazinājies dāvinājumu skaits. Citi
komplektēšanas avoti 2016. gadā sastāda 30%. Lielāko daļu no tiem sastāda dāvinājumi – gan
pašu autoru dāvināti izdevumi, piemēram, N.Gekišs, J.Amats, E.Pulere, V.Hotuļovs, L.Ezera,
A.Pabriks u.c., gan dažādu biedrību un organizāciju, piemēram, biedrība” Ascendum”, kultūras
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menedžmenta centrs “Lauska”,, B.un I.Teterevu fonds, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils
ukraiņu biedrība “Javir”, u.c., gan mūsu lietotāju dāvinājumi.
6.3. Rekatoloģizācija pabeigta - 100%
6.4. Krājuma radītāji
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
3064
1432
278
205
2867
55 566
0,87
1,14

2015
3221
1594
340
240
2056
56 731
0,84
1,09

2016
2758
1305
243
180
2680
56 809
0,78
1,06

Vērtējums. Jaunieguvumu skaits samazinās visās pozīcijās. Viens no iemesliem ir
ievērojamā izdevumu cenu palielināšanas. (Ja J.Joņeva “Jelgava 94” pirnais izdevums 2013.
gadā maksāja ap 9 eiro, tad jaunais pārizdevums tiek piedāvāts pat ar 14 eiro. Izdevniecības
“Kontinents” romānu cenas dažu gadu laikā cēlušās no 7 uz 11 eiro.) Šogad bibliotēka
nepiedalījās akcijā “Atbalsts lauku bibliotēkām” – arī tas ir viens no jaunieguvumu skaita
samazināšanās iemesliem. Tuvojoties akreditācijai kritiski izvērtējām krājuma fizisko stāvokli un
norakstījām nolietotos, nepievilcīgos iespieddarbus. Lietotāju skaits samazinās, tāpēc grāmatu
krājuma apgrozība nav augsta, taču periodisko izdevumu apgrozība ir augstāka.
6.5. Datubāzes
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2014
2015
2016
Letonika
406
116 (nav precīza, jo pārgāja 331
uz jaunu versiju)
News
223
443
87
Nozare.lv
Nav iespējams iegūt statistiku
Britanica
20
NAIS
33
21
Vērtējums. Letonikas 2015. gada statistika nav precīza, jo datu bāze pavasarī pārgāja uz
jaunu klientu serveri, un uzskaite tika traucēta. Britanica 2014. gadā bija izmēģinājuma versija,
bet neguva lietotāju interesi. NAIS datu bāze arī zaudēja savu popularitāti, jo Nozare.lv piedāvā
ne tikai lēmumus un likumus, bet arī to komentārus, tāpēc bibliotēkas klienti iecienījuši šo datu
bāzi, bet diemžēl datu bāzes uzturētājs LETA neveido statistiku.
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6.6. Krājuma un datubāzu popularizēšana
Bibliotēkā aktīvi tiek strādāts ar apmeklētājiem, popularizējot bibliotēkas pakalpojumus
un palīdzot apgūt iemaņas informācijas atlasē. Tiek rīkotas apmeklētāju individuālas
konsultācijas. 2016. gadā publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem sanāksmēs bija iespēja
uzzināt vairāk par digitālu zinību resursu “Letonika.lv”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas eresursiem. Tika novadītas tematiskas bibliotekārās stundas par bibliotēkā pieejamām datu bāzēm
Variešu sākumskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēniem.
2017. gadā plānojam pastiprinātu uzmanību pievērst datu bāzu popularizēšanai, jo saprotam
to, ka datu bāzu izmantošanas rādītāji ir zemi. Plānojam:
 popularizēt datu bāzes vietējos laikrakstos;
 izveidot informatīvu bukletu (grāmatzīmes veidā) par datu bāzu sniegtajām iespējām;
 informēt un popularizēt datu bāzu izmantošanas iespējas bibliotēkā informatīvajās
stundās un individuālās sarunās.
Bibliotēka regulāri rīko daudzveidīgus krājuma popularizēšjošus pasākumus: grāmatu
atvēršanas svētkus, tikšanās ar literātiem, izstādes, bibliotekārās stundas skolēniem.
2016. gadā noorganizēti un novadīti grāmatu atvēršanas svētki:
 Anna Skaidrīte Gailīte "Sintijas stāsts" un Sintijas piemiņas pasākums.
 Jānis Amats “Jēkabpils frontes lokā 1914 – 1918”.
 Vadims Hotuļovs dzejas krājums “Sirds rokrakstā.”
Tikšanās ar literātiem:
 Projekta “Rakstnieku tikšanās reģiona bibliotēkās” ietvaros Jēkabpils pilsētas un
reģiona iedzīvotāji martā tika aicināti uz tikšanos ar rakstnieci Noru Ikstenu.
 Decembrī pasākumā “Lasīšana un rakstīšana 21. gadsimtā” uz sarunu tika aicināti
žurnāla "Domuzīme" galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa, vēsturnieks un publicists
Mārtiņš Mintaurs, dzejnieks un valodnieks Jānis Vādonis un literatūras zinātniece
Sintija Kampāne.
Lasīšanu popularizējošie pasākumi:
 Saistošu pasākumu ciklu “Lasīt ir stilīgi” organizēja Bērnu literatūras nodaļa. Skolēni
tika iepazīstināti ar bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām, enciklopēdijām un citiem
materiāliem, tematiskajām izstādēm, kuras skatāmas bibliotēkā. Bibliotekārās stundas
"Lasīt ir stilīgi!" ietvaros, skolēni sadalījās piecās komandās un pildīja uzdevumus, kas
saistīti ar informācijas meklēšanu bibliotēkas krājumā (plašāks apraksts sadaļā “Darbs
ar bērniem un jauniešiem”).
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 Tradicionāli Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā tiek rīkoti pasākumi, popularizējot
ziemeļvalstu literatūru. 2016. gada tēma – Nākotne Ziemeļos.
Izstādes:
 Bibliotēku nedēļā piedāvāta plaša izstāde “Grāmatas visām paaudzēm”. Izstādē bija
apskatāmas grāmatas, kuras lasītājiem bijušas topā 70-os gados un mūsdienās.
 Izstāžu cikls “Par veselīgu dzīvesveidu”. Katru mēnesi tika mainīta tēma, piedāvājot
iespieddarbus par konkrēto tēmu.
 Izstādes par notikušā pasākuma tēmu, piemēram, par kartupeļiem

(pasākums

“Kartupeļu stāsts”), par Raimondu Paulu (pasākums “Raimonds Pauls ar ukraiņu
biedrību “Javir””) utt.
 Bērnu literatūras nodaļā regulāri tiek izliktas izstādes-skates, valsts svētku svinībām,
ievērojamu dzejnieku, rakstnieku atceres dienām, gadskārtu ieražām.
 Lai atklātu bibliotēkas krājumu, Bērnu literatūras nodaļa savus jaunumus regulāri
popularizē izstādē „Jaunumi” un mājas lapā, sociālajos tīklos, iesakot visvairāk
lasītākās grāmatas.
 Kopkatalogā sadaļa Jaunieguvumi atspoguļojas jaunieguvumi pēdējā mēneša laikā.
6.7. Darbs ar parādniekiem
Lai gūtu vēlamo rezultātu, ar bibliotēkas parādniekiem jāstrādā intensīvi gada garumā.
Novērojumi liecina, ka grāmatas vieglāk atgūt, ja atgādinājumu lasītājs saņem par nelielu
kavējuma termiņu. Abonementa darbinieci regulāri veic statistikā pārbaudi par laikā nenodotām
grāmatām. Pēc šīs statistikas tad arī strādājam ar parādniekiem. Darbs ar parādniekiem:


tiek izsūtīts e-pasts, izmantoti sociālie tīkli;



apmeklējot dzīvesvietās;



zvanot uz dzīves, darba vai mācību vietu;



sadarbība ar Jēkabpils pilsētas un novadu Dzimtsarakstu nodaļām, pēc oficiāla
pieprasījuma, par konkrētu personu, saņemam nāves, negadījuma vai dzīves vietas
maiņas adreses faktu.

Grūtības sagādā durvju kodi un īrētie dzīvokļi, kuru adresi uzrāda lasītājs, bet vairs tur
nedzīvo. Problēma ir arī neprecīzi telefonu numuri un to biežā maiņa, izteikti jauniešu vidū.
Efektīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir telefoniskie atgādinājumi, īpaši, ja tiek zvanīts
vairākas reizes, tāpat informācija darba vai mācību iestādei.
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6.8. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Krājuma saturs tika izvērtēts to rekatoloģizējot, līdz ar to lasītājiem pieejams aktīvs
krājums. Neaktīvais krājums tika pārvietots uz jaunizveidoto krātuves telpu. Regulāri tiek
strādāts ar krājumu, tiek norakstīti aktualitāti zaudējušie un nolietotie iespieddarbi.
Izmantojam BIS Alise jaunizveidoto SBA moduli starp reģiona bibliotēkām. SBA modulis ir
jauns pakalpojums un nepieciešami vairāki uzlabojumi, lai darbiniekiem būtu ērti un pārskatāmi
ar to strādāt, par ko ir informēts programmas izstrādātājs.
Mainoties UDK tabulu klasifikācijai, tika pārklasificēta nodaļa “Reliģija”. Lasītāju ērtībai
vēstures nodaļā tika izdalītas atsevišķā sadaļā grāmatas par tēmu “Latvija Otrā pasaules kara
laikā”.
Lai krājums izskatītos vizuāli pievilcīgāks, nolasītās, saplēstās grāmatas tiek mainītas
pret tādām pašām jaunām, kuras lietotāji, dāvina bibliotēkai. 2016. gadā nomainītas 320
grāmatas.
Problēma. Bērnu literatūras nodaļā notiek aktīvs darbs “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā”.
2016. gadā piedalījās 187 (ar katru gadu arvien vairāk dalībnieku) eksperti. Ne vienmēr
savlaicīgi var nodrošināt ekspertus ar grāmatām, jo bibliotēkā tie ir 1 līdz 2 eksemplāri kolekcijas
grāmatu, veidojot rindas. Iepirkt vairāk konkrētā gada “žūrijas” grāmatas nav lietderīgi, jo katru
gadu tās mainās.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
JGB 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. Apmeklētāji
un lasītāji lielākoties ir Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, Jēkabpils un Krustpils
pamatskolu audzēkņi, kā arī mūsu pakalpojumus izmanto Jēkabpils vispārizglītojošo skolu
pedagogi un tuvējo pagastu iedzīvotāji.
Lasītāju skaits -bērni līdz 18.g
Apmeklējums – bērni līdz 18.g
( fiziskais)
Izsniegums – bērni līdz 18.g.

2015.g
891

2016.g
850

Salīdzinājumā (+/ -)
- 41

16371

12632

- 3739

15401

14257

- 1144

Bibliotekārās apkalpošanas daudzveidošanai tiek rīkoti pasākumi: bibliotekārās stundas,
konkursi, radošās darbnīcas. Lai bērnos radītu interesi, pasākumos ierodas kāds tēls no
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grāmatām. Mēģinām dažādi ieinteresēt bērnus apmeklēt bibliotēku, jo mūsdienu bērnus grūti ar
kaut ko pārsteigt un radīt interesi.
7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo virzienu
Lai varētu veiksmīgi konsultēt un palīdzēt pilsētas un novadu bibliotekārus, mums
pašiem ir jāapmeklē rīkotie kvalifikācijas semināri un kursi, lai uzzinātu svarīgākās aktualitātes
mūsu darbā, jaunumus komplektēšanas jomā, tiktos ar radošiem cilvēkiem un smeltos idejas no
kolēģiem.
Praktikumu BLN iziet jaunie reģiona bibliotēku darbinieki, kuri uzsāk darbu savās
pagastu bibliotēkās, arī tie, kuri iegūst zināšanas LNB profesionālās pilnveides izglītības
programmā “Informācijas un bibliotēku zinības pamati” un prakses vieta ir galvenā bibliotēka.
Sniedzam padomus par “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas” un ekspertu darbu. Netiek liegts
padoms un palīdzība noslēguma pasākuma rīkošanā.
Darbinieku ilggadējā darba pieredze noder arī kaimiņu reģiona jaunajiem metodiķiem.
Aizvadītajā gadā tika sniegta konsultācija bērnu darbā Daugavpils novada metodiķei.
Ar aktuālāko un mūsu rīcībā esošo informāciju dalāmies reģiona sanāksmēs. Sniedzam
konsultācijas skolotājiem un vecākiem, gatavojoties literāriem konkursiem. Skolotāji, veidojot
ieteicamās literatūras sarakstus, konsultējas ar mums par grāmatu pieejamību bibliotēkā.
7.3. Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot pieaugušo un bērnu, un jauniešu literatūru un lasītāju
sastāvu
Bērnu nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas vajadzības un
sistemātiski, tiek papildināts ar jaunieguvumiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēnu ieteicamās
literatūras sarakstos esošo grāmatu nodrošinājumam, izzinošiem izdevumiem un spēlēm, skolu
programma ietvertajiem literārajiem darbiem, latviešu oriģinālliteratūrai, lasītāju pieprasītajiem
daiļdarbiem un periodiskajiem izdevumiem.
Krājums Bērnu literatūras nodaļā
2014
2015

2016

Krājums

19978

20090

19148

t.sk. B un J

9871 (49%)

9968 (50%)

10114 (53%)

Jaunieguvumi

705

828

751

t.sk. B un J

222 (31%)

298 (36%)

351 (47%)

Vērtējums. Redzams, ka palielinās B un J grāmatu krājums, bet kopējā BLN krājuma
samazinājums ir ļoti minimāls. Bērni un jaunieši labprātāk informācijas iegūšanai izmanto
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elektroniskos informācijas nesējus, bet pēdējā gada laikā mēs ar konkursu palīdzību esam
pierādījuši jauniešiem, ka iespieddarbos informācija ir patiesāka un vieglāk atrodama.
7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju iemaņu attīstīšana.
Bibliotēkas darbībā svarīgs ir uzziņu un informācijas darbs informācijas, izglītības un
kultūras jomā. Ikdienas darbā būtiska ir tematisko uzziņu sagatavošana, materiālu atlase, darbs ar
datubāzēm, enciklopēdijām un periodikas publikācijām. Skolas vecuma bērniem tiek sniegtas
dažādas uzziņas referātu, prezentāciju sagatavošanai, dažādu interešu izglītības paplašināšanai,
zinātniski pētniecisko darbu literatūras sagatavošanai. Uzziņu darbā tiek izmantoti nozaru uzziņu
izdevumi un grāmatas, datubāzes „Letonika, tematiskās mapes un interneta resursi. Meklējot
nepieciešamo informāciju, bērni un jaunieši apgūst un nostiprina prasmes un iemaņas darbā ar
dažādiem informācijas avotiem, piemēram, enciklopēdijām, datu bāzēm, internetresursiem.
Sniegtas 609 uzziņas, interesantākās – “Velna tēls mitoloģijā un daiļdarbos”, “Rūķi – kas tie
tādi?”, “Veļu laiks.”
Informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanai un uzlabošanai tika sarīkoti konkursi: “Zini
vai mini!” un “Kurš kuru?”
Pasākumi dažādām vecuma grupām
Pasākumu sadalījums
41

2

11

24

Ceļojošās
izstādes

radošās
darbnīcas

12

Plauktu
izstādes

Tematiskie
pasākumi

Bibliotekārās
stundas

Par pasākumiem iedzīvotājus informējām - bibliotēkā ar afišu palīdzību, bibliotēkas un
Kultūras pārvaldes mājas lapās (www. jgb.lv;www. jkp.lv), tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa
vietnēs (draugiem.lv, facebook.com). Informācija ir pieejama pilsētas laikrakstā “Jēkabpils
Vēstis” un reģiona laikrakstos “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”.
Lasītāju interešu izpētei tika veikta aptauja (Pielikums Nr.1.)
Pasākumi pirmsskolas vecuma grupām.
Vieni no atsaucīgākajiem sadarbības partneriem ir pirmsskolas izglītības iestādes.
“Runčuka pantiņu kaujas” – Jau astoto gadu Dzejas dienu laikā notiek “Runčuka
pantiņu kaujas”. Šogad dzejoļus deklamēja savus mīļākos dzejas pantiņus PII "Auseklītis " un
"Zvaniņš" bērni. Žūrija klausījās un vērtēja, bērni, kā allaž, ar audzinātāju un vecāku palīdzību,
bija ļoti labi sagatavojušies. Noslēgumā neiztika pēc kopīga foto un dāvanām.
"Sagaidīsim pavasari!" – Gaidot Lieldienas kopā ar PII "Zvaniņš" bērni un Zaķis
sagaidīja pavasari. Bērni bija sagatavojuši dzejoļus par pavasari. Lai bibliotēkā uzburtu īstu
pavasara un Lieldienu atmosfēru, katram bērnam tika uztaisītas zaķa ausis un tālāk sekoja sējas
darbi - kopā ar Zaķi un citiem palīgiem, bērni iestādīja samtenes. Vēlāk veidoja grāmatu
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tārpiņus, kas nu rotā BLN grāmatu plauktus, kā arī kopā ar Zaķi, grāmatu plauktos, meklēja
burkānu ar gardām konfektēm. Bērni un Zaķis uzbūra saulaina pavasara sajūtu!
“Multeņu pēcpusdiena” – jau astoto gadu kopā ar PII “Zvaniņš” pavasarī tiek svinēts
mazais bibliotēkas izlaidums Šoreiz visas izdarības kontrolēja Pērtiķēns.
“Runčuka raibo lapu virpulī” – sadarbībā ar Biržu tautas namu notika pasākums 5-6gadniekiem. Mazie ķipari krāsoja savas rudens lapas, rotaļājās ar Runčuku un pūta rudens ziepju
burbuļus un neiztika arī bez grāmatu gudrībām un ticējumiem par rudeni.
“Dzimenīte ar Pepiju”- Aknīstes bibliotēkai tika svinēta 70 gadu jubileja, un uz
dzimšanas dienas svinībām pie pašiem mazākajiem tika uzaicināta Pepija Garzeķe, lai kopā
nosvinētu jautru, krāsainu un interesantu dzimšanas dienas ballīti.
"Ziemas pasaka" – ciemos bija ieradušies PII “Zvaigznīte” mazie audzēkņi, lai iepazītu
bibliotēku. Bērni kopā ar Sniegpārsliņu minēja mīklas, pēc tam, sadaloties komandās, zēni pret
meitenēm - no papīra veidoja Sniegavīrus, kas apsargāja bibliotēkas plauktus. Kopīgiem spēkiem
veidoja papīra lidmašīnas, iečukstēja tajās savas vēlēšanās un lidināja tās prom. Vēlēšanos bija
daudz - sev, ģimenei, audzinātājām un arī bibliotēkai.
Pasākumi jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem:
Informācijas laikmetā, kad internets ir kļuvis par galveno rīku, kur meklēt informāciju,
tomēr nedrīkst arī aizmirst par uzziņu materiāliem, tāpēc pie mums ciemojās Krustpils
pamatskolas 5. klase:
Pasākumā “Zini vai mini”, kad meklēja atbildes enciklopēdijās uz visdažādākajiem
jautājumiem – literatūru, kino, vēsturi, ģeogrāfiju u.c. Klase tika sadalīta trīs komandās,
komandām bija dažādi jautājumi. Sākums bērniem likās grūts, lai gan tiem, kas ar
enciklopēdijām jau bija strādājuši iepriekš, tas grūtības nesagādāja. Bērni bija ļoti azartiski,
aktīvi meklēja atbildes un mācījās strādāt ar uzziņu literatūru. Bērni atzīst, ka vieglāk
informāciju ir meklēt internetā, bet neaizmirsīs arī par uzziņu literatūras esamību.
Viktorīnā "Kurš kuru?" jeb internets pret enciklopēdijām. Klase sadalījās divās
komandās, kopumā strādāja ar divām enciklopēdijām. Katra komanda izmēģināja informāciju
atrast gan enciklopēdijās, gan internetā. Jautājumi bija par visdažādākajām tēmām. Gāja visādi,
tomēr bērni pārliecinājās, ka informācija ir precīzāka enciklopēdijās.
Pasākumu cikls “Lasīt ir stilīgi!”. Pamattēma – draudzība, jo pasākumi notika
Valentīndienas nedēļā.
 Jēkabpils pamatskolas 1.klases (korekcijas) skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēku un
grāmatām, kā arī kopā ar grāmatu rūķi Jautrīti, bērni atkārtoja burtiņus, skaitļus,
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rakstīja ielūgumu sava vārda pirmajam burtiņam un lidināja to starp grāmatu
plauktiem.
 Jēkabpils 3. vidusskolas 2. a klase kopā ar rūķi Jautrīti klausījās stāstos par draudzību
un grieza papīra sirsniņas kādam sev mīļam cilvēkam Valentīndienā, kā arī veidoja
pārsteiguma dāvanu savai audzinātājai. Katrs izvēlējās sirsniņu, ierakstīja savu vārdiņu
un mazu novēlējumu, tā kopīgi izveidojot Mīlestības koku.
 Bibliotēkā ciemojās Jēkabpils 3. vidusskolas 6. klase. Kopā ar grāmatu rūķi Jautrīti
klase taisīja paši savus rūķus, līmēja, rakstīja un veidoja Valentīndienas apsveikumus
savām skolotājām, kā arī klausījās dažādas atziņas par draudzību. Citējot Vinniju Pūku
: “piedzīvojumam nav jēgas, ja nav ar ko tajā dalīties”, mums bija gan piedzīvojums,
gan draugi ar ko dalīties!
Katru gadu pulcējamies noslēguma pasākumā "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2015".
Tajā aktīvākie bija Jēkabpils 3. vidusskolas 2.a un 2.b klases, Krustpils pamatskolas 1.-2.klases,
pie kuriem bibliotekāre kopā ar Vilku devās ciemos. Kopā ar Vilku, mazie eksperti veica
stafetes, spēlēja klusos telefonus un pūta pavasara burbuļus. Visiem tika balvas un pateicības.
”Zaķu jampadracis” un “Zaķu diena”- Lieldienas mazajiem zaķēniem paiet darbīgi,
tāpēc lielā Zaķu mamma nolēma kopā ar Leimaņu un Krustpils pagasta bibliotekāri sarīkot
svētkus saviem pagasta ķipariem. Kopā minējām mīklas, lasījām Lieldienu pasaku, rīkojām
dažādus konkursus un kopā meklējām Lieldienu olas.
Pasākumu cikls "Iepazīsti bibliotēku!" - Bibliotēku nedēļas ietvaros, BLN ciemojās
Salas vidusskolas 2. klase. Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēku, tās krājumu, pakalpojumiem un
iespējām. Pasākuma laikā bērni veidoja spēli un krāsoja lidmašīnas, kuras pēc tam lidināja starp
grāmatu plauktiem.
Mācību gada noslēgumā bija iespēja iepazīt bibliotēku Jēkabpils 3. vidusskolas 1. b
klases ķipariem. Viņi izrādīja lielu interesi par bibliotēku, kā arī minēja krustvārdu mīklas par
grāmatām un mājdzīvniekiem, krāsoja dažādus attēlus.
“Ciemos pie Sniega karalienes” (Jēkabpils 3. v-sk. 2.a.,b. klasei) un “Ziemas pasaka”
(PII “Zvaigznīte” sagatavošanas grupiņa)- notika Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīts
pasākums par tēmu “Nākotne Ziemeļos”: “Ciemos pie Sniega karalienes” – lasījām nelielus
fragmentus no grāmatas, iedomājāmies, kas būtu, ja Kajs būtu rīkojies citādi. Fantazējām, ko
labu ieguva Sniega karaliene, kad Gerda atkausēja Kaja sirdi. Tā kā ārā ir pelēks rudens laiks,
minējām īsti ziemīgas krustvārdu mīklas.
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Radošās darbnīcas.
Mūsu veiksmes stāsts ir “Princešu skoliņa”, kas iesākās jau maijā. Pirmā bija
iepazīšanās nodarbība, lai saprastu vai būs jebkāda atsaucība. Vasarā mēs rotaļājāmies, bijām
piknikā “Atvadas vasarai”, rudenī iesākām nodarbības ar matu veidošanu, rociņu sakopšanu,
dažādām darbnīcām. Kopā notika septiņas nodarbības. Nodarbības turpināsies arī 2017.gadā ar
izlaidumu maijā. Māmiņas ļoti aktīvi un ar interesi piedalās nodarbībās, lai parādītu labu piemēru
savām meitām. Radošās darbnīcas ir aktīvi apmeklētas un vecāku paldies ir lielākā balva par
darbu.
Bērnu iemīļota ir radošā darbnīca “Spociņš – Jociņš aicina”, kurā bibliotēkas aktīvākie
lasītāji varēja piedalīties dažādās aktivitātēs saistītās ar Helovīniem, kā arī uzzināt ko vairāk par
šiem svētkiem. Pasākuma laikā bija iespēja izveidot maskas, rotājumus un lukturīšus atbilstoši
Helovīnu tematikai. Bibliotekāre rādīja kā izveidot ēnu teātri. Visinteresantāk bērniem šķita
bibliotēkā meklēt konfektes un biedēt bibliotekāres.
Adventes laiks ir laiks “Rūķu darbnīcām”, kas šogad bija gana apmeklētas. Notika 6
darbnīcas. Rūķis darbojās ar bērniem eglīšu rotājumu izgatavošanā, jautrās un aktīvās atrakcijās,
meklēja našķus un dzēra īpašo bibliotēkas burvju tēju.
Pasākumi jauniešiem.
Pasākumu cikla “Lasīt ir stilīgi” ietvaros notika pasākumi arī jauniešu grupām:
 Jēkabpils vakara vidusskolas 8. un 9. klase. Pasākums norisinājās Valentīndienas
noskaņās. Jaunieši tika iepazīstināti ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un
grāmatu krājumu, bet pēc tam katrs varēja radoši izpausties, un uztaisīt blociņu ar
sirsnīgu novēlējumu kādam sev mīļam cilvēkam!
 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 8. klase. Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas
krājumu un bibliotēkas pakalpojumiem. Sadaloties komandās, skolēni bibliotēkas
krājumā meklēja vajadzīgo informāciju, piemēram, par O.Vācieša dzejoļu
krājumiem, A.Lindgrēnes daiļradi, literātiem novadniekiem. Skolēniem tika
stāstīts par reģiona kopkatalogu un informācijas meklēšanas iespējām tajā.
 Noslēdzot pasākumu ciklu "Lasīt ir stilīgi!", bibliotēku apmeklēja Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas 11. klases audzēkņi. Viņi pārbaudīja iemaņas informācijas
meklēšanā visos bibliotēkā pieejamos informācijas avotos (katalogā, datu bāzēs,
uzziņu literatūrā). Noslēgumā jaunieši veidoja domu kartes jeb kolāžas ar savām
vēlmēm. No veciem periodikas izdevumiem - meklēja, grieza un līmēja savas
vēlmes, kuras gribētu, lai piepildās. Prieks, ka jaunieši domā pozitīvi un cerīgi!
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7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Kā veiksmīgākās lasīšanu veicinošās aktivitātes varētu minēt iepriekš aprakstīto
pasākumu ciklu “Lasīt ir stilīgi”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi un “Runčuka pantiņu
kaujas”. Priecēja mūs JGB lasītājs Nils Gazarovs. Nils piedalījās LNB Bērnu literatūras centra,
Apgāda Zvaigzne ABC sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā rīkotajā konkursā,
kurā skolēni tika aicināti kļūt par autoriem radošam darbam, iedvesmojoties no grāmatām par
Nindzju Timiju. Nils Gazarovs un viņa komanda ieguva otro vietu un piedalījās LNB tikšanās
pasākumā ar zviedru rakstnieku un ilustratoru Henriku Tammu. Aktīvi kopā darbojās Nila
ģimene, īpaši mamma un padomus sniedza bibliotēkas darbinieki.
Par vienu no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm tiek uzskatīta
„Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”. 2016.gadā ļoti liels darbs tika ieguldīts žūrijas darbā - 187
eksperts:

Ekspertu skaits 2016.g
6%

4%

11%

5 + (130)
9 + (17)

9%
70%

Ar

katru

gadu

ekspertu

skaits

palielinās, tas ir regulāra un aktīva darba

11 + (12 )
15 + (8)
vecāki (20)

rezultāts. 2015. gadā bija 138 eksperti.

(+49).

Lasīšanas programmas galvenais uzdevums ir dot iespēju izlasīt jaunāko un vērtīgāko,
attīstīt savu gaumi, domāšanu un emocijas, iepazīstot interesantākos mūsdienu latviešu un
populārākos ārzemju autoru darbus. Bērniem patīk, ka grāmatas var ne tikai izlasīt, bet arī
novērtēt un izteikt savu viedokli.
Radoši un daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem un jauniešiem ir
bibliotekāru ikdienas darbs. Lai bērnu ieinteresētu jāmeklē jaunas idejas, jaunas iespējas parādīt
bibliotēku no cita skatupunkta.
7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri, sadarbības vērtējums
Bibliotēkas darbību sekmē kopdarbība un sadarbība. Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar
pašvaldību, pilsētas skolām, pirmsskolas iestādēm un kultūras iestādēm (PII “Auseklītis”,
“Kāpēcītis”, “Zvaigznīte”, “Zvaniņš”, Jēkabpils 3 vidusskola, Jēkabpils pamatskola, Krustpils
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pamatskola, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils Valsts Ģimnāzija un Vakara vidusskola), novadu
pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes.
Priecē, ka uz ciemos uz bibliotēku piesakās ne tikai pirmsskolas izglītības grupiņas, bet
arī novadu PII un skolu skolotāji ar saviem audzēkņiem. (Pielikums Nr.3)
Kā veiksmīgu aizvadītajā gadā gribās minēt sadarbību ar Jēkabpils Mākslas skolas
audzēkņiem un pedagogiem tika rīkot konkurss par bibliotēkas logo izveidi. Konkursā piedalījās
16, 9-13 gadi, veci bērni, iesniedzot 19 darbus. Uzvarēja Madara Priževaite ar darbu “Baltā
pūce”, kas kļuva par Bērnu literatūras logo.
Piedalīšanās Kultūras pārvaldes rīkotajos lielos pilsētas kultūras pasākumos, piemēram,
Bērnu svētkos, pilsētas svētkos, pilsētas egles iedegšanā.
Mēs esam atvērti visam jaunajam un interesantajam un jebkāda sadarbība mums ir
vērtīga un vajadzīga, jo tādejādi, mēs paplašinām savu redzesloku un spējam iegūt labus draugus
ārpus bibliotēkas.
7.7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Strādājot nepieciešamas jaunas zināšanas, pilnveide. Tāpēc, iespēju robežās piedalāmies
dažādās mācībās, semināros. Arī reģiona bibliotekāriem, vismaz reizi gadā, rīkojam tieši bērnu
darbam paredzētas mācības. Aizvadītajā gadā nodaļas darbinieki piedalījās LNB, KISC, BIS
Alise un JGB rīkotajos kursos un semināros, Kultūras pārvaldes rīkotajā pieredzes apmaiņas
braucienā uz Jūrmalu. Kā interesantākos var minēt:
1. JGB un LNB kopīgi rīkotais seminārs veltīts bērnu darbam:
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas veidošana, darbs ar to; Aktualitātes
bibliotēku darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju;
2. Latvijas datubāzu resursi kvalitatīvas un uzticamas informācijas izguvei;
3. Lekcija “Realitāte virtuālajā vidē” par pamata riskiem un apdraudējumiem interneta vidē
un diskusija par drošāku interneta lietošanu;
4. Lietotāju apkalpošanas sistēmā ALISE”;
5. “Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā – Baltijas valstu pieredze un zināšanas”.
2017. gadā pilnveidosim savas zināšanas piedaloties piedāvātajās mācībās: par fotoattēlu
pēcapstrādi;

bibliotēkas

pakalpojumiem

bērniem

un

jauniešiem;

jaunāko

oriģinālliteratūru un Google un citu bezmakasas tiešsaistes rīku izmantošanu darba vidē.
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latviešu

7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas
ceļi
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem no gada uz gadu atkārtojas:
uzvedības noteikumu neievērošana, sociālās problēmas, jautājums par to, cik saturīgi un
mērķtiecīgi tiek izmantots internets, bērnu drošība globālajā tīmekļa vidē.
Viens no sekmīga darba ar bērniem priekšnoteikumiem ir laiks: konsultācijām,
uzmundrinājumam, ieinteresēšanai, bet vissvarīgākais sarunām.
Palielinās jauniešu skaits, kuri nāk no nelabvēlīgajām ģimenēm, arī tādi, kuru vecākiem darba
dēļ nav pietiekoši laika pabūt ar savām atvasēm kopā un šādu vecāku skaits pieaug. Tādi bērni
nāk uz bibliotēku un katru dienu pavada pārāk daudz laika pie datora. Diemžēl bērniem no
sociālā riska ģimenēm lielākoties nav iespēju interesanti pavadīt brīvo laiku. Un, ja bibliotekārs
sāk sarunu ar pusaudzi, viņš ir sabozies kā “ezis”, lai šādu bērnu atvērtu, iesaistītu sarunās,
jāpaiet ilgam laikam. Bērnu psihe ir ļoti trausla, ievainojama, un jāpiedomā, lai palīdzētu, atrastu
to stīgu, kur pusaudzis mūs pielaidīs sev klāt.
Vislabākais veids ir palīdzēt uzlabot sekmes, atrast vislabāko literatūru un vienkārši parunāt arī
ar tējas krūzi rokās.

8. Novadpētniecība
8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes,
jauninājumi:
 Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku Novadpētniecības darba
koncepcijas (2016 – 2021) izstrāde;
 Noslēgta vienošanās ar laikrakstiem “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis” par
rakstu pilntekstu (PDF formātā) pievienošanu šo laikrakstu analītiskajiem
aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē;
 iekļaušanās LNB digitālās bibliotēkas veidošanā – noslēgts līgums starp LNB un
Jēkabpils pašvaldību “Par pašvaldības periodisko izdevumu tiešsaistē iesniegšanu
digitālajā bibliotēkā”;
 JGB vēstures izpētes uzsākšana un apkopošana - izveidotas 14 mapes ar preses
materiāliem par bibliotēku no 1924. gada, kad dibināta Krustpils pilsētas
bibliotēka, līdz mūsdienām un 1 mape par JGB strādājušajiem darbiniekiem. JGB
vēsture foto albumos - fotogrāfijas par bibliotēku un darbiniekiem apkopotas 6
fotoalbūmos un 11 foto disku kolekcijā. Bērnu literatūras nodaļā ir saglabājies
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albums ar Jēkabpils rajona Centrālās bērnu bibliotēkas pasākumu attēliem no
1961. līdz 1969. gadam;
 elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām;
 novadpētniecības tematisko mapju papildināšana un reorganizācija;
 novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm un
literāriem pasākumiem;
 sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar vietējiem
laikrakstiem, biedrībām un novadpētniekiem.
8.2. Novadpētniecības krājums
Novadpētniecības

krājums

šogad

papildinājies

ar
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izdevumiem.

Pavisam

novadpētniecības krājumā ir 840 izdevumi – grāmatas, audiovizuālie un kartogrāfiskie materiāli.
Būtisks novadpētniecības krājuma papildināšanas avots ir iepriekšējos gados izdoto grāmatu
dāvinājumi. Gadu gaitā savākti bukleti, atklātnes un citi sīkiespiedumi, kuri saistīti ar reģionu,
tāpēc šogad tika izveidotas 4 bukletu mapes.
Šogad turpinājās novadpētniecības mapju aprakstu veidošana elektroniskajā katalogā, aprakstītas
7 novadpētniecības mapes.
Uz 2017. gada 1. janvāri Novada datu bāzē ir 24413 ieraksti. 1163 apraksti no laikraksta
Jaunais Vēstnesis nosūtīti uz LNB Bibliogrāfijas institūtu Nacionālās bibliogrāfijas analītikas
datu bāzes veidošanai. No Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības datu bāzes importēti
589 laikraksta “Brīvā Daugava” apraksti.
Digitālo resursu veidošanā JGB var izdalīt 2 posmus: Laika posms līdz 2016. gadam,
kad aprakstu pilnteksti bija pieejami tikai no bibliotēkas datoriem. Datu bāzē ir 1800 šādi
ieraksti.
Laika posms no 2016. gada, kad, pamatojoties uz 2016. gada 1. martā noslēgto
vienošanos par laikrakstu “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis” elektronisko kopiju
pievienošanu Jēkabpils reģiona kopkataloga Novadpētniecības datu bāzē, pilnteksti pieejami arī
attālināti lasīšanai un printēšanai jebkuram interneta lietotājam jebkurā laikā. Pavisam šogad
aprakstiem pievienotas 1173 šādas anotācijas.
JGB LNB Digitālajā bibliotēkā ievietojusi pašvaldības periodiskā izdevuma “Jēkabpils
Vēstis” (2009. gada janvāris – 2016. gada decembris) numurus, nodrošinot izdevuma
mūžsaglabāšanu, informācijas iekļaušanu LNB elektroniskajā katalogā, izdevuma pieejamību.
Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums. Novadpētniecības krājumam
piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas krājuma. Te galvenokārt notiek jaunāko
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izdevumu komplektēšana un piekomplektēšana. Liels atspaids ir iepriekšējos gados izdoto
grāmatu dāvinājumi, kad bibliotēkas krājumā iegūstam jaunus izdevumus un vizuāli nolietotos
varam apmainīt pret labākiem.
Izmantojums. Novadpētniecības krājuma materiālus galvenokārt izmanto skolēni,
izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus vai dotos uzdevumus Projektu nedēļās. Izmanto arī
vietējie novadpētniecības entuziasti. Tāpat materiālus izmanto reģiona publiskās bibliotēkas, lai
papildinātu savus novadpētniecības krājumus ar jauniem materiāliem.
8.2. Novadpētniecības darba popularizēšana
Literāri pasākumi:


Godinot novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera 140 dzimšanas dienu, gada garumā,
bibliotēka organizēja daudzveidīgu pasākumu ciklu: “Jānim Akurateram - 140”, “Mūzika
Akurateru dzimtā”, “Jāņa Akuratera dzeja”, “Ideālu meklējot – Henrihs Ibsens un Jānis
Akuraters”. Pasākumi tika organizēti sadarbībā ar novadpētnieci, skolotāju Ausmu
Bērziņu.

 Rakstnieces Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas "Sintijas stāsts" atvēršanas un
Sintijas piemiņas pasākums. Grāmatas pamatā deviņpadsmitgadīgas latviešu meitenes
Sintijas dienasgrāmata, kuru darbā ar ģimenes atļauju izmantojusi rakstniece.
 Jāņa Amata grāmatai “Jēkabpils frontes lokā 1914 – 1918”. Fundamentāls pētījums
par notikumiem Jēkabpilī un tās apkārtnē 1. Pasaules kara laikā. Pasākuma
apmeklētājiem bija iespēja apskatīt kara laika materiālo liecību izstādi, ko piedāvāja trīs
vēstures entuziasti un senlietu kolekcionāri – Guntis Ozoliņš, Jānis Zalāns un Oļģerts
Stalidzāns,
 Vadima Hotuļova dzejas krājums “Sirds rokrakstā” atvēršana.
Novadpētniecību popularizējoši pasākumi notiek arī bibliotēku darbinieku ikmēneša
sanāksmēs: bibliotēku nedēļas ietvaros reģiona publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem
bija iespēja tikties ar dzejas grāmatas “Krekls” autori Rutu Štelmaheri un iepazīties ar
dzejniecei un māksliniecei veltīto izstādi “... gleznot vārdu, rakstīt gleznu ...”.
Konkurss reģiona bibliotēku darbiniekiem “Kur tas bija minēts?”, kura galvenais
uzdevums bija noteikt, no kuras grāmatas citēts konkrētais fragments. Reģiona bibliotēku
sanāksmes dalībnieki apmeklēja jēkabpilieša Jurija Abramenko izveidoto pasaku muzeju
“Butaforija”.

31

Informācija tiešsaistē: Bibliotēkas vietnē www.jgb.lv sadaļā „Novads” ievietoti:
“Novadnieku kalendārs”, kurš sakārtots pa mēnešiem un hronoloģiski mēneša robežās un
novadpētniecības mapju saraksts, kurš sakārtots pēc UDK nodaļām.
Izstādes
 Regulāras mākslinieku – novadnieku izstādes bibliotēkas lasītavā (I.Vucenas, R.Bērziņas,
Z.Bārbala, M.Vītoliņas, Sēlijas plenēra dalībnieku) un foto (Ē.Sprindžuka, V.Volkova)
izstādes. Vladimirs Volkovs savu foto izstādi “Pareizticīgās baznīcas”. veidojis veselu
gadu, braukādams pa Latviju un iepazīdams baznīcas. Par katru no tām viņam bija savs
stāsts, kuru nenogurdams, nedēļas garumā viņš stāstīja izstādes apmeklētājiem. Zinot par
“gida” klātesamību uz bibliotēku, nāca arī cilvēki, kuri līdz šim bibliotēku neapmeklēja.
 Plauktu izstādes Jēkabpils pilsētas svētku laikā “Mana pilsēta Jēkabpils” un “Es dzīvoju
Jēkabpilī!” (Bērnu literatūras nodaļā).
 Bērnu literatūras nodaļā tika izveidota izstāde "Skaistāks kā dzīve ir dzīves sapnis".
JGB veidotās ceļojošās izstādes:
 JGB izveidotā tematiskā izstāde “Saliekam savu kultūras kanonu. Latvijas kultūras
kanons. Vizuālā māksla” Izstāde veltīta Jānim Jaunsudrabiņam.
 Ceļu pa reģiona bibliotēkām turpina kopā ar Saukas pagasta bibliotēkas vadītāju veidotā
izstāde “Saukas pagasta iedzīvotāji Baltijas ceļā 1989. gada 23. augustā Rīgas –
Pleskavas šosejas 57.kilometrā pie Ieriķiem”.
 Atzīmējot tika izveidota izstāde “Mūzika Akurateru dzimtā”, kura 2016. gadā apceļoja 9
novadu bibliotēkas.
8.3. Sadarbība novadpētniecības jomā
 Sadarbība ar reģiona laikrakstiem “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis”. Vienošanās
par elektronisko kopiju pievienošanu reģiona kopkataloga Novadpētniecības datu bāzē.
 Gadu gaitā izveidojusies sadarbība ar novadpētnieci, pensionēto skolotāju Ausmu
Bērziņu. Skolotāja vienmēr dalās ar materiāliem par novadniekiem, ja zina, ka bibliotēkā
tādu nav. Viņa ir lektore, kuru uzmanīgi klausās gan pieaugušo, gan bērnu auditorijās.
2016. – Akuratera gadā, bibliotēka organizēja izstāžu ciklu un 4 lekcijas par Jāņa
Akuratera dzimtu, kuras vadīja skolotāja. Viņas stāstījums vienmēr ir interesants un
aizraujošs.
 Bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar literātiem – novadniekiem. Iznākot jaunam
autordarbam, vienmēr eksemplārs tiek dāvāts bibliotēkai, papildinot novadpētniecības
krājumu.
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 Sadarbība ar bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem uzsākta bibliotēkas vēstures atmiņu
stāstu veidošana.
8.4. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Uzsākts darbs pie novadu materiālu digitalizācijas. Ātrākai darbu virzībai iesaistām arī
darbinieku no Bērnu literatūras nodaļas.
8.5.Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
2017. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas novada datu bāzi iepludinās JGB novada datu
bāzē. Līdz ar to visus ar Jēkabpils reģionu saistītos novadpētnieciskos materiālus varēs atrast
vienkopus.

9. Projekti
Izmantojam un iesaistāmies VKKF finansētajos projektos:
1. Kvalitatīva krājuma papildināšanai:
 2016. gadā kvalitatīva krājuma papildināšanai bibliotēka saņēma 78 eksemplārus no
VKKF atbalstītā projekta „Augstvērtīgā tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās”. Tas
ir nozīmīgs bibliotēkas krājuma papildinājums.
 Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” saņemts 21 eksemplārs iespieddarbu, kas ir
pavisam neliela daļa, lai projekta dalībnieki – eksperti (šogad bibliotēkā tie ir 187) varētu
iepazīties ar piedāvāto grāmatu klāstu.
2. Latviešu literatūru popularizējoši:
 Jau trešo gadu piedalāmies LNB projektā “Rakstnieku tikšanās reģiona bibliotēkās”.
Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu.
3. Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītais:
 ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības “Javir” projektā “Ukraiņu kultūras dienas 2016”,
bibliotēka kā sadarbības partneris piedalījās pasākumos: "Ukraiņu tautas pavasara
paražas "Vesnjanki"; “Kur dzintara saulriets”, veltītu Raimonda Paula daiļradei. Projekta
ietvaros bibliotēkas darbinieces koordinēja pasākuma “Melodija dvēselei” sagatavošanu
Lazdonā.

10. Publicitāte
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām. pakalpojumiem
Noteicošais iestādes tēla un atpazīstamības veidošanā ir aktuāla informācija. Bibliotēkā
izveidoti stendi “Zināšanai” un “Informācija”, kuros var iepazīties ar bibliotēkas lietošanas
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noteikumiem, abonētās periodikas sarakstu, piedāvātajiem pakalpojumiem, aktualitātēm, afišas
par pasākumiem, izstādēm. Pēc kāpņu telpas vizuālās pārveidošanas (uz sienām šogad
mākslinieks Ziedonis Bārbals izveidoja pilsētas ievērojamāko celtņu skices), lielākās afišas var
izvietot speciāli izveidotajā afišu “stendā”, arī pie Bērnu literatūras nodaļas (3. stāvā). Jēkabpils
Kultūras pārvalde katru mēnesi izdod flaijeri ar kultūras pasākumu piedāvājumu, kurā tiek
atspoguļoti arī bibliotēku piedāvājumi konkrētam mēnesim. Bibliotēkas aktuālā informācija tiek
atspoguļota vietējos drukātajos masu medijos.
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī
 galvenā bibliotēkas tīmekļa vietne mājaslapa www.jgb.lv/, kurā var uzzināt par
bibliotēkas darbību un pakalpojumiem, rīkotajiem pasākumiem, veidotajām
izstādēm un citām aktualitātēm. 2016. gadā mājas lapas virtuālais apmeklējums
sastādīja 38797;
 sekot līdzi bibliotēkas aktivitātēm var sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook un
twiter, izveidotajos bibliotēkas profilos. 2016. gadā bibliotēkas profila
apmeklējums: draugiem.lv – 7368; facebook. com – 17528; Twitter.com – 8.
Sociālajos tīklos bibliotēka informē par aktualitātēm bibliotēkā, ievieto pasākumu
afišas un foto;
 informācija pieejama arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes mājas
lapā www.jkp.lv. ;
 Jēkabpils pilsētas pašvaldības vietnē www.jekabpils.lv - informācija par bibliotēku,
darba laiku, atrašanās vietu, kontaktinformācija;
 aktuālākā informācija un foto tiek sūtīta Jēkabpils ziņu portāliem: Radio1.lv,
jekabpilslaiks.lv, foto un video portālam multinews.lv.;
 nozīmīgāko pasākumu reklāma skatāma interaktīvajā stendā tirdzniecības centrā
Aura.
10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Jebkurš pasākums, kas organizēts un notiek bibliotēkā, popularizē bibliotēku. Telpu
šaurība liek organizēt pasākumus ārpus bibliotēkas telpām, piedaloties pilsētas pasākumos un
īpaši organizējot tos skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kas ne vienmēr ir labākais veids.
Aizvadītajā gadā organizēti un novadīti 89 pasākumi, izkārtotas 99 izstādes. Bibliotēka piedāvā
daudzveidīgus, interesantus pasākumus, kuri nemēdz atkārtoties.

Krājuma popularizējošie

pasākumi aprakstīti 6. sadaļā Krājums. “Krājuma un datu bāzu popularizēšana” un 8. sadaļā
Novadpētniecība. “Novadpētniecības darba popularizēšana”.
34

Neatņemama bibliotēkas popularizēšanas sastāvdaļa ir bibliotekārās stundas. Tās apmeklēja ne
tikai pilsētas un reģiona pamatskolas klases, bet arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11. klases
audzēkņi. Novadītas 15 bibliotekārās stundas. (Pasākumu foto. Pielikums Nr.4.)
Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad cenšamies sabiedrībā aktualizēt bibliotēkas nozīmi. Šajā
laikā rīkojam profesionālās pilnveides pasākumus, atvērto durvju dienas, piedāvājam
tradicionālus vai inovatīvus pasākumus. Apkopojošu informāciju sniedzam vietējos masu
medijos.
Bibliotēku nedēļas laikā pasākumā “Attiecības. Sadarbība. Kopiena.”, pavasara
noskaņās, pie bibliotēkas ieejas, SIA “Sedumi” dārzniecības vadītājas Sandras Mediņas–
Tolmanes vadībā iestādījām ziedus. Pie tējas tases noklausījāmies dārznieces padomus par puķu
un dārzeņu audzēšanu. Pasākumā piedalījās arī Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’ Javir’’, Jēkabpils
baltkrievu biedrība ‘’ Spatkanne’’, Vidusdaugavas e-avīze redaktore. Sandra turpina konsultēt
par puķu maiņu podos konkrētā gadalaikā. Bibliotēkas apmeklētājus priecē gaumīgi noformētā
bibliotēkas ieeja.
Iedzīvotāju interesi izraisa bibliotēkas iespēja piedāvāt valstiski svarīgas, plašākas
ceļojošās izstādes. Pārskata gadā, pieminot deportācijas, bibliotēkā tika izvietota Fonda Sibīrijas
bērni ceļojošā izstāde “Sibīrijas bērni”. Emocionāli smaga tēma. Izstāde piesaistīja cilvēkus,
kuri paši vai viņu ģimenes locekļi izgājuši šo sāpju ceļu. Bija arī tādi, kuri fotogrāfijās atpazina
savus tuviniekus, draugus, paziņas... Cilvēki pateicās par bibliotēkas pacietību, sagaidot valstī
pieprasīto izstādi, lai to varētu nesteidzīgi skatīt, nebraucot uz Rīgu.
Jaunā paaudze ar interesi gaida “Princešu skoliņas “ nodarbības un Adventes laikā “Rūķu
darbnīcas”.
10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Publicitāte nesagādā problēmas, jo sadarbība ar vietējiem masu medijiem bibliotēkai ir
ilgstoša un veiksmīga. Labprāt apmeklē bibliotēkas pasākumus un norisi atspoguļo preses
izdevumos kvalitatīvi ar plašu foto materiālu.
Izmantojam sociālos tīklus un mājaslapu. Arī Kultūras pārvaldes mājas lapā tiek atspoguļotas
visas bibliotēku aktivitātes, flaijerī un pašvaldības laikrakstā nozīmīgākie.
Tuvākajā laikā ir nepieciešama bibliotēkas interneta mājas lapas satura vadības sistēmas
programmatūras uzlabošana, lai arī internetvietnē varētu veikt informācijas korekciju.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
11.1 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Galvenā bibliotēka ir Jēkabpils Kultūras pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēkas
darbinieces piedalās pilsētas sabiedriskajās norisēs, sadarbojoties ar pilsētas pašvaldību un
institūcijām:
 Piedalījāmies Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības stratēģijas 2016. -2020. gadam
izstrādē, izsakot priekšlikumus un dodot informāciju par bibliotēku darbību, jo tajā
iekļauta sadaļa par bibliotēku darbību.
 Iesaistāmies arī Kultūras pārvaldes rīkoto pasākumu norisē un vadīšanā:
1. 14. jūnijā pieminot komunistiskā genocīda upurus atceres brīdis Jēkabpilī, 14.
jūnija parkā. Iesaistoties pasākuma scenārija izstrādē un norisē.
2. Pilsētas svētki – gājiena organizēšana.
3. Starptautiskais mūzikas festivāls “ Lustes’’ – viesu uzņemšana.
4. Bērnu svētki Jēkabpilī – sejiņu apgleznošana Kena parkā.
5. “Cālis 2016”. - Piedaloties noslēguma pasākuma norisē, vadot rotaļas.
6. Dzejas dienas – Pasākuma “Dzejas buss” vadīšana.
7. Miķeļdienas gadatirgus – radošā darbnīca “ Pie Zīļuka’’
8. Pilsētas egles iedegšana - lielais bibliotēkas Rūķis vadīja gadatirgu un egles
iedegšanu.
 Iesaistāmies “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.–
2020. gadam.”, izstrādājot vēlamo pasākumu norises plānu bibliotēkā.
 Sadarbībā ar Jēkabpils tūrisma informācijas centru, informējam par tūrisma apskates
objektiem Jēkabpilī un reģionā.
 Iesaistāmies Jēkabpils vēstures muzeja Ā.Elksnes piemiņas istabu veidošanā. Palīdzot
atrast dzejnieces literāros darbus.
 Regulāri sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāli,
nodrošinot bibliotēkā kursu dalībniekiem prakses vietas.
 Izveidojusies ilggadīga sadarbība ar visām izglītības un pirmsskolas izglītības
iestādēm. Piedāvājam pasākumus un aicinām līdzdarboties Jēkabpils Vakara
vidusskolu, Jēkabpils 3. vidusskolu, Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Jēkabpils agrobiznesa
koledžu, pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Auseklītis”.
(Pielikums Nr.5).
 Daudzpusīga sadarbība izveidojusies ar Jēkabpils Mākslas skolu.

Bibliotēkā

izvietojam audzēkņu un skolotāju darbu izstādes, audzēkņi piedalījās Bērnu literatūras
nodaļas logo izstrādē, skolā notika reģiona bibliotekāru sanāksme.
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 Noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas
Jēkabpils filiāli un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāli
par mācību – metodisko materiālu nodrošināšanu studentiem un pasniedzējiem no
bibliotēkas puses un grāmatu atgūšanu no parādniekiem no augstskolu puses. Līgumi
veiksmīgi darbojās.
 Turpinās sadarbība ar mazākumtautību biedrībām: Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo
biedrību„Javir”,baltkrievu biedrību “Spatkanne”, poļu biedrību “Rodacy”, krievu
biedrību “Rodņik”. Kopā tiek organizēti pasākumi, realizēti projekti. (Pielikumā
Nr.6). Sadarbojoties ar kultūrizglītojošām biedrībām, protams, neizpaliek sadarbība ar
Jēkabpils NVO resursu centru. Bibliotēkas pasākumi tiek reklamēti mājaslapā
http://jekabpilsnvo.lv/,

pasākumus

apmeklē

NVO

pārstāvji,

tos

atspoguļo

Vidusdaugavas NVO avīzē.
11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Sadarbība ar reģiona Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas un Neretas novadu
pašvaldībām slēdzot sadarbības līgumus “Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu”.
Sadarbība turpinās ar LNB. Tiek realizēti projekti, kā, piemēram, Bērnu, jauniešu un
vecāku bērnu žūrija”, projekts “Rakstnieku tikšanās reģiona bibliotēkās”, Liegas Piešiņas
vadīto tikšanos ar Noru Ikstenu. Regulāra profesionālas informācijas saņemšana, profesionālās
pilnveides kursu/ pasākumu piedāvājums. (Profesionālā pilnveide pielikumā Nr.7.). No mūsu
bibliotēkas puses iesaistīšanās metodiskā darba ekspertu grupā.
Sadarbība ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmu centrs” turpinās vairākos
virzienos: piedāvātas interesantas apmācības “Latvijas datubāzu resursi kvalitatīvas un uzticamas
informācijas izguvei” un “Valsts ieņēmumu dienesta e-vide un e-pakalpojumu klāsts”. Netiek
pārtrauktas arī tiešsaistes apmācības, kurās piedalās bibliotēkas darbinieki: “EIFL datubāzes
nacionālo dalības valstu bibliotēkām: garants izglītības, mācību un pētniecības darba attīstībai un
vietējās kopienas ilgtspējīgai izaugsmei”.
Ar Latvijas Banku balsojums par Gada monētu 2015. Neatņemama ikdienas darba
sastāvdaļa ir sadarbība ar Tieto Latvija. 2016. gadā tika izstrādāts apjomīgs dokuments
“Jēkabpils pilsētas bibliotēkas sistēmā ALISE ievadīto datu analīze un iespējamais risinājums to
pievienošanai Jēkabpils Galvenās bibliotēkas sistēmā ALISE: sistēmas darbības koncepcija.” ar
rekomendācijām un veicamajiem darbiem, kas palīdzēs iepludināt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
katalogu JGB kopkatalogā 2017. gadā.
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Sadarbībā ar Tiesībsarga biroju bibliotēkā tika organizēta informatīvi izglītojoša
tikšanās ar biroja pārstāvjiem un iedzīvotājiem bija pieejamas individuālās bezmaksas juristu
konsultācijas. Gan informatīvā tikšanās, gan individuālās konsultācijas guva iedzīvotāju atsauc
Realizējot sabiedrības informēšanu, par ES jautājumiem, turpinās sadarbība ar LR
Ārlietu ministriju. Bibliotēkā darbojas ESIP un tiek rīkoti kopīgi pasākumi.
Jau 13 gadus bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs. Organizējot
pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju pārskata gadā iesaistījās 17
reģiona bibliotēkas. Piedalījāmies Ziemeļu Ministru padomes biroja organizētajā seminārā
“Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā – Baltijas valstu pieredze un zināšanas”.
Uzsākot bibliotēkas vēstures padziļinātu izpēti un apzinot bijušos darbiniekus, sadarbojamies ar
Daugavpils pilsētas sociālā dienesta dienas centra “Saskarsme” vadītāju Lilitu Gadzāni.
Bibliotekārais darbs nav iedomājams bez sadarbības ar citām bibliotēkām, daloties darba
pieredzē, kopīgi realizētām aktivitātēm. Jau vairākus gadus sadarbojas ar Madonas novada
bibliotēku. Noderīgi bija Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kolēģu padomi laikrakstu
digitalizācijas jautājumos. Preiļu Galvenajā bibliotēkā 2016. gadā bija skatāma mūsu kolēģes
Ilonas Švābes foto izstāde “Palaid sapni”. Sadarbība turpinās arī 2017. gadā.
11.3. Pārrobežu sadarbība
Sadarbībā ar ukraiņu biedrību rīkotajos pasākumos, katru gadu piedalās pārstāvji no
Ukrainas. 2016. gadā Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros notika virtuozās smilšu un zelta putekļu
mākslinieces Tatjanas Gavriļenko no Ukrainas labdarības gleznu izstādes “Mīlestība ir vienīgais
ceļš” atklāšana un tikšanās ar mākslinieci bibliotēkā. Māksliniece emocionāli un saistoši stāstīja
par katras gleznas tapšanu.
11.4. Bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs
JGB kā reģiona bibliotēku metodiskais centrs, vismaz reizi gadā apmeklē savā pārraudzībā
esošās bibliotēkas. Uz vietas esot un redzot bibliotēkas darba uzlabošanai nepieciešamo, to
pārrunājam ar bibliotekāriem un vajadzību sarakstu apkopojam, iesniedzam un tiekamies ar
novadu vadītājiem. Šajās sarunās pārrunājam aizvadīto gadu bibliotēkās un iezīmējam nākotnes
tendences.

Patīkami, ka novadu pašvaldības ieklausās, iedziļinās un palīdz risināt radušās

problēmas. Īpaši uzmanību bibliotēku darbam pievērš Jēkabpils novads, kur izpilddirektors
iesaistās bibliotēku pārraudzībā.
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
12.1 Situācijas apraksts, kopaina pārskata periodā
Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Jēkabpils pašvaldību un
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, JGB metodiskā
darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar visām 39 reģiona publiskajām un 28 skolu
bibliotēkām.
JGB pārskata periodā organizēja pasākumus visa Jēkabpils reģiona mērogā, nodrošinot
pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi darbinieku
tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām,
veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot kopējo publisko un skolu bibliotēku tēlu.
12.2. JGB veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas
Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:
 bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības,
semināri, konsultācijas;
 konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli Alise-i publiskajās un
skolu bibliotēkās;
 konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības
materiālu digitalizācijas uzsākšanai;
 informācijas par reģionu bibliotēku organizētajiem pasākumiem ievietošana JGB
vietnē, sadaļā Novadu bibliotēkas > Jaunumi;
 reģiona publisko bibliotēku gada pārskatu apkopošana un Digitālās kultūras kartes
aizpildīšana.
JGB rīkotie profesionālās pilnveides pasākumi reģiona bibliotēkām
N.p.
k.

Laiks

Norises
vieta

Organ
izētājs

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Cilvēku
sk.

St.
sk.

1.

18.01

JGB

JGB

48

2

2.

18.02

JGB

JGB
LNB

14

2

3.

17.03

JGB

JGB

46

2

4.

17.03

JGB

JGB
v/a
KISC

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Mūzika Akurateru dzimtā
-LNB e-resursi, obligātais eksemplārs
Apmācības “Pašvaldību periodisko izdevumu
elektronisko versiju iesniegšana LNB Digitālajā
bibliotēkā”
Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Biedrības “Latvijas aizsargi” darbība;
-Aizvadītais gads un bērnu darbs Jēkabpils
reģiona bibliotēkās
Apmācību seminārs “VID e-vide un epakalpojumu klāsts”

53

2

39

5.

30.03

JGB

JGB
LNB

6.

21.04

JGB

JGB
v/a
KISC

7.

25.10

Jēkabpils
Mākslas
skola

8.

24.11

JGB

JGB
LNB
Bērnu
literatū
ras
centrs
JGB

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Aktualitātes bibliotekārajā un novadpētniecības
darbā
-Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu LNB
projekta “Rakstnieku tikšanās reģiona
bibliotēkās” ietvaros
Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-“Letonika.lv ar lasītavu” – digitāls zinību
resurss bez laika un telpas ierobežojuma
-Sarunas par tikumību caur folkloru, reliģiju līdz
kopsaucējam;
-Tikšanas ar novadnieci, dzejnieci Rutu
Štelmaheri

18

3

50

3

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu
kolekcijas veidošana, darbs ar to;
-Aktualitātes bibliotēku darbā ar bērnu un
jauniešu auditoriju
-pasaku muzeja Butaforija apmeklēšana
Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Mana dzīve, manas izvēles (lekcija)
-Jaunumi komplektēšanas jomā;
-Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā
-Vērtējums pēc reģiona bibliotēku apmeklējuma

48

3

39

4

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

apliecinājumus

par

JGB

organizēto

profesionālās

pilnveides

pasākumu

apmeklēšanu.
JGB darbinieku apmeklēto profesionālās pilnveides saraksts ir (pielikumā Nr. 7).
Tradicionāli mēs organizējam divu veidu pieredzes apmaiņas braucienus – pavasarī
brauciens tiek organizēts uz kādām no novadu bibliotēkām, kas ir mūsu pārraudzībā, bet vasaras
beigās dodamies uz kādu no Latvijas bibliotēkām, kur ir notikušas ievērojamas pārmaiņas.
Pārskata periodā, intensīvi gatavojoties Galvenās bibliotēkas akreditācijai, pieredzes apmaiņas
braucieni netika organizēti.
Septembrī un oktobrī apmeklējām visas reģiona publiskās un arī izglītības iestāžu
bibliotēkas.
Galvenie iemesli novadu bibliotēku apmeklējumiem:
 krājums, tā aktualitāte, kvalitāte;
 atzinumu izpilde bibliotēkās, izejot atkārtotu akreditāciju;
 iestrādes un ieceres nākamā gada budžetā.
Pēc novadu bibliotēku apmeklējuma informējām novadu administrācijas darbiniekus par
problēmām, kas saistītas ar bibliotēku finansiālo vai saimniecisko darbību. Tika uzrakstīti
pārskati par bibliotēku apmeklējumiem, kas nosūtīti novadu pašvaldībām un attiecīgo bibliotēku
darbiniekiem.
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12.3. Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība
Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu bibliotēkām un
pašvaldību bibliotēkām. 2016. gadā kopumā tika noorganizēti 8 bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides pasākumi - semināri, mācības, četros no tiem, kā arī apmācību seminārā
“VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts” piedalījās arī izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki,
tādējādi papildinot savas profesionālās zināšanas.
Aktuāla, profesionāla informācija izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem tiek nodota
elektroniski, izmantojot izveidoto Skolu bibliotēku listi.
Reorganizējot izglītības procesus Krustpils novada Variešu pagastā, nodibinātajā Variešu
sākumskolā tika izveidota bibliotēka, un sadarbībā ar Kultūras ministriju Variešu sākumskolas
bibliotēka tika iekļauta Izglītības iestāžu bibliotēku reģistrā un arī Digitālajā kultūras kartē ir šīs
skolas bibliotēkas profils.
Rudenī, organizējot reģiona bibliotēku apmeklējumus, ieplānojām to darīt arī izglītības
iestāžu bibliotēkās. Galvenie apmeklējuma uzdevumi bija novērtēt bibliotēku infrastruktūru,
darbības pamatproblēmas, un sarunā ar novadu pašvaldības pārstāvjiem akcentējām tās.
Metodiska un konsultatīva sadarbība pārskata periodā bija nepieciešama reģiona 19
izglītības iestāžu bibliotēkām, strādājot modulī Skolu Alise (reģionā ir 28 izglītības iestāžu
bibliotēkas). Pārskata periodā šajā modulī darbu uzsāka 4 Krustpils novada izglītības iestāžu
bibliotēkas - Antūžu speciālās internātpsk. bibliotēka, Sūnu psk. bibliotēka, Mežāres psk. un
Vīpes psk. bibliotēkas.
12.4. 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, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku
attīstības centru.
No 18. - 24.aprīlim bibliotēkas kopā ar saviem sadarbības partneriem rīkoja pasākumus
Bibliotēku nedēļas ietvaros ar vadmotīvu "ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA".
Bibliotēku nedēļā svinam mūsu bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku
pakalpojumu atpazīstamību, lai palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu,
publiskajai bibliotēkai. Šīs nedēļas ietvaros neparasta un inovatīva sadarbības un informācijas
aprites forma bija – Latvijas bibliotēku festivāls, kura ietvaros notika Latvijas bibliotekāru 18.
konference.
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Sadarbībā ar starpnovadu speciālisti kultūras un interešu izglītības jautājumos Ludmilu
Bērziņu un Krustpils novada pašvaldību 20. oktobrī Kūku pagasts un Zīlānu kultūras nams
uzņēma kultūras namu darbiniekus un bibliotekārus no visiem Jēkabpils reģiona novadiem. Šajā
dienā izceļojām Jāņa Jaunsudrabiņa staigātos ceļus Kūku pagastā. Tādējādi kultūras
darbiniekiem ir iespēja svinēt svētkus un tuvāk iepazīt katru gadu citu novadu, kā arī godināt
kolēģus, kas godprātīgi daudzus gadus strādājuši kultūras nozarē.
2016. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības
centru, tās darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus:
 Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšana;
 par projekta Bērnu / jauniešu / vecāku žūrijas administrēšanu Jēkabpils reģionā;
 regulāra

informācijas

saņemšana

par

jaunajām

grāmatām,

dāvinājumiem,

pasākumiem grāmatu izdevniecības jomā.
2. novembrī piedalījāmies LNB organizētajā seminārā krājuma komplektēšanas
speciālistiem, kur svarīga informācija bija par netradicionālām krājuma izvietojuma metodēm,
grāmatu vākošanas ierīcēm, kā arī kolēģu pieredze.
Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizētie semināri galveno bibliotēku
metodiķiem 28. aprīlī un 18. oktobrī, kuru nozīmīgākās tēmas: reģiona galveno bibliotēku
metodiskā darba saturs un formas, bibliotēku pieredzes piemēri, kā arī pasaules bibliotēku
aktualitātes.
Metodiskā ziņā svarīgs ir LNB Bibliotēku attīstības centra vēstnesis, kas ir pieejams
elektroniski.
Pārskata periodā, pateicoties LNB Bibliotēku atbalsta centra ierosmei, tika izveidota
metodiskā un konsultatīvā darba grupa, kurā tika iesaistīta arī JGB metodiķe Rudīte Kļaviņa.
Darba grupas galvenie uzdevumi:
 atbalsts metodiskā un konsultatīvā darba attīstībai un pilnveidei;
 metodiskā un konsultatīvā darba pakalpojumu groza izveide;
 atbalsts jaunajiem metodiķiem;
 bibliotēku gada pārskati: iesniegšana, struktūra, saturs, pieejamība.
Pirmais uzdevums bija tieši bibliotēkas gada pārskatu satura un struktūras pārskatīšana.
Regulāri notiek konsultācijas ar Tieto Latvija tīri praktiskos jautājumos par BIS Alise
darbību, kā arī par līgumu slēgšanu ar novadu bibliotēkām, kas strādā Alise-i modulī. Notiek
intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas procesiem
šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu. Daudz konsultāciju tika prasītas un
saņemtas jautājumos par krājumu salīdzināšanas datiem un kļūdu labošanu tajos.
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Veikta informācijas izpēte un situācijas analīze, lai varētu uzsākt Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas elektroniskā kataloga datu iepludināšanu Jēkabpils reģiona un Neretas novada
publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
12.5. 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;
 vadlīnijas metodiskā darba veikšanai;
 labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem;
 varbūt varētu labu, bibliotekāru atzinīgi novērtētu lektoru datu bāzi.
Ja jārunā par metodiķu profesionālo pilnveidi, tas ir nepieciešams kā jebkuram bibliotēkas
darbiniekam, bet ļoti svarīga ir tieši pieredzes apmaiņa starp metodiķiem, tas noteikti veicina
jaunu darba formu ieviešanu.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Rabša
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Pielikums Nr. 1

Aptaujas anketa un analīze.
APTAUJA
1. Kādam nolūkam Tu apmeklē bibliotēku?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Kādas grāmatas Tu gribētu ieraudzīt bibliotēkas krājumā?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Kādus žurnālus Tu gribētu ieraudzīt bibliotēkas krājumā?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Kādus pasākumus Tu gribētu bibliotēkā apmeklēt?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Kādas aktivitātes bibliotēkā Tu vēlētos veikt arī ikdienā, pēc skolas? Piemēram,
dažādu
attēlu krāsošana, krustvārdu mīklu minēšana u.c.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Kur Tu visbiežāk uzzini par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Es esmu:
 Meitene
 Zēns

Vecums: ____

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa! 

Analizētas 60 aizpildītās anketas
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Pielikums Nr. 1

Kopā ir aizpildītas 60 anketa. 58 % jeb 35 respondenti ir meitenes, 42 % jeb 25
respondenti ir zēni vecuma no 11 līdz 18 gadiem.

Respondentu sadalījums

42%
zēns

58%

meitene

60 respondenti sniedza atbildi uz
1. jautājumu un uzrakstīja, kādam nolūkam viņi apmeklē bibliotēku. No anketas var
secināt, ka bibliotēku visvairāk (74%) apmeklē, lai izņemtu kādu sev interesējošu grāmatu,
uzzināt informāciju, izmantot datorus. 26% neapmeklē bibliotēku un nelasa grāmatas.

Kādam nolūkam Tu apmeklē bibliotēku

izņemtu kādu sev
interesējošu grāmatu,
uzzināt informāciju,
izmantot datorus

26%

74%

neapmeklē bibliotēku un
nelasa grāmatas

2. jautājumā respondenti sniedza atbildi par to, kādas grāmatas viņi gribētu ieraudzīt
bibliotēkas krājumā. No anketām radās viedoklis par to, kādas grāmatas pusaudži labprāt
redzētu bibliotēkas krājumā – pusaudži vecumā no 11 līdz 14 gadiem savos izteikumos bija
vispārīgi, piemēram, ka vēlētos ieraudzīt pēc iespējas vairāk grāmatas kur ir stāstīts par
burvestībām un mistiskām lietam, piedzīvojumu un ceļojumu grāmatas, detektīvi un
grāmatas par dzīvniekiem un “Grega dienasgrāmata” jaunākās daļas. Tomēr jaunieši
vecumā no 15 līdz 17 gadiem nosauca konkrētas grāmatas, kuras vēlētos redzēt bibliotēkas
krājumā un kuras viņiem šķistu interesantas, piemēram, “Mēs 21.gs. latvieši”.
3. jautājumā noskaidrojām, kādus žurnālus pusaudži gribētu ieraudzīt bibliotēkas
krājumā. Pusaudži vecumā no 11 līdz 14 gadiem nosauca šādus žurnālus: “Ilustrētā
Junioriem”, “Tom&Jerry”. Jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem: “JOY”, “OK”,
“Shape”, “Santa”. Lielākā daļa minēto žurnālu ir pieejami mūsu bibliotēkā.
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Pielikums Nr. 1

Sniedzot atbildes uz 4. jautājumu, pat to kādus pasākumus viņi gribētu bibliotēka
apmeklēt, respondenti ir vienoti, ka vēlas apmeklēt izglītojošus pasākumus, interesantus un
jautrus ar konkursiem un balvām.
5. jautājumā respondenti atzīmēja, viņuprāt, kādas aktivitātes bibliotēkā viņi vēlētos veikt
arī ikdienā, pēc skolas. Piemēram, dažādu attēlu krāsošana, krustvārdu mīklu minēšana u.c.
Krustvārdu mīklu minēšana - 23%:
Galda spēles – 12%;
Lasīt grāmatas un žurnālus – 10%
Dažādu attēlu krāsošana – 8%;
Datora spēles – 7%;
Nav laika doties uz bibliotēku – 25%

Kādas aktivitātes bibliotēkā Tu vēlētos veikt arī ikdienā,
pēc skolas?
Piemēram, dažādu
attēlu krāsošana, krustvārdu mīklu minēšana u.c

Krustvārdu mīklu
minēšana
27%

29%

8%

Galda spēles

14%
10%

12%

Lasīt grāmatas un žurnālus
Dažādu attēlu krāsošana
Datora spēles

6. jautājumā noskaidrojām, kur respondenti uzzina par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem
No skolotājiem, skolā afišas, skolā informācija – 54.67 %
No draugiem – 5.33%
No mājas lapas, no sociālajiem tīkliem – 22.66%
Bibliotēkā (pasaka bibliotekāres, pamana afišu) – 4%
No masu medijiem – 5.33%
Vecāki, ģimenē pārrunā – 2.68%
Vispār nevēlas apmeklēt pasākumus, nezina – 5.33%

47

Pielikums Nr. 1

Kur Tu, visbiežāk, uzzini par bibliotēkas rīkotajiem
pasākumiem?
No skolotājiem, skolā afišas,
skolā informācija

1%
13%

7%

No draugiem

13%

No mājas lapas, no
sociālajiem tīkliem

10%

Bibliotēkā (pasaka
bibliotekāres, pamana afišu)

56%

No masu medijiem
Vecāki, ģimenē pārrunā

Secinājumi: Pēc šis anketēšanas sapratām, ka vairāk jāsadarbojas ar skolām un skolotājiem, jo
skolotāji ir tie, kas pastāsta, iesaista un piesaista savus audzināmos bibliotēkai. Ja izveidojas
laba sadarbība ar skolotājiem, kopā mēs veidojam ieteicamās literatūras sarakstus. Diemžēl
vecāki arvien mazāk un mazāk iesaka saviem bērniem grāmatu lasīšanu, jo darbs aizņem lielāko
daļu laika. Jāpilnveido mājas lapa un jāpiestrādā sociālajos tīklos pie bibliotēkas tēla. Lai kā
negribētos, bērni arvien vairāk laika pavada virtuālajā vidē, tad jāiesaista jaunieši caur interneta
dzīlēm, lai ieinteresētu viņu lasīt, sadarboties un līdzdarboties.
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Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija
(2014-2016)

Jēkabpils, 2014
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1. 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 ir nozīmīgs sabiedrības informācijas,
komunikācijas un kultūras centrs. Aktuāla un kvalitatīva krājuma iegāde ir mūsu
bibliotēkas uzdevums, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas 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 komplektēšanu, 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
 apakšpunkts “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”
 apakšpunkts “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 noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā
finansējuma normatīvi”, un 12.05.2009. MK noteikumi Nr.423 "Grozījumi
Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi" kuri paredz sekojošu
finansējumu - pašvaldību bibliotēkās – ne mazāk kā 0,30 Ls (0,43 EUR) uz
vienu iedzīvotāju. Normatīvam nevajadzētu būt statiskam – konkrēti
noteiktam, tam vajadzētu būt dinamiskam atbilstoši inflācijai, starptautiskiem
standartiem.
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 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
 Ar Latvijas Bibliotēku padomes 2004. gada aprīļa lēmumu tika apstiprināta
Koncepcija par komplektēšanas politikas izveidi Latvijas bibliotēkās, kura
apkopo situāciju zinātnisko un publisko bibliotēku krājumu komplektēšanā,
noskaidrojot krājumu komplektēšanas atbilstību attiecīgu tautsaimniecības
nozaru un pašvaldību teritoriju attīstības interesēm un izstrādājot
priekšlikumus krājumu komplektēšanas koordinācijai.
Pamatojoties uz šiem likumiem un normatīvajiem aktiem, tika izstrādāta
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija.

2. Lasītāju un pieprasījuma analīze
2014. gada janvārī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Krājuma attīstības
koncepcija 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.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka – kultūras, informācijas un arī metodiskais
centrs visām 39 publiskajām un 30 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.
Viens no svarīgākajiem krājuma izmantošanas aspektiem ir lietotāju skaits,
kam ir nepieciešami mūsu bibliotēkas pakalpojumi. Tabula atspoguļo statistiskos
datus par lietotāja skaitu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.

Lietotāju, apmeklētāju un izsniegumu skaits
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā 2011. - 2013. gadā
2011
2012
2013
Lietotāju skaits

2897

3122

3150

Lietotāji-bērni

954

1029

970

Apmeklējumu skaits

114410

105899

100398

Izsniegums

60388

58250

58531

Krājums

63496

58082

55369

Jēkabpils pilsētā pašlaik ir atvērtas 4 augstskolu filiāles un koledža, kur
iespējams iegūt augstāko izglītību:
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o Baltijas Starptautiskā akadēmija Jēkabpils filiāle;
o Psiholoģijas augstskola;
o Biznesa augstskolas „Turība” Jēkabpils filiāle;
o Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Jēkabpils filiāle;
o Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
Nemainīgi augsts pieprasījums pēc nozaru un mācību literatūras, turklāt
studiju procesā aktuālas ir pēdējos 5 gados izdotās grāmatas. Vispārējo izglītību var
iegūt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils 2. vidusskolā, Jēkabpils 3. vidusskolā,
Jēkabpils vakarskolā kā arī divās pamatskolās.
Latviešu oriģinālliteratūra tiek komplektēta relatīva pilnīguma līmenī, tiek
komplektēti ārzemju autoru labākie darbi latviešu un krievu valodās - tā kā
ievērojama daļa bibliotēkas apmeklētāju grāmatas lasa krievu valodā-, autorunovadnieku darbi, izdevumi brīvā laika organizēšanai (par adīšanu, tapošanu,
pērļošanu, dekupāžu, ziepju gatavošanu, pavārmākslu, dārzkopību, būvniecību),
literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, valodniecībā, literatūrzinātnē, mākslā, ekonomikā,
vēsturē, tieslietās, uzņēmējdarbībā un citās zinātņu nozarēs.
Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu krājumu,
kurā tiek vākti materiāli par Jēkabpils reģionu neatkarīgi no izdevuma veida un
izdošanas vietas.
Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori:
 lietotāju pieprasījums,
 finanšu līdzekļi,
 izdevēju un tirdzniecības piedāvājums.

3. Krājuma attīstības finansējums un komplektēšanas avoti
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā jaunieguvumus komplektē bibliotēkas nodaļu –
lasītāju apkalpošanas nodaļas un bērnu literatūras nodaļas vadītāji.
Iespieddarbus galvenokārt iepērk:
 Jēkabpils pilsētas grāmatnīcās;

 izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi (piemēram, i/k „VIRJA”, i/k
AVOTS PR”, Jumava);
 grāmatu tirdzniecības bāzē „Latvijas Grāmata”.
No 2010. gada nav finansējuma aktīvā depozitārija krājuma papildināšanai,
kas bija paredzēts visu reģiona publisko bibliotēku lietošanai. To veido tikai atsevišķi
dāvinājumi.
2011. gadā Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai bija ļoti zems,
bet 2012. un 2013. gadam finansējums ir audzis un aptuveni vienāds, sasniedzot 0,5
Ls uz 1 pilsētas iedzīvotāju un 2 latus uz vienu bibliotēkas lietotāju.
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Pašvaldības līdzekļi grāmatu un periodikas iegādei
Gads
Finansējums
2011

3195

2012

6296

2013

6283

Pašvaldības līdzekļi nav vienīgais avots bibliotēkas krājuma papildināšanai.
Tabulā var redzēt krājuma komplektēšanā izmantotos līdzekļus 2013. gadā.
Komplektēšanas avoti Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma papildināšnai
2013. g.
Ls

Pašvaldības līdzekļi

4278

Akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām”

307

Dāvinājumi

1119

Projekti

692

Lietotāju aizvietotās

228

Krājuma komplektēšanas avoti:
 pirkumi;
 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi,
 ziedojumi;

 projekti - VKKF projekti, LNB projekti u. c.
 aizvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā
līdzvērtīgiem,
 abonēšana – Latvijā un ārzemēs izdoti periodiskie izdevumi plašam lasītāju
lokam.

54

Pielikums Nr. 2

Diagrammā var redzēt, ka procentuāli vislielāko jaunieguvumu skaitu veido
pirkumi.

Komplektēšanas avoti

Pirkumi 47%
Dāvinājumi 38%
Atbalsts lauku bibliotēkām 4%
Projekti 5%
Lasītāju aizvietotās 6%

Gads

Jaunieguvumi Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumā
2011. - 2013. g.
Abonementa
Aktīvā
Bērnu lit.
Kopā
krājums
depozitārija
nodaļas
krājums
krājums

2011

1826

62

632

2520

2012

2213

126

716

3055

2013

2278

63

656

2997

Katru gadu notiek skaitliskās svārstības krājuma kustībā. Regulāri tiek strādāts
ar krājumu, papildinot, ar jaunieguvumiem un atlasot novecojušos un nolietotos
iespieddarbus. Mūsu prioritāte ir krājuma daudzveidība. Pēdējos divos gados
pastiprināti tika strādāts pie krājuma satura uzlabošanas, lai nodrošinātu bibliotēkas
lietotājiem pieejamā iespieddarbu un citu dokumentu krājuma kvalitāti.
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4. Krājuma kustība
Jaunieguvumi
Izslēgts
Krājums kopā

2012
3055
8469
58082

2013
2997
5710
55369

+ vai -58
-2759
- 2713

Pateicoties intensīvam krājuma rekataloģizēšanas darbam, līdztekus izvērtējot
katra resursa aktualitāti un fizisko stāvokli, esam atbrīvojušies no nevajadzīgiem
izdevumiem, atvieglinot krājumu. Tas ļauj lietotājiem vieglāk orientēties
piedāvājumā, lasītājs netiek maldināts resursu morālās novecošanās dēļ, krājums tiek
intensīvāk izmantots.
Formulējot publiskās bibliotēkas nozīmīgākās funkcijas ekonomikas attīstībā,
mūžizglītības un kultūras daudzveidības veicināšanā, sabiedrības identitātes
nostiprināšanā, Jēkabpils Galvenā bibliotēka savu krājumu mēģina attīstīt un
komplektē tā, lai veiktu savus pamatuzdevumus:
 demokrātija un pilsoniskā sabiedrība;
 ekonomiskā un sociālā attīstība;
 mūžizglītība;
 kultūru un valodu daudzveidība.
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma turpmākās attīstības nostādnes ietver
pašas vispārīgākās prasības dokumentu atlasei: sistemātiskums, kas ietver sevī
sistemātisku dokumentu iegādi ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku nozīmi,
kas ir pamats mūsu bibliotēkas krājumam; profilēšana – diferencēta literatūras atlase
atbilstoši bibliotēkas veidam (tipam).

5. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības
pamatprincipi
1. Jēkabpils Galvenā bibliotēka kā kultūras, komunikāciju un modernas
informācijas centrs īsteno bibliotēkas krājumu un informācijas ērtu pieejamību
visiem Jēkabpils reģiona un Neretas novada iedzīvotājiem.
2. Veidojot visaptverošu dokumentu krājumu un elektronisko dokumentu
piegādi, nodrošina lietotāju visdažādākās informacionālās vajadzības.
3. Bibliotēkas nodaļas īsteno sadarbību un koordināciju komplektēšanas
jautājumos.
4. Veidojot Jēkabpils reģiona un Neretas novada 39 publisko un 14 skolu
bibliotēku krājumu kopkatalogu, tiek sniegta informācija bibliotēku vadītājiem
un bibliotēku lietotājiem par konkrētu iespieddarbu esamību bibliotēku
krājumos, informācija nodrošina koordināciju komplektēšanas politikas
jautājumos.
5. Bibliotēkas jaunieguvumu komplektēšanas apjoms, pasūtāmo periodisko
izdevumu skaits tiek noteikts, pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 355
“Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” (2001. g.).
6. Jēkabpils Galvenā bibliotēka komplektē dokumentus latviešu valodā, krievu
valodā, nedaudz angļu un vācu valodās.
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7. Tematiski krājuma veidošanā tiek aptvertas visas zinātņu nozares un cilvēka
darbības jomas, atšķiras tikai komplektēšanas intensitāte.
8. Krājuma komplektēšanas veidi:
 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana,
 retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju
pieprasījumu,
 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā
novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem.
9. Pēc dokumentu veidiem tiek komplektēti:
 iespieddarbi;
 periodiskie izdevumi;
 audiovizuālie informācijas nesēji;
 elektroniskie dokumenti, datu bāzes;
 kartogrāfiskie dokumenti;
 izglītojošas spēles.
10. Bibliotēkas krājumā daiļliteratūrai ir nozīmīga vieta. Latviešu
oriģinālliteratūra tiek komplektēta relatīva pilnīguma līmenī, tiek komplektēti
ārzemju autoru labākie darbi latviešu un krievu valodās.
11. Bērnu un jaunatnes literatūras jomā galvenās bibliotēkas bērnu nodaļa pamatā
komplektē Latvijā izdoto literatūru.
12. Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu
krājumu, kurā tiek vākti materiāli par Jēkabpils reģionu neatkarīgi no
izdevuma veida un izdošanas vietas.
13. Ienākot bibliotēkā jaunākajām tehnoloģijām, pieaug elektronisko dokumentu,
datu bāžu īpatsvars un nozīme, bet ir jāpalielina finansu līdzekļu kopumā tā
daļa, kas paredzēta elektronisko izdevumu iegādei, lai tas atbilstu bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīviem datorizētai bibliotēkai.
14. Dokumenti tiek atlasīti komplektēšanai pēc šādiem pamatkritērijiem:
 atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;
 izdevuma kvalitāte;
 valodas aspekts;
 kritikas vērtējums;
 nozaru speciālistu vērtējums;
 publikācijas forma un stils;
 cena.
15. Eksemplāru skaits:
Pamatā komplektē katra dokumenta 1 eksemplāru, izņemot paaugstināta
pieprasījuma dokumentus, kurus iepērk vairākos eksemplāros.
Paaugstinātā pieprasījuma dokumentu eksemplāru skaitu nosaka nodaļu
speciālisti un Krājuma komisija.
16. Krājumā nekomplektē:
 pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru;
 īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju
programmas u.tml.);
 pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas.
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6. Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji
Izdošanas laiks – pēdējo 10 gadu literatūra, ja nav krājumā;
Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
Valoda – pamatā latviešu valoda, detektīvliteratūra un populārzinātniska
literatūra arī krievu valodā;
 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām
vai piedāvāt lietotājiem.




7. Krājuma norakstīšanas iemesli









Nolietoti izdevumi;
Novecojuši pēc satura;
Liekie dubleti;
Krājuma profilam neatbilstoši izdevumi;
Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ;
Nozaudēti izdevumi;
Brīvpieejā pazuduši izdevumi;
Izdevumi nodoti citām bibliotēkām.






Abonēto presi bibliotēka glabā
Avīzes – 3 gadi;
Reģiona preses izdevumus – neierobežoti;
Nozaru žurnālus un avīzes – pēc vajadzības;
Populāra rakstura žurnālus – 5 gadi.

8. Jēkabpils GB 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
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4 – pētniecības līmenis
5 – visaptverošs, relatīvā pilnīguma līmenis

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

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

2

1

Temati
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= 74)
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
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Bērnu pasākumu fotomirkļi

Lasīt ir stilīgi

Lasīt ir stilīgi

“Lasīt ir stilīgi ! “
Jēkabpils Valsts
Ģimnāzija – 11.klase

Viktorīna “Zini vai mini!”

Ceļojošā izstāde

Zaķēnu japmpadracis
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Runčuks Neretas pamatskolā

Princešu skoliņā manikīra meistare

Miķeļdienas gadatirgus – Pie Zīļuka

“Runčuka pantiņu kaujas”

Biržu kultūras namā pasākums dzejas dienām

Spociņš – Jociņš radošā darbnīca
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PII Zvaigznīte bērni

Ziemeļvalstu pasākums Jēkabpils 3.vidusskolā

Princešu skoliņa - Adventes ieskaņās

Princešu skoliņa – Rūķu darbnīcā

Rūķu darbnīcā svinam arī klases vakaru

Un apbalvojam “Bērnu žūrijas” lasošo klasi

63

Pielikums Nr. 4

Pasākumu fotomirkļi

K. Bergmane, V. Hotuļovs un I. Luriņa izstādes “Divas
pasaules” atklāšana

Balvas "Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs"
nominante Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

JVĢ 11.klases audzēkņiem bibliotekāro stundu
vada Anta Klints

Tikšanās ar fotogrāfu, zemkopi, interesantu cilvēku
Ēriku Sprindžuku

J. Akurateram- 140. Pasākumu cikls vada skolotāja un novadpētniece Ausma Bērziņa.
Sadarbībā ar Jēkabpils Vakara un 3. Vidusskolu
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Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu.
Sarunu vada Liega Piešiņa

Vladimira Volkova foto izstāde
“Pareizticīgās baznīcas”

Jāņa Amata grāmatas “Jēkabpils frontes lokā 1914 – 1918” atvēršanas svētki
un izstādes “Pirmā pasaules kara laika liecības” veidotāji G. Ozoliņš, J. Zalāns ,O. Stalidzāns

Bibliotēku nedēļā kopā ar SIA “Sedumi” dārznieci
S. Mediņu – Tolmani stādījām ziedus

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalu. Dzintaru
koncertzālē.

Pasākums "Ukraiņu tautas pavasara paražas
"Vesnjanki""

Baltkrievu biedrības “Spatkanne” dalībnieces
T. Buhtijarovas fotoizstādes atklāšana
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Gaidot pilsētas svētkus
foto akcijā "Mēs mīlam Jēkabpilī”

Ukraiņu mākslinieces T. Gavriļenko izstāde “Mīlestība
ir vienīgais ceļš” pilsētas svētkos

Dzejas diena 2016. Akcija “Sirds uz trotuāra”

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums
“Nākotne Ziemeļos” vada I.Gureviča

Rakstnieces A. S. Gailītes grāmatas "Sintijas stāsts" atvēršanas un Sintijas piemiņas pasākums
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Pasākums par kartupeļiem, sadarbībā ar
baltkrievu biedrību "Spatkanne"

Pasākums “Ja brīnumam tic, tas piepildās,
sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir”

Pasākums Raimonda Paula daiļradei, sadarbībā ar
ukraiņu biedrību "Javir" un krievu ansambli "Bariņa"

Tikšanas ar radošo darbu izstādes
“Laika upe“ autori Ritu Kotovu

Tikšanās ar žurnāla "Domuzīme" radošo grupu
R. Kalpiņu, M. Mintauru, J.Vādoni un S. Kampāni

Vadima Hotuļova dzejas krājuma
“Sirds rokrakstā” atvēršanas svētki
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Pasākumi ar izglītības iestādēm
N.p.k.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pasākums
Bibliotekārā stunda – audzēkņi iepazinās ar bibliotēku,
skatījās un analizēja bibliotēkā izstādīto Ivetas Vucenas
mākslas izstādi
Bibliotekārā stunda – 11. klases audzēknes iepazinās ar
bibliotēku, tās pakalpojumiem, pieejamajām datu bāzēm
Tikšanās ar Noru Ikstenu. Projekta “Rakstnieku tikšanās
reģiona bibliotēkās” ietvaros kuru organizēja un vadīja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Projektu vadītāja Liega
Piešiņa.
Lekcija: Jānim Akurateram – 140
Atpakaļ uz skolu 2016 – interaktīva galda spēle
Vesnjanki – pavasara saulgriežiem veltīts pasākums.
Pirmajā pasākuma daļā dalībniekiem bija iespēja
darboties piecas radošās darbnīcās, bet otrajā - kopīgi
pavadīt laiku ar autentiskām ukraiņu pavasara dziesmām
un kustību rotaļām
Ivetas Vucenas gleznu izstāde; Sēlijas palete 2016;
Ziedoņa Bārbala plenēra darbu izstāde
Jāņa Akuratera dzeja – pasākums dzejas dienās.
Novadpētniece, skolotāja Ausma Bērziņa iepazīstināja ar
Akuratera dzeju. Dzejas lasījumos piedalījās klātesošie
Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi
Bibliotekārā stunda “Nākotne Ziemeļos”
“Ciemos pie Sniega karalienes”,
"Ziemas pasaka" un "Ziemas pasaka"

Sadarbības partneris
Variešu sākumskola Krustpils
novads

Ja brīnumam tic, tas piepildās –Jēkabpils 2.
vidusskolas un Jēkabpils pamatskolas otro klašu
audzēkņi, sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir’’ gada
nogalē uzbūra radošu dāvanu Ziemassvētku noskaņās. Ja
ar brīnumu dalās, tas sagādā prieku!
Bibliotekārā stunda “Zini vai mini” – bērni meklēja
atbildes enciklopēdijās uz visdažādākajiem jautājumiem
- gan par kino vēsturi, pasaules lielākajām pilsētām un
daudziem citiem.
Bibliotekārā stunda “Lasīt ir stilīgi!” - Skolēni tika
iepazīstināti ar bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām,
enciklopēdijām un citiem materiāliem, parādītas
tematiskās izstādes, kas pašlaik norisinās bibliotēkā.

Jēkabpils 2. vidusskola, Jēkabpils
pamatskola

Bibliotekārā stunda Viktorīna "Kurš kuru?" - klase
mācījās strādāt ar uzziņu materiāliem - enciklopēdijām
un meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem.
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2015” - noslēguma
pasākums.
Literārs pasākums
”Zaķu jampadracis” - lielā Zaķu mamma nolēma kopā
ar Leimaņu pagasta bibliotekāri sarīkot svētkus bērniem.
Kopā minējām mīklas, lasījām Lieldienu pasaku,
rīkojām dažādus konkursu un kopā meklējām Lieldienu
olas
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Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Jēkabpils Valsts ģimnāzija,
Jēkabpils 3. vidusskola
Jēkabpils vakara vidusskola
Ābeļu pamatskola Jēkabpils novads
Jēkabpils 2. vidusskola, Jēkabpils
pamatskola
Jēkabpils Mākslas skola
Jēkabpils vakara vidusskola,
Jēkabpils 3. vidusskola
Jēkabpils 3. vidusskola, Jēkabpils
vakara vidusskola, p.i.i.
“Zvaigznīte”

Krustpils pamatskolas 5. klase

Jēkabpils pamatskolas 1. kl.
(korekcijas klasīte), Jēkabpils
vakara vidusskolas 8. un 9. kl.,
Jēkabpils 3. vidusskolas 2. a kl ., 6.
kl., Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 8.
kl. un 11. kl.
Krustpils pamatskolas 5.kl.
Jēkabpils Valsts ģimnāzija,
Jēkabpils 3. Vidusskola, Krustpils
pamatskola
Leimaņu kultūras nams

Pielikums Nr. 5
16.
"Sagaidīsim pavasari!" - bērni un Zaķis sagaidīja
pavasari Lieldienu noskaņās!
17.

19.

20.

21.
22.

24.

25.

26.

“Zaķu diena” - Lieldienu ieskaņās notika neliels
Dievkalpojums kopā ar vecvecākiem un tad pēc neliela
pārdomu brīža notika Zaķu diena
"Iepazīsti bibliotēku!" - Pasākuma laikā bērni veidoja
spēli un krāsoja lidmašīnas, kuras pēc tam lidināja starp
grāmatu plauktiem. (Bibliotēku nedēļas ietvaros)
“Multeņu pēcpusdiena”
jeb mazais bibliotēkas izlaidums
"Princešu skoliņa"
Bērnu svētki - Krustpils pagasta bibliotekāre Ausmiņa
sarīkoja bērniem skaistus, krāsainus un jautrus svētkus,
ar atrakcijās, rotaļās, lieliem burbuļiem, niķu mērīšanu n
seju apgleznošanu
“Rudens ražas svētki” - mazie lasītāji skatījās Leļļu
izstādi, zīmēja, krāsoja rudens ražas grozu, bērni taisīja
paši no zīlītēm
telefona piekariņus un tika pacienāti arī ar saldumiem
“Runčuka Rudens” - Pasākuma laikā bērni rakstīja
dažādu dzeju uz krāsainām lapām, lasīja dzejoļus uz
rudens lapām un pēc tam līmēja rudens lapas pie
krēsliņam
Pepija Garzeķe viesojās pie bērnudārza bērniem Aknīstes bibliotēkai jubileja - 70

27.

Spociņš – Jociņš aicina” – radošā darbnīca

28.

Rūķu darbnīca - radošā darbnīca
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p.i.i. "Zvaniņš"

Krustpils pagasta
bibliotēka
JGB ciemojās Salas vidusskolas 2.
klase un Jēkabpils 3. vidusskolas
1.b kl.
p.i.i. "Zvaniņš" divas grupiņas kopā
ar audzinātājām.
Krustpils pagasta bibliotēkā

Biržu pamatskola

Neretas pamatskolā

27. oktobrī – Pepija Garzeķe
viesojās pie bērnudārza bērniem
(Aknīstē).
Bērnu literatūras nod. aktīvākie
lasītāji varēja piedalīties dažādās
aktivitātēs saistītās ar Helovīniem
Krustpils psk.1. kl. un 2.kl., 3.
vidusskolas
1.c un 1.a kl., 2.a, Ābeļu
pamatskolas 1. kl.

Pielikums Nr. 6

Pasākumi ar NVO biedrībām

N.p.k.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Pasākums

Sadarbības partneris

Biedrības “ Baltā māja’’ informācijas pasākums par
projekta rezultātiem Zemgales reģionā
Vesnjanki – pavasara saulgriežiem veltīts
pasākums

Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’
Javir’’
Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’
Javir’’, Jēkabpils pensionāru
apvienība “ Sasaiste’’
Jēkabpils baltkrievu biedrība
‘’ Spatkanne’’

Sirdij tuvās dzimtās vietas –Tamāras Buhtijarovas
fotoizstādes atklāšana.Pasākuma mūzikālu
noskaņojumu radīja baltkrievu biedrības vokālais
ansamblis "Zaviruha". Mihails Pranovičs izstādes
autorei dāvāja latviešu tautas dziesmu kokles
pavadījumā.
Mīlestība ir vienīgais ceļš – ukrainietes virtuozās
smilšu un zelta putekļu mākslinieces Tatjanas
Gavriļenko eļļas gleznu izstāde
Kartupeļu stāsts – tematisks pasākums par
kartupeļiem. Pasākuma gaitā tika runāts par
kartupeļu vēsturi, pielietojumu. Kartupeļu ēdienu
degustācija
Kad dzintara saulriets – tematisks pasākums
veltīts Raimonda Paula jubilejai
Ja brīnumam tic, tas piepildās – Ziemassvētku
pasākums
Bibliotēku nedēļas ietvaros pasākums – Attiecības.
Sadarbība. Kopiena
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Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’
Javir’’
Jēkabpils baltkrievu biedrība
‘’ Spatkanne’’
Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’
Javir’’, krievu dziesmu
ansamblis “ Bariņa’’
Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’
Javir’’
Jēkabpils ukraiņu biedrība ‘’
Javir’’
Jēkabpils baltkrievu biedrība
‘’ Spatkanne’’
Vidusdaugavas e-avīze
redaktore Sandra
Mikanovska

Pielikums Nr. 7

JGB darbinieku profesionālā pilnveide 2016.gadā
Pasākumu tēma

Sertifikāts
Ir/nav
ir

Dienu
skaits
1

Cilvēku
skaits
3

ir

1

7

nav
nav

1
1

11
5

nav

1

6

ir
ir

1
1

2
2

nav

1

1

ir

8

4

Jaunie ugunsdrošības noteikumi
Jaunie ugunsdrošības un darba drošības noteikumi
Latvijas bibliotēku festivāls (Latvijas bibliotekāru
18.konference)

nav
nav
nav

1
1
1

2
6
1

Tiešsaistes vebinārs “EIFL datubāzes nacionālo dalības
valstu bibliotēkām: garants izglītības, mācību un
pētniecības darba attīstībai un vietējās kopienas
ilgtspējīgai izaugsmei”
Tiešsaistes diskusija “Lasām pa vecam, lasām pa
jaunam”

nav

1

4

nav

1

4

Viktorīna “Eiropas Valodu diena pasaulē un Latvijā”

ir

2

1

Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem

ir

1

1

17.LNB BAC

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs

ir

2

1

18.LNB, LRKM
19.LNB
20.Biedrība
“Baltā māja”

Bibliotēku novadpētniecības konference
Digitalizācijas praktikums
Apakšprogramma NVO projektu programma.
Informācijas pasākums par projekta rezultātiem
Zemgales reģiona
Eiropas informācijas diena

ir
ir
nav

2
1
1

2
1
2

nav

1

1

ES informācijas sniedzēju forums
“Latvija un Eiropas Savienība 2017. un turamākajos
gados”

nav

1

1

Pašvaldību periodisko izdevumu elektronisko versiju
ievietošana LNB Digitālajā bibliotēkā
Publisko bibliotēku,direktoru sanāksme

ir

1

1

nav

2

1

Kursu
organizētājs
1.KISC
2.KISC
3. Jēkabpils KP
4. Tiesībsarga
birojs
5. Jēkabpils
TITC sadarbībā
ar CERT.LV
6. BIS ALISe
7. Ziemeļu
Ministru
padomes birojs
8. Ziemeļu
Ministru
padomes birojs
9. LU sadarbībā
ar Nordea banku
10. VUGD
11. VUGD
12.Latvijas
bibliotekāru
biedrība
13.KISC

14.LNB
sadarbībā ar
Pašvaldību
savienību
15.Latviešu
valodas aģentūra
16.LNB

21.ĀM, EK,
Eiropas
Parlamenta IB
22.ĀM, EK
Eiropas
Parlamenta
Informācijas
birojs
23.LNB
24.LNB

Latvijas datubāzu resursi kvalitatīvas un uzticamas
informācijas izguvei
Valsts ieņēmumu dienesta e-vide un e-pakalpojumu
klāsts
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalu
Informatīvi izglītojoša tikšanās ar Tiesībsarga biroja
pārstāvjiem
Lekcija “Realitāte virtuālajā vidē” par pamata riskiem
un apdraudējumiem interneta vidē un diskusija par
drošāku interneta lietošanu
Lietotāju apkalpošanas sistēmā ALISE”
“Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā –
Baltijas valstu pieredze un zināšanas”
Seminārs “Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa”

Pareiza un moderna rakstu valoda - korektora padomi
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Publikācijas par Jēkabpils Galveno bibliotēku 2016. gadā
Nr.
p/k

Raksta autors

Raksta nosaukums

Avots

Publikācijas no avīzēm „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”
1.

Bičevska I.

2.

Bičevska I.

3.
4.

Grišina L.

5.

Bičevska I.

Skolēni mācās meklēt informācija
drukātajās enciklopēdijās
Februārī Kena parkā būs Meteņu “Art
akiāde”
Aktualitātes bibliotēkās

6.

Izstādē “Divas pasaules” atklājās vārda
un krāsas harmonija
Dzeja, zīmējumi un neliels lampu
drudzis
Mākslas izstāde “Divas pasaules”

7.

Zviedrijas diena Jēkabpilī

8.

Bičevska I.

9.
10.
11.
12.

Ābolniece L.

13.
14.

15.

Jēkabpils vakara
vidusskolas
pedagoģe
R.Muižniece
un skolēni
Grišina L.

16.

Aicina uz tikšanos ar rakstnieci Noru
Ikstenu
Tikšanās ar Noru Ikstenu
Bibliotēka aicina uz Ērika Sprindžuka
foto izstādi
Ērika Sprindžuka foto izstāde “Zemes
skaistums”
Atklāta Ērika Sprindžuka foto izstāde
“Zemes skaistums”
Pasākums “Jānim Akurateram – 140”
Vakara vidusskolas audzēkņi piedalās
pasākumā “Jānim Akurateram – 140”

Latvijas Aizsargi dāvina grāmatas
pilsētas bibliotēkām
Būs skatāma V.Volkova foto izstāde
“Pareizticīgās baznīcas”
Ieraudzīt vēsturi caur personisko stāstu

17.

Ābolniece L.

18.

Bičevska I.

“Tikai 170 lappuses...”

19.

Priekule V.

Izstādes tēmu ietekmējuši personiski
pārdzīvojumi
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Brīvā Daugava Nr.12
(29.01.2016.- 5.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.12
(29.01.2016.- 5.lpp.)
Brīvā Daugava N.13
(02.02.2016. – 4.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.13
(16.02.2016. – 3.lpp)
Brīvā Daugava Nr.24
(26.02.2016. – 5.lpp.)
Brīva Daugava Nr.16
(09.02.2016. – 5.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.14
(19.02.2016. – 3.lpp.)
Brīva Daugava Nr.33
(18.03.2016. – 5.lpp.)
Jaunais vēstnesis Nr.23
(22.03.2016. – 9.lpp.)
Brīva Daugava Nr.25
(01.03.2016. – 4.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.17
(01.03.2016. – 10.lpp)
Jaunais Vēstnesis Nr.18
(04.03.2016. – 1.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.18
(04.03.2016. – 11.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.32
(17.03.2016. – 6.lpp.)

Jaunais Vēstnesis Nr.21
(15.03.2016. – 3.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.24
(29.03.2016. – 2.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.26
(05.04.2016. – 6.lpp)
Brīvā Daugava Nr.38
(05.04.2016. – 5.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.30
(19.04.2016. – 6.lpp.)

Pielikums Nr. 8

20.
21.

22.

Bičevska I.

23.

Bičevska I.

24.

Apinis J.

25.

Ābolniece L.

26.

Апинис Я.

27.

Siliņa R.

28.

Апинис Я.

29.

Bičevska I.

30.

31.

Aicina uz Bibliotēku nedēļas
pasākumiem
Aicina uz Jāņa Amata grāmatas
“Jēkabpils frontes lokā 1914.-1918.”
atvēršanu
Lasītājus gaida bibliotēku nedēļas
norises
“To man lika darīt Dievs”
Vērtīgs pētījums par 1.pasaules kara
notikumiem Jēkabpils apkaimē
“Grāmata ir, bija un būs” Ieskats Jāņa
Amata grāmatas “Jēkabpils frontes lokā
1914 – 1918” atvēršanas svētkos
Вышла книга Яниса Аматса
16. maijā Tiesībsarga biroja juristu
konsultācijas Jēkabpils iedzīvotājiem
На презентации книги Я. Аматса
Rasmai Bērziņai jauna personālizstāde
par godu 80.jubilejai
Mākslas izstāde “Ziedi tev, māt!” par
godu Rasmas Bērziņas 80. gadu
jubilejai
Akcija “Atpakaļ uz skolu 2016”
Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas
Jēkabpils iedzīvotājiem
«Бог велел мне cделать это»

32.

Apinis J.

33.

Бичевска И.

34.

Бичевска И.

35.

Rutka S.

Новая персональная выставка Р.
Берзини
Konkursā uzvarējusi baltā pūcīte

39.

Рутка С.

Pasākums “Ukraiņu tautas pavasara
paražas”
Informatīvi izglītojoša tikšanās ar
Tiesībsarga biroja pārstāvjiem
“Multeņu pēcpusdiena jeb mazais
izlaidums”
Победила белая сова

40.

Кирилова Л.

41.

Apinis J.

42.

Klints A.

36.
37.
38.

Приглашают библиотекарей
Pasākums “Ukraiņu tautas pavasara
paražas”
Iepazīst ukraiņu tradīcijas
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Jaunais vēstnesis Nr.29
(15.04.2016. – 9.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.29
(15.04.2016. – 5.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.44
(19.04.2016. – 2.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.48
(28.04.2016. – 8.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.46.
(22.04.2016. – 3.lpp.)
Jaunais vēstnesis Nr.32
(26.04.2016. – 4.lpp.)
Брива Даугава Nr.15
(15.04.2016. – 2 с.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 33
(29.04.2016. – 2.lpp.)
Брива Даугава Nr.17
(29.04.2016. – 4 с.)
Brīvā Daugava Nr.5
0 (03.05.2016. – 6.lpp.)
Jaunais VēstnesisNr.34
(03.05.2016. – 11.lpp.)
Jaunais VēstnesisNr.34
(03.05.2016. – 11.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.50
(03.05.2016. – 4.lpp.)
Брива Даугава Nr.18
(06.05.2016. – 7 с.)
Брива Даугава Nr.18
(06.05.2016. – 11 с.)
Brīvā Daugava Nr.53
( 12.05.2016. – 2.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.37
(13.05.2016. – 9.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.37
(13.05.2016. – 9.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.37
(13.05.2016. – 9.lpp.)
Брива Даугава Nr.19
(13.05,2016. – 9 с.)
Брива Даугава Nr.15
(15.05.2016. – 4 с.)
Brīvā Daugava Nr.55
(17.05. – 4.lpp.)
Brīva Daugava Nr.60
(27.05.2016. – 8.lpp.)
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43.

Ceļojoša izstāde “Sibīrijas bērni”

Jaunais Vēstnesis Nr.42
(31.05.2016. – 9.lpp.)

44.

Foto izstāde “Sirdij tuvās dzimtās
vietas”
Итоги фотовыставки «Православные
храмы»

Jaunais Vēstnesis Nr.42
(31.05.2016. – 9.lpp.)
Брива Даугава Nr.22
(03.06.2016. – 8 с.)

45.

Волков В.

46.

Клинтс А.

47.

Bičevska I.

48.

Bičevska I.

49.

Ābolniece L.

50.

Valdmane A.

51.

Iie J.

52.

Bičevska I.

53.
54.

Бичевска И.

55.

Ābolniece L.

56.
57.

Знакомятся с украинскими
традициями
Darbu sākusi “Mazo princešu skoliņa”

Брива Даугава Nr.22
(03.06.2016. – 9 с.)
Brīvā Daugava Nr.63
(03.06.2016. – 5.lpp.)
Izšuj, fotografē un spēle harmonikas
Brīvā Daugava Nr.68
(16.06.2016. – 7.lpp.)
Sintijas smeldzīgā un skaistā atgriešanās Jaunais Vēstnesis Nr.81
Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas
(18.10.2016. - 1.lpp.)
lappusēs
“Par dzīvi kā gaismas zibsni”
Brīvā Daugava Nr.120
(20.10.2016. – 1.lpp.)
Baltkrievu biedrība “Spatkanne” rīko
Jaunais Vēstnesis Nr.83
kartupeļu svētkus
(25.10.2016. - 4.lpp.)
Biedrības “Spatkanne” pasākumā
Brīvā Daugava Nr. 123
slavina otro maizi – kartupeli
(27.10.2016. – 6.lpp.)
« Спатканне» прославляет второй
хлеб - картофель
“Literāts” piedalās “Leģendu naktī”
Varakļānu pilī
Skatāma Marutas Vītoliņas mākslas
izstāde “Zīda un ziedu sintakse’
Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi

Ābolniece L.

Kultūras pasākumi veicina integrāciju

61.

Laitāne A.

Saruna “Lasīšana un rakstīšana 21.
gadsimtā” Jēkabpils Galvenajā
bibliotēkā
Skatāma Ritas Kotovas radošo darbu
izstāde “Laika upe”
Grāmatu rūķis Krustpils pamatskolā

62.

Rubene D.

Novadpētniecība klikšķa attālumā

63.

Bičevska I.

Kad hobijs pārtop izstādē

64.

Ābolniece L.

65.

Bičevska I.

58.
59.

60.

Брива Даугава Nr.43
(28.10.2016. – 8 с.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 85
(01.11.2016. – 3.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.85
(01.11.2016. – 5.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.89
(15.11.2016. – 9.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.92
(29.11.2016. – 3.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 95
(09.12.2016. – 2.lpp.)

Vadimam Hotuļovam iznācis pirmais
dzejas krājums “ Sirds rokrakstā’’

Jaunais Vēstnesis Nr.96
(13.12.2016. – 7.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 96
(13.12.2016. – 4.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 96
(13.12.2016. – 3.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.143
(15.12.2016. – 8.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 98
( 20.12.2016.- 1.lpp.)

Iznācis Vadima Hotuļova pirmais
dzejoļu krājums

Brīvā Daugava Nr. 146
( 22.12.2016.- 6.lpp.)
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66.

Бичевска И.

67.

Бичевска И.

Вышел первый сборник стихов В.
Хотулёва
Когда хобий превращается в
выставку

Брива Даугава Nr. 51
(23.12.2016. – 10 с.)
Брива Даугава Nr. 51
(23.12.2016. – 10 с.)

Publikācijas no informatīvā portāla „jēkabpilslaiks.lv”
1.
2.

3.
4.

5.
6.

No 18.līdz 24. aprīlim Jēkabpilī notiks
Bibliotēku nedēļas pasākumi
Noritējis pasākums, kas veltīts
gastronomiskās kultūras sastāvdaļai –
kartupelim
Jēkabpils jauniešiem stāsta par
novadnieku Jāni Akurateru
Jēkabpiliešiem būs iespēja saņemt
bezmaksas Tiesībsarga biroja juristu
konsultācijas
Klajā laista Annas Skaidrītes Gailītes
jaunā grāmata “Sintijas stāsts”
Ar emocionāli aizkustinošu uzvedumu
atver grāmatu “Sintijas stāsts”

http://www.jekabpilslaiks.lv
http://www.jekabpilslaiks.lv

http://www.jekabpilslaiks.lv
http://www.jekabpilslaiks.lv

http://www.jekabpilslaiks.lv
http://www.jekabpilslaiks.lv

Publikācijas no informatīvā portāla „radio1.lv”
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
10.
9.
10.
11.
12.

13.

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāta
izstāde "Romantika"
Foto izstāde “Zemes skaistums”,
tikšanās ar izstādes autoru Ēriku
Sprindžuku
Pasākums “J. Akurateram – 140”
Bibliotēku nedēļas pasākumi
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2016”!
Jāņa Amata grāmatas “Jēkabpils
frontes lokā 1914 – 1918” atvēršana
(FOTO)
“Mazo princešu skoliņa”
16. maijā Tiesībsarga biroja juristu
konsultācijas Jēkabpils iedzīvotājiem
Pavasara tradīcija - Vesnjanki
Jēkabpilī kursē "Dzejas busiņš"
(FOTO)
Ērika Sprindžuka foto izstāde “Zemes
skaistums”
Mākslas izstāde “Sēlijas palete 2016”
Šodien notiks Annas Skaidrītes
Gailītes grāmatas "Sintijas stāsts"
atvēršana
Marutas Vītoliņas mākslas izstāde
“Zīda un ziedu sintakse”

http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv

http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv

http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv=
http://www.radio1.lv
http://www.radio1.lv

http://www.radio1.lv
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Publikācijas no citiem portāliem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ērika Sprindžuka foto izstāde “Zemes
skaistums”
S. Vucāne Bibliotēkas
Sibīrijas bērni
Norisināsies DZEJAS DIENAS 2016.
Dzeja pavedina
Jēkabpils jauniešiem stāsta par
novadnieku Jāni Akurateru
Jēkabpils jauniešiem stāsta par
novadnieku Jāni Akurateru
Jēkabpils jauniešiem stāsta par
novadnieku Jāni Akurateru
Mākslas izstāde “Sēlijas palete 2016”

http://www.jkp.lv
http://news.lv
http://www.jekabpils.lv
http://www.jkp.lv
https://www.youtube.com
http://www.jekabpils.lv
https://www.youtube.com
http://www.jkp.lv

9.
10.

IZSTĀDE “Mīlestība ir vienīgais ceļš” http://www.jkp.lv
Ar emocionāli aizkustinošu uzvedumu https://www.youtube.com
atver grāmatu “Sintijas stāsts”

11.

https://dl.dropboxusercontent.com
Raimonda Paula dziesmas
skan latviešu, ukraiņu un
krievu valodās
Vadima Hotuļova dzejoļu krājuma http://www.jkp.lv
“Sirds rokrakstā” atvēršana
Pasākums “Ja brīnumam tic, tas http://www.jkp.lv
piepildās”
Ja brīnumam tic, tas piepildās
http://jekabpilsnvo.lv
Ja brīnumam tic, tas piepildās
http://jekabpils.pilseta24.lv

12.
13.
14.
15.
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