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1. JĒKABPILS GALVENĀS BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS
1.1. Īss situācijas apraksts:
Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk JGB) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras
pārvaldes struktūrvienība.
Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais
metodiskais centrs 38 Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un
Viesītes novadu pašvaldības bibliotēkām un 26 izglītības iestāžu bibliotēkām.
2017. gada prioritātes un aktualitātes:


Pabeigta vienotā reģionālā kopkataloga izveide, iekļaujot tajā pilsētas bibliotēkas
katalogu.



Izstrādāta jauna „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija (20172019)”.



Noorganizēti Grāmatu svētki Jēkabpilī. Svētku ietvaros rīkotie pasākumi notika
pilsētas kultūras, izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā. (Viesojās: M. Gulbe, D.
Vīgante, L. Nemiera, L. Dreiže, V. Seleckis, I. Līdaka).



Noorganizēti četri Lasīšanu veicinoši pasākumi ciklā “Tikšanās ar grāmatu autoriem,
ilustratoriem, izdevējiem”. (Tikšanās ar L. Pupuri, A. Staku, E. Gulbi un M. Olti)



Turpinās Novadpētniecības materiālu digitalizācija.



Bibliotēka iesaistās UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” tīklā.



Dalība ESF projektā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Jēkabpilī". Noorganizēts ārsta, psihoterapeita Jura Batņas vadītais lekciju cikls “Vesels
vīrietis un vesela sieviete”.



Turpinās multikulturālā sadarbība ar Jēkabpils biedrībām:
 Ukraiņu biedrību “Javir” (4 pasākumi);
 Baltkrievu biedrību “Spatakanne”(3 pasākumi).



Bērnu literatūras nodaļā:
 novadītas 10 “Princešu skoliņas” nodarbības un Pilsētas svētku ietvaros
organizēts tās izlaidums;
 uzsāktas “Sprīdīšu skoliņas” nodarbības.



Darbu turpina un aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē interešu apvienība "Literāts".
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1.2. Izmaiņas darbības pārskata periodā
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.
1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēku stratēģijā definētajiem virzieniem un
uzdevumiem
Bibliotēka strādā saskaņā ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju 20162020. gadam, uzmanību vēršot galvenajiem uzdevumiem un virzieniem ilgtspējīgas
bibliotēkas attīstības nodrošināšanai. Paveiktais aprakstīts bibliotēkas gada pārskatā.
1.4. Bibliotēku akreditācija
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi (atkārtoti akreditēta 2016. gadā).

2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2015

2016

2017

Kopā (EUR)

133943

152894

153056

Pašvaldības
finansējums

121031

140268

139030

Citi
ieņēmumi

12912

12616

14026

t. sk. maksas
pakalpojumi

1072

783

884

Citos ieņēmumos norādīts novadu līdzfinansējums GB funkciju veikšanai -13 142,- Eiro
(5470 pārējie ienākumi).
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

133658 153152 152964

Darbinieku atalgojums
(bruto)

88214

99799

101991

Krājuma komplektēšana

9679

9764

9631

Vērtējums. Līdzekļu samazinājums 2017. gadā ir sadaļā ”Kapitālie izdevumi”
Krājuma komplektēšanai izdevumu samazinājums ir skāris periodikas izdevumu
iegādei -200,- Eiro. Darbinieku atalgojums palielinājies par 2,78%.

3.MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Katru gadu notiek nepieciešamā inventāra, aprīkojuma un datortehnikas atjaunošana.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Pašvērtējums
Darbiniekiem
(skaits)

Lietotājiem
(skaits)
apmierinošs

Datori

18

Printeri

5

Kopēšanas
iekārtas

0

Skeneri

1

16

neapmierinošs

x

x

x

Multifunkcionālā iekārta 2 (kopējā tīklā)

x

Datu rezerves kopēšana (periodiskums, rezerves
kopiju veidošanas un glabāšanas mehānisms)

Vietnes datu rezerves kopija tiek
veikta periodiski un glabājas uz
darbinieka datora
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4. PERSONĀLS
4.1. Personāla raksturojums
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu JGB
2017. gadā strādāja 13 bibliotekārie darbinieki un 1 apkopēja. Visiem darbiniekiem ir pilnas
darba slodzes.
Darbinieku izglītība:
2017









Bibliotekāro darbinieku skaits

13

Ar bibliotekāro izglītību kopā

6

t.sk.ar bakalaura grādu

1

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību

2

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.
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);
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.
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4.2. Apbalvojumi un pateicības
Atskaites gadā JGB personāls individuālus apbalvojumus un pateicības nav saņēmis,
bet ir saņemtas kolektīvās pateicības par darba un sadarbības aktivitātēm:


Par piedalīšanos akcijā “Brīvprātīgais uz 1 dienu!” no Jēkabpils NVO resursu centra,



Par meistarklases organizēšanu (olu apgleznošana) Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros
no Ļvovas labdarības fonda Jaunatnes resursu centra.



Par sadarbību un piedalīšanos pasākumu aktivitātēs projekta “Tautieši” ietvaros no
Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības “Javir”.



“Par atsaucību un lasītprieka veicināšanu” lasīšanas stafetē 2017, no apgāds Zvaigzne
ABC valdes priekšsēdētājas Vijas Kilblokas.



“Par lielo lasītāju skaitu zēnu grupā Bērnu, jauniešu un vacāku žūrijā 2016 starp
reģionu galvenajām bibliotēkām”, no LNB.



Par piedalīšanos akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” (LBB Jauno speciālistu sekcija)
4.3. Finansējums personāla attīstībai
Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 13 bibliotekārie darbinieki piedalījās 31 profesionālās

pilnveides pasākumā, kopskaitā 35 dienas. Devās profesionālās pilnveides braucienā uz
Latvijas Nacionālo bibliotēku, LU dabaszinātņu bibliotēku, apmeklēja Limbažu Galveno
bibliotēku un uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku Sala (Alojā).
2017. gada personāla attīstībai tika izlietoti 786 - EUR. Darbinieku komandējumiem
(ceļa izdevumiem un dienas naudai) 263.-EUR, dalības maksai kursos un semināros 250,EUR. Transporta izdevumiem – 273,- EUR. (Transporta izdevumi ir salīdzinoši lēti, jo
braucieniem izmantojam Jēkabpils Sporta centra autobusu). Pielikums Nr.1 “Apmeklētie
profesionālās pilnveides pasākumi”.
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Galvenie rādītāji
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2015

2016

2017

% salīdzinot
ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

2654

2572

2253

-3%; -12%

t. sk. bērni

891

850

862

-5%; +1%

Bibliotēkas apmeklējums

38137

33981

37601

-11%; +10%

t. sk. bērni

16371

9632

9364

-41%; -2%

Virtuālais apmeklējums

33758

38903

32472

+15%; -17%

Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)

20294

24904

50350

+23%; +50%

Izsniegums kopā

50294

47317

45898

-6%; -3%

t. sk. grāmatas

39741

36426

34690

-8%; - 5%

t. sk. periodiskie izdevumi

10324

10898

11046

+6%; +1%

t. sk. bērniem

15401

14257

14774

-7%; +3%

Bibliotekārais aptvērums % no
iedz. skaita pašvaldībā

22%

21%

20%

t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

4314/2157

19%

24146/12073 23690/11845 22732/11366

Vērtējums. Sociālo tīklu popularitāte pēdējā gada laikā strauji augusi, jo daudziem tie kļuvuši
par galveno informācijas avotu. Draugiem.lv, Facebook stabili turas visvairāk apmeklētākajās
vietnēs, kur redzami bibliotēkas piedāvājumi. Palielinājies bibliotēkas fiziskais apmeklējums,
regulāri pērkam jaunizdevumus, abonējam presi dažādām iedzīvotāju interesēm. Audzis
bērniem domāto grāmatu un preses izdevumu izsniegums, tas norāda, ka bērni vairāk lasa.
Organizējam pasākumus, izvērtējot iedzīvotāju priekšlikumus. Paaugstinājusies iedzīvotāju
uzticība bibliotēkas darbiniekiem, jo arvien vairāk cilvēki lūdz palīdzību dažādu elektronisko
dokumentu aizpildīšanā. Lasītāju skaits samazinājies, jo samazinās iedzīvotāju skaits pilsētā.
5.1 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
Bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotāji, kā arī
studenti no citiem reģioniem, jo bibliotēkai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Baltijas
Starptautiskās akadēmijas, Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālēm un Jēkabpils agrobiznesa
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koledžu. 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 vienots kopkatalogs JGB, iekļaujot pilsētas bibliotēkas
katalogu, atvieglojot lietotāju iespēju informācijas atlasē, izmantojot elektronisko
katalogu;



bibliotēkas lietotājiem, izsniedzot lietotājvārdu un paroli, iespēja izmantot datu bāzi
Letonika.lv attālināti – “piekļūšana no mājām”;



iegādāta termoiesiešanas iekārta. Tiek atjaunoti bojātie krājuma iespieddarbi.
Lietotājiem, pēc maksas pakalpojuma apstiprināšanas, būs iespēja izmantot
termoiesiešanu;



izstrādāta bibliotēkas jaunā mājas lapa, būs ērtāka un pārredzamāka lietotājiem,
darbs vēl turpinās;



iegādāti mūsdienīgi stendi informācijas un afišu izvietošanai, piesaistot apmeklētāju
uzmanību bibliotēkas un pilsētas aktualitātēm;



bibliotēka iesaistījās UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas”, ar stāsta palīdzību,
apzinot vietējos mazākumtautību nemateriālās kultūras mantojuma krājējus,
daudzveidojot pasākumus, piesaistot bibliotēkai arvien jaunus lietotājus, neatkarīgi
no vecuma;



lietotāju vidū populāra kļuvusi iespieddarbu attālināta pasūtīšana/ rezervēšana
jaunieguvumiem (2016.- 472, 2017.- 534 pasūtījumi); bibliotēkā autorizēti 1794
lietotāji;



pieaudzis

sekotāju

skaits

bibliotēkas

profilam,

portālos

Draugiem.lv

un

Facebook.com.
Vērtējums. Pamatuzdevums - kvalitatīva informācijas un pakalpojumu sniegšana bibliotēkas
lietotājiem un apmeklētājiem, izmantojot bibliotēkā esošos resursus. 2017. gadā
tematiskajos pieprasījumos piedāvājām pakalpojumu kompleksu: iespieddarbus,
bibliogrāfiskos sarakstus un elektroniskos resursus, paplašinot lietotāja izvēles iespējas.
Jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības, izmantojot bibliotēkas mājaslapu, sociālos
tīklus, mobilo versiju, elektronisko katalogu, rīkojot informatīvās stundas un sniedzot
individuālās konsultācijas.
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5.2. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to
rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste
Bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju/apmeklētāju komunikācija veidojas katru dienu.
Lietotāju viedoklis ir svarīgs bibliotekārajā darbā. Piemēram, bibliotēkā tika izlikta izstāde,
kuras tēmu ierosināja lasītāji - “Pasaules vislasītāko grāmatu TOP 10”. Izstāde palīdzēja
lasītājiem orientēties pasaules literatūrā, aktualizētas populārākās ārzemju autoru grāmatas.
Tālāk attīstījās ideja un izveidota ekspozīcija ar bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām
oriģinālvalodā, kas tiek papildināta ar krājumā ienākušajiem eksemplāriem. Bibliotēkas
piedāvājumā ir plašs periodikas klāsts, kas mainās izvērtējot lasītāju intereses. 2017. gadā,
pēc lasītāju interešu apzināšanas, tika pasūtīts jauns žurnāls “Ceļojums vēsturē”. Veiktas
aptaujas arī internetvietnēs:


bibliotēkas mājas lapas www.jgb.lv sadaļā - aptaujas - jautājumi par bibliotēkas darba
kvalitāti, pasākumiem, valstī aktuāliem jautājumiem. 2017. gadā mājas lapā tika
ievietoti 10 jautājumi.



portālā www.visidati.lv bērnu un jauniešu interešu izpētei atskaites gadā tika
izveidotas divas aptaujas “Es un bibliotēka”, piedalījās 35 respondenti. Aptaujā
izteiktie viedokļi par bērnu un jauniešu vēlmi vairāk laika pavadīt bibliotēkā,
pamudināja organizēt spēļu pēcpusdienas, izmantojot bibliotēkas krājumā esošās
galda spēles, mazinot interesi par datorspēlēm.

Jaunu lasītāju piesaiste. Katrs bibliotēkas apmeklētājs ir nozīmīgs, neatkarīgi no viņa
nodarbošanās

un

sociālā

stāvokļa. Bibliotekāriem,

piesaistot

jaunus

apmeklētājus/lasītājus jābūt izdomas bagātiem un jādarbojas ārpus savas komforta
zonas:


pilsētas svētku laikā tika veikta aptauja “Sabiedrības domas un uztvere par Jēkabpils
pilsētas tēlu” pilsētvidē. Veicot aptauju, tika skaidrots, ka tā ir par pilsētu, bet to
piedāvā Jēkabpils Galvenā bibliotēka. Pilsētas svētku apmeklētāji, kuri aizpildīja
anketas, izteica vēlmi iepazīties ar materiāliem par iepriekšējo gadu pilsētas
svētkiem. Bibliotēkas darbinieki atbalstīja šo vēlmi un sagatavoja izstādi “Pilsētas
svētki Jēkabpilī 1998-2016”.



interesanti bija sastādīt un veikt aptauju par bibliotēkas sadarbības partneri ukraiņu
biedrību “Javir”. Aptaujas rezultātā sapratām, ka sabiedrībā izveidojies priekšstats 8

biedrība “Javir” un bibliotēka ir nedalāmas vienības daudzveidīgu pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.

Aptaujas un plašāka datu analīze - Pielikums Nr.2 Aptaujas.
Jaunu lasītāju piesaistē liela nozīme ir individuālajām sarunām, arī publikācijām, reklāmām,
afišām, aicinot uz bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. Atnākot uz pasākumu, rodas
interese arī par bibliotēku, pakalpojumiem un vēlme kļūt par bibliotēkas lasītāju.
5.3. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu. Pilsētā vēsturiski izveidojies, ka abos
Daugavas krastos ir bibliotēkas ar plašiem un daudzveidīgiem krājumiem, nav vairs lielu
ražotņu un līdz ar to arī apkalpošanas punkti nav aktuāli.
5.4. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss
situācijas raksturojums
JGB atrodas Krustpils 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 to lieto reti, jo ir neērts lietošanai un pēc
drošības noteikumiem izmantot var tikai ratiņkrēslā. Bibliotēkā reģistrēti 67 lietotāji ar
īpašām vajadzībām, no tiem 2017. gadā bibliotēku apmeklējuši 34 lietotāji. Bibliotēkas
apmeklētāji, kuriem ir redzes problēmas var izmantot specializēto datortehnikas komplektu
un lupu. Pieprasījums ir neliels, nav jāveido pieraksta rindas. Informācija par pakalpojumiem
pieejama bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv.
Vērtējums. Bibliotekāra individuālu palīdzību un atbalstu lasītāji novērtējuši visaugstāk. Tā ir
veiksmīga komunikācija, grāmatu kopu veidošana pēc interesēm, arī izdevumu
saņemšana/nodošana dzīvesvietā tiem, kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku. Sekmīgāka
kļuvusi sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem/radiniekiem, kuri aktīvi iesaistās bibliotēkas
izdevumu piegādē aprūpējamajiem, kā arī nereti veicina un palīdz viņiem piedalīties
bibliotēku pasākumos.
5.5 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
Bibliotēkas darbinieces strādā ar katru lasītāju, cenšamies, lai ikviens lasītājs jūtas
gaidīts. Bibliotekāru palīdzību visbiežāk lūdz bezdarbnieki un maznodrošinātie. Bezdarbnieki
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apmeklē bibliotēku, lai izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus, meklētu darbu, (portālos
ss.lv, nva.gov.lv, visidarbi.lv un vietējos laikrakstos “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”).
Bibliotekāram konsultējot, raksta CV iesniegšanai potenciālajai darbavietai. Atskaites gadā
reģistrēti 190 nestrādājošie. Šīs grupas cilvēki ir arī bibliotēkas lasītāji, reģistrējušies 55,
lasītavā 8 (žurnālu izsniegšana uz mājām).
Maznodrošinātie pilsētas iedzīvotāji pārsvarā izmanto iespēju sagatavot bankas
kontu izdrukas iesniegšanai sociālajā dienestā. Bibliotēkā pakalpojums ir lētāks un cilvēki
uzticas bibliotēkas darbiniecēm, kuras konsultē izziņu sagatavošanā. Šī grupa ir mazākaktīva,
nelabprāt atsaucas uz bibliotēkas darbinieču aicinājumiem apmeklēt pasākumus un
aktivitātes, kuras tiek piedāvātas bibliotēkā.
Aktīvākie apmeklētāji nemainīgi ir seniori. Viņi seko līdzi jaunieguvumiem, aktīvi
piedalās bibliotēkas pasākumos un aktivitātēs. Septembrī bibliotēka rīkoja Grāmatu svētkus
Jēkabpilī, kuros Latvijas Grāmata organizēja grāmatu loteriju, piedalījās 50 svētku
apmeklētāji. Piecas laimīgās loterijas biļetes laimēja seniori, dāvanā saņemot grāmatu.
Par bibliotēkas ikdienu ir kļuvuši arī ģimeņu apmeklējumi. Mazie lasītāji nu jau
pavisam droši dodas pie plauktiņa ar bērnu grāmatiņām vai iet lasītavā krāsot viņiem
sagatavotos zīmējumus, kamēr vecāki izvēlas sev nepieciešamo literatūru vai strādā pie
datora. Organizējot pasākumus, domājam, lai tajos varētu iesaistīties visa ģimene. Atskaites
gadā šāda iespēja bija:


piedaloties interneta datubāzē Letonika.lv erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas monētas
iekaltās kultūrzīmes”, aptaujā “Gada monēta 2016” (bibliotēkā nobalsoja 80
apmeklētāji). Interesanti bija vērot ar kādu degsmi un aizrautību bērni izvēlējās,
viņuprāt, labāko gada monētu un vecākiem vai nu vajadzēja piekrist bērna viedoklim
vai arī pārliecināt par savu izvēli;



Puzles dienas bibliotēkā: “Nāc, saliec un izzini savu pilsētu”. Izveidotas 12 puzles par
godu pilsētas svētkiem, lai izzinātu Jēkabpili bērniem tika piedāvātas krāsojamās
lapas par Jēkabpili. Aktivitātēs piedalījās 20 bērni un 10 vecāki;



radoši darbojās bērni ar mammām un vecmammām olu apgleznošanā, ko piedāvāja
viesi no Ukrainas pilsētas Ļvovas, rādot meistarklasi, kā apgleznot olas pēc ukraiņu
tautas tradīcijām. Neiztika arī bez starpgadījumiem, vienam mazajam meistaram oliņa
izripoja no rokām un saplīsa, radot apjukumu un uztraukumu. Tomēr ar apgleznošanu
tika galā visi un dažādība pārsteidza;
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īpašu ģimeniskuma sajūtu rada ikgadējais Ziemassvētku pasākums “Balts gaišums
mirdz…”, kuru organizē bibliotēka sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir”. Pasākumā
piedalījās 100 dalībnieki, 50 bērni.

Vairāk kā 30 gadus bibliotēkā darbojas interešu apvienība “Literāts”. Gadiem ejot,
mainās apvienības literārie konsultanti un dalībnieki, tomēr apvienībā turpina darboties,
mācīties un pilnveidoties dažāda vecuma cilvēki. Atskaites gadā apvienības dalībniekiem
organizētas 5 mācību nodarbības, kurās tika runāts, piemēram, par trioletām, poēmām,
ekspresionisma mākslu literatūrā u.c.

Meistarklasē literāti tikās ar Latvijas Rakstnieku

savienības literāro konsultantu Aivaru Eipuru. Apvienību vada Sintija Kampāne (maģistra
grāds Baltu filoloģijā, studē LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantūrā). Viņa pati raksta
dzeju un raksta recenzijas žurnālam “Domuzīme”.
“Literāta” dalībnieki 2017. gadā:


piedalījās Dzejas dienās Jēkabpilī ar pasākumu “Klasika mūsos”,



tika izveidota dzejas lappuse laikrakstā “Brīvā Daugava” ,



apvienības dalībnieces Ligitas Ābolnieces veltījums Latvijai, tēlojuma “Kas Tu esi man,
Latvija?” atvēršanas pēcpusdiena,



apvienības dalībniece Ruta Štelmahere nominēta Latvijas Literatūras gada balvai
“Labākais dzejas darbs” par dzejas krājumu Krekls,



apvienībai pievienojās 7 jauni dalībnieki.

Tematiskie pasākumi. Rūpīgi tiek domāts par bibliotēkas lietotāju daudzveidīgajām
interesēm un pasākumu norišu kopu, ne vienmēr noteiktai mērķgrupai, bet gan interesentu
lokam ar vienojošu tēmu:


mākslas izstādes, tikšanās ar to autoriem. Mums līdzās dzīvo daudz interesantu un
talantīgu cilvēku, tāpēc rīkojam izstādes un šādas tikšanās, lai iepazītu līdzcilvēkus.
2017. gadā iepazīstinājām ar Megijas Meļņikas zīmējumiem “Latvijas pilis un
muižas”. Pēc tikšanās bibliotēkā par neparasto izstādi interese auga un Megijas
izstāde aizceļoja uz Jēkabpils novada Kalna bibliotēku, Jersikas tautas namu un Līvānu
vidusskolu. Ja Megijas izstāde bija melnbaltos toņos, tad Sandras Cipruses glezna
izstāde “Mana pasaule” – pilnīgs kontrasts, ar spilgtām, uzrunājošām krāsām, radot
vasaras noskaņu, kuras dabā šogad trūka. Sandras darbi pazīstami Salas novadā, kur
viņa dzīvo, bet pilsētā izstādīti pirmo reizi un guva nedalītas apmeklētāju simpātijas.
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Zināmās mākslinieces Gitas Cankales viesošanās dzimtajā pilsētā ar izstādi “Spārni”
kopā pulcēja bijušos viņas audzēkņus, kolēģus, radus un draugus, kurus reti nākas
satikt ikdienas steigā, dzīvojot un strādājot Rīgā.


fotoizstādes un tikšanos ar fotogrāfiem praktizējam jau vairākus gadus. Atskaites
gadā noorganizējām tikšanos ar fotoizstādes “Krikumi” veidotāju, sēlpilieti Aloizu
Savicki. Fotogrāfija ir viņa mūža aizraušanās un spēja caur objektīvu ieraudzīt nianses
dabā, kurām ikdienā mēs nepievēršam uzmanību. Atšķirīga un pārsteidzoši valdzinoša
lielformāta fotoizstāde “Manas dzīves pavedieni” veidota sadarbībā ar biedrību
“Javir “. Foto modele ukraiņu tautības meitene, kura dzīvo Jēkabpilī, arī tautastērpi
iemūžināti fotogrāfijās pilsētvidē. Katrā fotogrāfijā redzamajam tautastērpam bija
savs stāsts.



radošie pasākumi (2) “No sirds un dvēseles”. Piedalījās radoši cilvēki, kuri savus
talantus nereklamē. Pasākumos skanēja dziesmas (ģimenes ansamblis “Mēs pašas”,
kurām tā bija pirmā uzstāšanās), ģitārspēle (R. Barkovskis, lasīja dzeju poļu valodā un
M. Fomičevs, deklamēja savu dzeju), dalībnieku dzejas vārsmas un arī pasaka
pieaugušajiem. Pirmās tikšanās sižets skatāms: http://www.lrtv.lv/zinas/jekabpiliesiatklaj-savus-talantus-6302
5.6. Uzziņu un informācijas darbs
2017. gadā lietotājiem sniegtas 1689 uzziņas (753 no tām bērnu literatūras nodaļā) –

individuālās; telefoniskās un elektroniskās. Uzziņu sagatavošanā vispirms tiek izmantots
bibliotēkas krājums un LNB piedāvājums, nepieciešamības gadījumā arī citi elektroniskie
resursi, piemēram, nozare.lv u.c.
Atskaites gadā izpildītas 57 apjomīgas un darbietilpīgas uzziņas:


“Mazpulki, pionieri, skauti un gaidas”,



“Adaptācija, akulturācija, integrācija”,



“Vardarbība pret sievieti ģimenē” u.c. tēmām.

Sniegtas norādes par informācijas resursiem studentiem un skolēniem zinātnisko
darbu izstrādes gaitā:


par biodegvielu; nacionālajiem partizāniem;



industrializāciju – post industrializāciju;
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ziediem - leģendas, dzeja,



horoskopi, to vēsture Latvijā;



Ainažu jūrskolu;



astmu bērniem;



ģenētiski modificētu pārtiku; anēmiju; plakano pēdu un citiem.

Bērnu literatūras nodaļā pieprasītākās tēmas:


latviešu svinamās dienas; latviešu un citu tautu tradīcijas un svētki;



meitenēm par prasmi uzvesties, modi, matu kopšanu un tērpiem;



Latvijas un citu valstu vēsturi;



rakstniekiem, kultūras darbiniekiem.

Darbinieki atbildējuši uz daudziem mazo lasītāju jautājumiem:


kāpēc bērzu sulas ir veselīgas;



cik vecs ir Jaunais Gads;



cik Pepijai Garzeķei gadu;



kurš latviešu rakstnieks mēdza rakstīt guļus,



kurās valstīs eiro ir oficiālā valūta u.c.

Viens no pamatuzdevumiem ir informācijas resursu izmantošanas iemaņu veidošana
Katrā bibliotēkas nodaļā ikdienā, vadoties pēc pieprasījuma, lietotājiem tiek veiktas
individuālas konsultācijas par dažādām tēmām:


kā attālināti pasūtīt sev nepieciešamās grāmatas;



kā izmantot LNB piedāvājumu mācībām;



portāla Latvija.lv piedāvātās iespējas;



kā droši lietot internetbanku, darboties sociālajos tīklos.

Labs palīgs skolotājiem, studentiem, skolēniem ir bibliotēkā abonētās datu bāzes –
Letonika, Nozare.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēku news.lv. 2017. gadā Letonika.lv sāka
piedāvāt attālinātas izmantošanas iespēju, ko labprāt izmanto daudzi bibliotēkas lietotāji.
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ESIP darbība
Pēdējos gados Ārlietu ministrijas koordinēts un atbalstīts, kopš 2000. gada bibliotēkā
darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. ESIP 2017. gadā kā individuāli, tā rīkojot
pasākumus, lekcijas

un

bibliotekārās

stundas

sniedza

dažādām

mērķauditorijām

nepieciešamo informāciju par ES darbības jomām, dalībvalstīm, par aktuālām norisēm
Eiropas Savienībā.
Plaukta izstādēs iepazīstinājām apmeklētājus ar prezidējošām valstīm, 2017. gadā –
Maltu un Igauniju. Izstāžu ciklā “Eiropas kalendārs” tika atspoguļoti aktuālākie notikumi,
problēmas:


par Eiropas cilvēku Latvijā Andri Ambaini;



par Romas līguma 60 gadadienu un Kanādas tirdzniecības līgumu;



Eiropas Vēstures nama atklāšanu Briselē;



pārtikas kvalitātes atšķirībām dažādās ES valstīs;



par izšķērdētās pārtikas problēmas risināšanu u.c.

Lai bibliotēkas apmeklētāji, skolēni un studenti būtu izglītotāki un informētāki par
jautājumiem, kuri saistīti ar ES, tika rīkoti dažādi pasākumi:


kā būt kiberveseliem,



kā droši lietot informācijas tehnoloģijas, tikšanos laikā ar Jēkabpils vakara vidusskolas
skolēniem un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem un studentiem stāstīja
NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra lektore Linda Curika;



9. maijā, Eiropas dienā, Jēkabpils vakara vidusskolas skolēnu iepazinās ar ESIP un
interaktīvā spēlē pārbaudīja zināšanas par ES, Latviju un Jēkabpili;



Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā notika bibliotekārās stundas un informatīvi
pasākumi Jēkabpils vakara vidusskolā un Jēkabpils pamatskolā, bet bibliotēkā bija
apskatāma ceļojošā izstāde “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”;



sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā, Jēkabpils pamatskolas sestajām klasēm notika
interaktīva vācu valodas stunda.

ESIP darbā prioritāte – lasītājs un viņa vēlmes pēc informācija mācībām, darbam,
mūžizglītībai, atpūtai.
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5.7. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)
Apmācības bibliotēkas lietotājiem notiek regulāri, katru dienu, ja tas ir nepieciešams.
Ikdienā tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība konta pārskata
izdrukas izveidei, iesniegšanai VSA. Arvien vairāk cilvēki nāk uz bibliotēku, lūdzot bibliotekāru
konsultāciju VID mājas lapas izmantošanā, visbiežāk, deklarāciju aizpildīšanā elektroniski.
Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, piemēram, deklarējot dzīvesvietu.
Kā apmācības forma bibliotēkas izmantošanā un krājuma popularizēšanā ir
bibliotekārās stundas. 2017. gadā bibliotēkā novadītas 8 bibliotekārās stundas (no tām 5 BLN). Pieaugušajiem tās bija informatīvas, iepazīstinot ar bibliotēkas pakalpojumiem un
portālu Letonika.lv, aicinot meklēt informāciju tajā. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā Jēkabpils
Vakara vidusskolas audzēkņi tika iepazīstināti ar bibliotēku, pakalpojumiem un, protams,
Ziemeļvalstu literatūru, īpaši ar ziemeļnieku autoru darbiem par tēmu - “Ziemeļu salas”.
Bērnu literatūras nodaļā jāpiemin bibliotekārā stunda “Ciemos pie Pūcītes”. Baltā
Pūcīte ir Bērnu literatūras nodaļas logo. Bērni iepazinās ar bibliotēku - interesantām
grāmatām, galda spēlēm un žurnāliem. Bibliotekāre pastāstīja kā kļūt par bibliotēkas lasītāju.
Tad Baltā Pūcīte lasīja pasaciņu par kādas citas pūcītes piedzīvojumiem. Noslēgumā bērni
katrs izkrāsoja savu pūcīti, un par to Baltā Pūcīte katram uzzīmēja kādu skaistu zīmējumu uz
vaiga.
Atskaites gadā realizējām 2016. gadā izstrādāto pasākumu plānu “Veselības nedēļa
2017” Jēkabpils pašvaldības programmai “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības
veicināšanas programmas 2015.–2020. gadam.” Iedzīvotājiem tika piedāvātas izglītojošas
lekcijas, kuras vadīja kvalificēti speciālisti:


Tikšanās ar fizioterapeitu Mārtiņu Lindmani. Viņš ir speciālists ar maģistra grādu
veselības aprūpē, pieredzi muskoloskeletālo saslimšanu un posttraumatisko stāvokļu
rehabilitācijā, un jau vairāk nekā 8 gadus darbojas un klientus pieņem IK “MārLind”
rehabilitācijas klīnikā Jēkabpilī.

Klātesošajiem bija iespēja ieklausīties vērtīgos

padomos un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.


Saruna “Kas jādara šodien, lai dzīvotu ilgi un veselīgi”. Sarunu par veselīgu
dzīvesveidu vadīja personālā Wellness konsultante ar 19 gadu stāžu Dace Ščerbina.



Bibliotēkā viesojās nutriciloģe Inna Zubova. Klātesošie uzzināja par svarīgiem
psiholoģiskiem, psihosomatiskiem un fizioloģiskiem aspektiem veselības saglabāšanas
un atjaunošanas jomā, ieguva jaunu informāciju par veselīgu un sabalansētu uzturu.
15

Saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem (piemēram, kāpēc sāp locītavas,
kāpēc problēmas ar sirdi, kāpēc augsts holesterīns un ko darīt?). Notika degustācija
un eksperimenti ar dabīgiem produktiem.
Vērtējums. Problēma – daudzi lietotāji vēlas, lai bibliotēkas darbinieki palīdzētu veikt visas
darbības ar internetbanku vai VID dokumentiem, bet tādējādi netiek aizsargāti privātie dati.
Bibliotekāriem bieži vien jāveic izskaidrošanas darbs par to, ka datorkonsultācijas neietver
darbu ar konfidenciālu informāciju, kā arī bankas vai VID darbinieku pienākumu veikšanu.
Risinājums – klusā lasītava, kuru nav iespējams izveidot bibliotēkā telpu trūkuma dēļ.
Pozitīvi - apmeklētāju uzticēšanās bibliotēkas darbiniekam jebkurā jautājumā, kas pat nav
saistīts ar bibliotēkas pakalpojumiem. Tiek novērtēts bibliotekāru ieguldītais darbs,
organizējot dažāda rakstura un tematikas izglītojošus pasākumus interesentiem.
5.8. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
Bibliotēka iekļaujas tālākā sabiedrības informācijas procesā, piedāvājot un nodrošinot to
informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji.
Pašvaldība. Bibliotēkas darbinieces piedalās pilsētas sabiedriskajās norisēs, piemēram,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības programmas “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības
veicināšanas programmas 2015.–2020. gadam.”, organizējot pasākumu kopu par veselīgu
dzīvesveidu (skat. punktā 5.8.). Programma pieejama www.jekabpils.lv sadaļā “Pilsētas
plānošana”.
Bibliotēkā pieejams pašvaldības informatīvais izdevums „Jēkabpils Vēstis”. Katru mēnesi, lai
uzzinātu par kultūras aktivitātēm pilsētā, Kultūras pārvalde izdod flajerus, kuri pieejami arī
bibliotēkā. Nozīmīgāko pasākumu afišas atgādina un aicina interesentus uz pasākumiem.
Bibliotēka sadarbojas ar Jēkabpils tūrisma informācijas centru, informējot apmeklētājus par
tūrisma centra jaunumiem un piedāvājumiem. Bibliotēkas Informācijas centrā pieejami
bezmaksas bukleti par Jēkabpili un tūrisma objektiem.
Nevalstiskās organizācijas. Bibliotēkai gadu gaitā izveidojusies un nostiprinājusies sadarbība
ar Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību “Spatkanne”, poļu
biedrību “Rodacy”, tiek organizēti pasākumi, realizēti projekti. Sadarbības aktivitātes
atspoguļotas Jēkabpils NVO resursu centra mājaslapā http://jekabpilsnvo.lv/, Vidusdaugavas
NVO avīzē. NVO avīze bibliotēkā lasāma arī elektroniskā versijā.
Valsts institūcijas. No 2016. gada JGB ievieto Jēkabpils pašvaldības informatīvo avīzi
„Jēkabpils Vēstis” LNB datu bāzē “Digitāli rādīta periodika”, datu bāzē pieejamas arī mūsu
reģiona novadu avīzes: “Krustpils Novadnieks”, Jēkabpils novada “Ļaudis un Darbi”, “Salas
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Novada Vēstis”, “Neretas Novada Vēstis”, “Viesītes Novada Vēstis”, “Aknīstes Novada
Vēstis”.
5.9. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana”
Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Reģions

Jēkabpils

Bibliotēku
skaits

64

Strādā
ar BIS
ALISE
un
ALISE-i

Cirkulācija

SBA

53

46

33

Pasūtīts
Autorizēti
(web)
lietotāji
eksemplāru
(2017)
(2017)
Komplektēšana

Strādā ar moduļiem

40

407

737

Bibliotēku skaits, kuras strādā BIS Alise samazinājās, jo 2017.gadā tika likvidēta Neretas
novada Sproģu pamatskola. Krustpils novada Variešu pagastā izveidota jauna bibliotēka –
Variešu bibliotēka, bet šajā pagastā esošās 2 bibliotēkas (Antūžu un Medņu) reorganizētas
par Variešu bibliotēkas izsniegšanas punktiem. No 38 publiskajām bibliotēkām BIS Alise 2017.
gadā nestrādāja 4 bibliotēkas. 2 no tām, pievienosies 2018. gadā.
2017.gadā reģiona bibliotēkas aktīvāk sāka izmantot SBA moduli savstarpējā grāmatu
apmaiņā.

SBA fondu
apmaiņas
kopas

2016

2017

palielinājums+/-

66

484

+418

2 bibliotēkas - Zalves un Viesītes vidusskolas - izmantoja Inventarizācijas moduli.

Kataloga veidošanās dinamika
2016

2017

palielinājums+/-

Elektroniskais katalogs
(ierakstu skaits)

77 978

80 596

+2618

Eksemplāru skaits

408 723

146

-41 577

36718

42 723

+6005

Turpinājumizd. eks.

Novadpētniecība
24 413
27 034
+2621
(ierakstu skaits)
Eksemplāru skaits samazinājās, jo gaidot datu sapludināšanu tika izņemti Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas eksemplāri.
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2017. gada sākumā tika panākta vienošanās par Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
kataloga iepludināšanu JGB kopkatalogā. BIS Alise izstrādāja “Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
sistēmā Alise ievadīto datu analīze un iespējamais risinājums to pievienošanai Jēkabpils
Galvenās bibliotēkas sistēmā Alise: Sistēmas darbības koncepcija”. Tika izveidota darba grupa
un sākās darbs pie konsolidēšanas (izdevumu aprakstu, lasītāju ziņu, komplektēšanas datu
salīdzināšanas un rediģēšanas utt.). Gada pēdējā darbdienā (29.decembrī) katalogs tika
iepludināts. Kopkataloga skaitļi palielinājās par aptuveni 37%.

Taču katalogā ir daudzi

dubultie ieraksti, kuri nav saplūduši. 2018. gadā aktīvi strādāsim pie datu salīdzināšanas.

Lietotāju iespējas
Reģiona bibliotēkās kopumā autorizēti ap 3000 lietotāji. Pēc statistikas skaitļiem var
redzēt, ka lietotāji aktīvi izmanto Kopkataloga iespējas. Visbiežāk tiek izmantota sadaļa
“Jaunākās grāmatas” un iespēja pasūtīt un iestāties rindā uz konkrētu izdevumu.

WebPAC statistika



2016

2017

+/-

Autorizēti jauni lietotāji

209

407

+198

Pasūtītie izdevumi

489

737

+248

Pagarināšanas
pieprasījumi

566

1036

+470

Digitalizācija – skat. sadaļā novadpētniecība.
5.10. Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2015

2016

2017

No citām Latvijas bibliotēkām
58
62
72
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
1720
1284
1395
nosūtīto dokumentu skaits
Vērtējums. No citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaits pēdējos 3 gados ir gandrīz
nemainīgs, palielinājies par 111 vienībām uz citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits,
ko varētu skaidrot:
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Galvenās bibliotēkas depozitārijs tiek papildināts tikai ar dāvinājumiem, bet tur
esošās grāmatas pagastu bibliotēkās jau ir lasītas;
 pagastu bibliotēku lietotāji griežas pie bibliotekāra ar konkrētiem pieprasījumiem,
kuri nav pieejami uz vietas.
Galvenā bibliotēka lietotāju pieprasījumu izpildei sadarbojas ar skolu bibliotēkām (no
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas saņemti 23 iespieddarbi, no Vakara vidusskolas – 2, no Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas iespieddarbi tiek saņemti izmantojot SBA moduli). Pieprasītākās
grāmatas ir studijām, kad vienlaicīgi vajadzīgi viena nosaukuma vairāki eksemplāri, bet
krājumā ir tikai 1vai 2. 12 gadījumos grāmatas nav bijušas nevienā reģiona bibliotēkā un
pasūtītas no LNB.

5.11. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Viens no pieejamības traucējošajiem faktoriem ir bibliotēkas atrašanās otrajā un
trešajā stāvā. 2017. gadā bibliotēkā reģistrēti 138 lietotāji pensionāri un 34 cilvēki ar īpašām
vajadzībām. Pārvietošanās grūtības un slikta redze ir galvenie iemesli, kāpēc daudzi gados
vecāki iedzīvotāji pārtrauc apmeklēt bibliotēku. Daļējs problēmas risinājums – bibliotēkas
darbinieks, sociālais darbinieks vai radinieki, kuri piegādā grāmatas mājās. 2017. gadā
grāmatu piegāde mājās nodrošināta 17 lasītājiem. Problēma ir arī lieldrukas grāmatu
trūkums, ļoti maz izdotas grāmatas šajā drukā.
Sniedzot palīdzību rēķinu, konta izrakstu drukāšanā un citu dokumentu veidošanā, nākas
saskarties ar klienta sensitīvajiem datiem (personas kodiem, bankas konta pieejas kodiem
u.c.).

6. Krājums
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Prioritātes. 2017. gadā pievērsām uzmanību latviešu oriģinālliteratūrai, jo mūsu
lietotāju interese par latviešu rakstnieku darbiem ir ievērojami augusi. It īpaši tas redzams
jaunās sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izsnieguma ziņās – tās ir lasītāko grāmatu saraksta
pirmajās vietās. Bibliotēkā iegādāti visi sērijā iznākušie darbi, katrs 2017. gadā vidēji lasīts 13
reizes, populārākie sērijā – N. Ikstenas Mātes piens un M. Bērziņa Svina garša lasīti - 22
reizes, bet L. Kotas Istaba 20 reizes. Komplektējām nozīmīgāko latviešu valodā izdoto
literatūru – uzziņu izdevumus, enciklopēdijas, periodiku. Ņemot vērā bibliotēkas lietotāju
mērķa grupas, daļa krājuma tiek komplektēta krievu valodā – daiļliteratūra, periodika un
populārzinātniskā literatūra.
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Bērnu un jauniešu interešu izpētes aptaujā “Es un bibliotēka” tika noskaidrots, ka
gandrīz 1/5 daļa respondentu vēlas lasīt fantastikas literatūru.
Krājuma komplektēšanas politikas dokuments. Ik pēc 3 gadiem tiek pārskatīta,
papildināta un precizēta krājuma attīstības politika.

2017. gadā tika izstrādāta jauna

„Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija (2017-2019)”. Pielikums
Nr.3. JGB Krājuma attīstības koncepcija.
Šo dokumentu veidojām, ņemot vērā 2016.gadā izstrādāto Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas attīstības stratēģiju (2016-2020).
Analizējot lasītāju pieprasījumus, tika nolemts vairāk uzmanības pievērst pašu mazāko bērnu
lasīšanas prasmju attīstībai, galda spēļu komplektēšanai, izdevumiem svešvalodās.
Attīstoties tehnoloģijām, pieaug interese par elektroniskajiem dokumentiem (e-grāmatas.
audiovizuālie materiāli). Vairāk uzmanības pievērsīsim novadpētniecības krājuma
papildināšanai.
6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2015

2016

2017

Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai

9679

9765

9630

t. sk. grāmatām

6350

6615

5573

t. sk. bērnu grāmatām

1093

902

1109

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

3275

3150

2948

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
0,8
0,82
0,85
pašvaldībā
Finansējums krājuma
9679
9765
9630
komplektēšanai kopā
Situācijas 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. Palielinājies finansējums bērnu
grāmatām, taču par šo naudu nopirkto eksemplāru skaits ir samazinājies.
Grāmatu iegādei galvenokārt izmantojam trīs lielākos piegādātājus: vairumtirdzniecības bāzi
Latvijas Grāmata (45% no iepirkto grāmatu daudzuma), Virja AK (31 %) un Zvaigzne ABC
Jēkabpils grāmatnīcu (20%).
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Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (EUR)
2015

2016

2017

Dāvinājumi

2385

1572

2620

Projekti

860

1109

590

Lietotāju aizvietotās

220

146

88

Kopā

3645

2827

3298



Rekataloģizācija pabeigta.



Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
6.3.Krājuma rādītāji.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2015

2016

2017

Jaunieguvumi kopā

3221

2758

2941

t. sk. grāmatas

1594

1305

1496

t. sk. latviešu daiļliteratūra

340

243

288

t. sk. bērniem

240

180

178

Izslēgtie dokumenti

2056

2680

2129

Krājuma kopskaits

56 731

56 809

57 621

Grāmatu krājuma apgrozība

0,84

0,78

0,76

Periodisko izdevumu
1,09
1,06
0,9
apgrozība
Situācijas raksturojums. Pārskata periodā krājumā ienākuši 532 eksemplāri latviešu
oriģinālliteratūras, kas sastāda 18% no visiem jaunieguvumiem
2017. gadā ievērojami palielinājies dāvinājumu skaits - 626 eksemplāri. Lielākais no
tiem bija Jānis Kučinskis, kurš uzdāvināja ievērojamu kolekciju no savas personīgās
bibliotēkas. Tāpat jāpiemin mūsu novadnieces, Latvijas kultūras un mākslas portāla
kultūrasvēstis.lv valdes locekles Ivetas Apškrūmas portāla rīcībā esošo grāmatu dāvinājums.
Lasītāju dāvinājumi ievērojami papildināja arī mūsu Novadpētniecības krājumu, tāpat tika
nomainīti nolietotie eksemplāri.
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Turpinājām mazpieprasīto eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Tajā atskaites
perioda beigās bija 2737 eksemplāri jeb 5% no krājuma. Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem
nācās izmantot šo krājumu - 2017. gadā no Krātuves izsniegti 35 eksemplāri.
Krājuma kvalitātes izpēte
Krājumā (uz
01.01.2018)

Jaunieguvumi
(2017)

Izsniegums
(2017)

Krājuma
apgrozība

Daiļliteratūra

21 120

731

19 980

0,94

Bērnu literatūra

7061

214

8361

1,18

Nozaru literatūra

18 283

581

11780

0,64

Kopā

57 621

2941

40 021

0,7

Bibliotēkas krājums atrodas nepārtrauktā kustībā. Pārskata periodā ir palielinājies
ienākošo dokumentu skaits, bet samazinājies norakstīto dokumentu skaits. Šī iemesla dēļ arī
krājuma apgrozība ir zemāka, kā iepriekšējos gadus.
6.4.Datubāzes
2017.gadā bibliotēka abonēja trīs datu bāzes
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2015

2016

2017

Letonika

116 (nav precīza, jo
pārgāja uz jaunu versiju)

331

641(skatījumi)

News

443

87

129

Nozare

Nav iespējams iegūt statistiku

> 210

Vērtējums: Datu bāžu izmantošana kļūst arvien populārāka bibliotēkas lietotāju vidū. Vairāk
sākta izmantot Letonikas datu bāze, jo 2017. gadā JGB lietotāji Letonika.lv datu bāzes pilnu
versiju sāka izmantot bez maksas arī ārpus bibliotēkas telpām, jo tika piešķirti individuāli
piekļuves dati. Nozare.lv datu bāzē 2017. gadā ir bijis 21 IP pieslēgums, bet parasti viena
pieslēguma laikā ir vismaz 10 informācijas skatījumi. Šai datubāzei vēl arvien nav precīzi
nosakāma statistika.
6.5.Krājuma un datubāzu popularizēšana
Studentu un skolēnu vidū iecienīta Nozare.lv, tās piedāvātās iespējas materiālu lasīt
pilntekstā, ar konkrēta avota, autora norādi un iespēju izmantot materiālu. Lai ieinteresētu
lietotājus, izmantot bibliotēkā pieejamās datubāzes organizējam popularizējošus pasākumus:
E - prasmju nedēļā, reģiona bibliotēku darbiniekiem VID pārstāvis stāstīja un demonstrēja
prezentāciju par tēmu “Jaunākie e-pakalpojumi, ko nodokļu maksātājiem sniedz Valsts
ieņēmumu dienests”.
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Informatīvs pasākums Jēkabpils Vakara vidusskolas audzēkņiem par datu bāzi
Letonika.lv. Pasākumā skolēni izspēlēja arī spēli “Izzini Latvijas monētas!”
Lektore Linda Curika no NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra iepazīstināja
jauniešus ar kiberdrošības problēmām meklējot informāciju datu bāzēs.

Ieskats interesantākajos krājumu popularizējošos pasākumos:
Laiks

Pasākuma nosaukums

Apraksts

10. IV.

Tikšanās ar bērnu
grāmatu autori Eviju
Gulbi

Bibliotēku nedēļas ietvaros
ciemojās bērnu grāmatu
autore Evija Gulbe. Evija
iepazīstināja bērnus, stāstīja
kā radusies grāmata par
žurkulēniem Koko un Riko.
Ciemošanās gaitā Evija
stāstīja un rādīja, kā top
viņas grāmatas, ilustrācijas,
kāds ir grāmatas ceļš no
autora līdz lasītājam.

15.IX.

Grāmatu svētki Jēkabpilī,
atbalstīja SIA " Latvijas
grāmata"

Lasītāji tikās ar rakstniekiem:
vēsturnieku, publicistu un
vairāku romānu autoru,
rakstnieku Vili
Selecki, “Zoodārzs manā
pagalmā” autoru Ingmāru
Līdaku, rakstnieci, tulkotāju,
zinātniskās fantastikas un
fantāzijas grāmatu autori
Lauru Dreiži, fantāzijas žanra
rakstnieci Lindu
Nemieru(Dreimani), bērnu
grāmatu autori un ilustratori
Agiju Staku, stāstu krājuma
“Ledus apelsīns” autori Daci
Vīganti, rakstnieci Annu
Skaidrīti Gailīti.
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19. X.

Teatralizēts uzvedums
“Piemini Latviju”( Jānim
Jaunsudrabiņam -140)

Muzeja "Riekstiņi" vadītāja
Ilze Līduma un Jāņa
Jaunsudrabiņa Neretas
vidusskolas audzēkņi
teatralizētā uzvedumā
prezentēja Jāņa
Jaunsudrabiņa daiļradi.
Novadpētniece Ausma
Bērziņa atklāja Jāņa
Akuratera un Jāņa
Jaunsudrabiņa daiļrades
krustpunktus.

28. XI.

“Cilvēks – daba” tikšanās
ar biologu, žurnālistu un
raidījumu vadītāju Māri
Olti

Autors bērniem stāstīja par
savu bērnu grāmatu “Matīsa
piedzīvojumi mežā”, par to
kā tapa šī grāmata un kāpēc.
Viņš arī “pačukstēja”, ka
nākamā grāmata būšot par
zivīm.

XI.-XII.

Izstāde “Lasīsim
orģinālvalodā”

Arvien lielāka interese ir par
grāmatām orģinālvalodā,
īpaši angļu valodā. Izstādē
paralēli orģināldarbam izlikti
bija arī tulkojumi latviešu
valodā. Izstādi atzinīgi
novērtēja Kultūras ministre
viesojoties Jēkabpilī darba
vizītē.

Visu
gadu

Izstāžu cikls ”Brīži ar Jāni
Jaunsudrabiņu”

2017. gads Jaunsudrabiņa
140 jubilejas gads. Izstāžu
cikls ļāva iepazīt rakstnieku
kā gleznotāju, iepazīt mazāk
zināmās viņa daiļrades
lappuses.

6.6. Darbs ar parādniekiem
Bibliotēkas darbiniekiem darbs ar parādniekiem ir vissarežģītākais, jo iedzīvotāju
migrācija ir pieaugusi, aizceļo veselas ģimenes un saistības ar bibliotēku tā arī netiek
nokārtotas.
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Tomēr darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri. Abonementa darbiniece regulāri
veic BIS Alise modulī – cirkulācija - pārbaudi par laikā nenodotām grāmatām. Pēc šīs
statistikas tad arī strādājam ar parādniekiem:


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



zvanām uz lietotāju norādītajiem telefonu numuriem, kuri arī bieži tiek mainīti vai
uzrādīti neprecīzi,



apmeklējam bibliotēkas parādniekus dzīvesvietā pēc norādītās adreses.

Novērojumi liecina, ka grāmatas vieglāk atgūt, ja atgādinājumu mutisku/rakstisku
lasītājs saņem ar nelielu kavējuma termiņu. Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr
ir telefoniskie atgādinājumi, īpaši, ja tiek zvanīts vairākas reizes.
6.7.Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības:
Aktīvais krājums. Lasītājiem pieejams aktīvs krājums, jo tā izvērtēšana tiek veikta
regulāri ikdienas darba gaitā, tiek norakstīti aktualitāti zaudējušie un nolietotie iespieddarbi.
Neaktīvais krājums tika pārvietots uz krātuves telpu. Krājums vizuāli tiek atjaunots nolasītās
un saplēstās grāmatas mainot pret tādām pašām jaunām, kuras lietotāji dāvina bibliotēkai.
Atskaites gadā nomainītas 223 grāmatas.

Bieži pieprasītās grāmatas, īpaši grāmatas

mācībām, ātri nolietojas un nav iespējams nomainīt, tāpēc, lai saglabātu krājumu iegādāta
termo iesiešanas iekārta.
Krātuve. Lai izvietotu mazaktīvo krājuma daļu krātuvē, jāstrādā jau ar tur esošo, jo
krātuve ir neliela un jāatrod vieta arī Bērnu literatūras nodaļas un apmaiņas krājumam, ko
GB piedāvā reģiona bibliotēkām.
Krājuma komplektēšana. Problēmas sagādā krājumu komplektēšana, nesaņemot
laicīgi informāciju par dāvinājumiem un VKKF projektu finansētajiem iespieddarbiem.
Izvērtējot iespieddarbu nepieciešamību bibliotēka iegādājas grāmatas par pašvaldības
līdzekļiem un otrs eksemplārs, kuru pēc kāda laika bibliotēkai piešķir kā dāvinājumu bieži
vien nav nepieciešams krājumā. Tiek nelietderīgi izmantoti pašvaldības līdzekļi. Ja
iespieddarbs ir aktuāls un dāvinājums ienāk pēc ilgāka laika, arī tas nav risinājums.
Ikdienas darbā saskaramies ar grūtībām veidojot kvalitatīvu krājumu (jaunākā vērtīgā
nozaru literatūra, intelektuālā un godalgotā daiļliteratūra, klasikas atkārtoti izdevumi, dzeja),
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jo nedrīkst ignorēt daļas lasītāju pieprasījumus pēc cita rakstura lasāmvielas (bestselleri,
neapgrūtinoša satura literatūra, literatūra izklaidei).

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Galvenie uzdevumi bērnu bibliotekārā apkalpošanā: Jaunu lasītāju (bērnu un
jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās, bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana,
publicitāte,

literatūras

popularizēšana

dažādos

lasīšanas veicināšanas pasākumos,

piedalīšanās Lasīšanas veicināšanas mērķprogrammas projektos ”Bērnu/jauniešu/vecāku
žūrija” u.c., bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.
Bērnu lasīšanas aktivitāte lielāka ir vasaras mēnešos, sakarā ar ieteicamās literatūras
nepieciešamību lasīt un vairāk brīvā laika. Tā kā daudz bērnu centās izlasīt ieteicamo
literatūru, veidojās rinda uz konkrētām grāmatām, kaut arī tās pieejamas vairākos
eksemplāros. Bet tas ir pozitīvi, ka skolotāji veicina bērnu un jauniešu lasīšanu, kaut vai ar
šādiem ietiecamiem pasākumiem, jo novērojām, ka daži vecāki ir ļoti negatīvi noskaņoti pret
lasīšanu.
2016.

2017.

+ vai -

Lietotāji

891

862

-29

Apmeklējumi

9632

9364

-268

Izsniegums

14276

14774

+498

Virtuālais apmeklējums (draugiem.lv;
6420
30501
+24801
facebook.com; twitter.com)
Secinājumi: kaut arī lietotāju un apmeklējumu skaits nedaudz samazinājies, sakarā ar
izceļošanu no valsts, izsniegumu skaits palielinājies, jo bērni nāk uz bibliotēku mācīties, lasīt
žurnālus vai uzspēlēt galda spēles, ko dara kopā ar draugiem. Ļoti liels pieaugums ir
virtuālajā apmeklējumā, jo 2017.gadā mūsu darbiniece loti aktīvi un interesanti veidoja
pasākumu aprakstus, kas ir aktuāli bērniem un jauniešiem. Lai kā mums nepatiktu, bet bērni
daudz laika pavada sociālajos tīklos, un mums jāsniedz viņiem priekšstats par bibliotēku arī
virtuālajā vidē, lai ieinteresētu apmeklēt mūs arī klātienē. Ja interesanti, radoši un krāsaini
tiek aprakstīt topošie pasākumi, bērni nāks ar interesi un piedalīsies ar aizrautību ne vienu
vien reizi.
Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem pieejami 4 datori. To tehniskais stāvoklis ir
ļoti labs. Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti arī maksas pakalpojumi – kopēšana,
printēšana u. c.. Popularitāti iemanto bezvadu internets WiFi, kura lietotāju skaitam ir
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tendence augt. Jaunieši ar lielāko prieku izmanto wifi, lai kopā ar draugiem noskatītos filmu,
ko, labprāt dara, sēžot uz mūsu ērtajām, platajām palodzēm, pufiem, jo tā jūtas omulīgāk,
atraisītāk, mājīgāk.
7.2 Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
Aizvadītā gada galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:


bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos;



konsultācijas un praktiska palīdzība “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas” darbam
pašvaldību bibliotekāriem;



Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes, Neretas novadu pašvaldību bibliotēku
darba apkopojums un analīze.

Pilnveidojam savas, zināšanas apmeklējot Jēkabpils reģiona un Neretas novada
publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārus.
Ar lielu interesi uzklausām kolēģu stāstījumus no kursu un dažādu semināru
piezīmēm un gūstam informāciju, kas nepieciešama darbam. Noderīgas ir tikšanās ar
novadniekiem, ievērojamiem cilvēkiem. Cenšamies iepazīt bibliotēkas krājumā ienākušo
literatūru, lai iespējami labāk varētu veikt lasītāju apkalpošanu.
Ļoti lietderīgi un emocijām bagāti ir pieredzes braucieni, piemēram, 21. aprīlī bija
iespēja pabūt Valmieras Integrētajā bibliotēkā. Īsā prezentācijā iepazinām pilsētu un kultūras
dzīvi, bibliotēkas darbu un nākotnes ieceres, apmeklējām Valmieras kultūras centru, Drāmas
teātri, muzeju.
Neaizmirstams bija Gaismas pils apmeklējums no pirmā līdz divpadsmitajam stāvam
un iepazīšanās ar LU Dabaszinātņu bibliotēkas darbu, kas strādā 24 stundas diennaktī. Šādi
pieredzes braucieni iedvesmo jaunām idejām, vienlaikus, ļauj atpūsties no ikdienas darba,
smelties pieredzi.

27

7.3.

Bibliotēku

krājuma

veidošana

un

papildināšana,

jaunieguvumu

proporcionalitāte, salīdzinot pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru, un lasītāju
sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u.c.)
JGB Bērnu literatūras nodaļā bērnu literatūras krājums galvenokārt tiek veidots un
papildināts no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, par prioritāti ņemot latviešu bērnu
oriģinālliteratūru, tulkoto literatūru, uzziņu literatūru bērniem un jauniešiem.
Mazajiem lasītājiem svarīgas ir bilžu un spēļu grāmatas. Tiek aptaujātas arī
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģes un pamatskolas skolotājas, tādejādi iepazīstamies ar
ieteicamās literatūras sarakstiem. Tiek sekots, lai bērnu grāmatas būtu aptuveni 30-40 % no
kopējā iespieddarbu jaunieguvumu skaita.
Aktīvākie grāmatu lasītāji ir jaunākā skolas vecuma bērni, līdz ar to vislielākais
jaunieguvumu skaits ir tieši viņiem. Jāteic, ka bērni ir ļoti dažādi, dažādām lasīšanas iemaņām
un prasmēm, novilkt robežu starp vecumiem ir diezgan grūti.
Lasītavas krājumu veido sabiedrisko zinātņu (filozofija, ekonomika, vēsture), tehnisko
zinātņu (lauksaimniecība, transports u.c.) un dabaszinātņu (matemātika, ķīmija, bioloģija)
literatūra latviešu valodā un svešvalodās, kā arī plašs uzziņu literatūras krājums. Katram
vecumam piemīt savas lasīšanas iezīmes un likumsakarības. Lielākā daļa bibliotēkas lietotāju
ir jaunāko un vidējo klašu skolēni, kuri vēlas bagātīgi ilustrētas un krāsainas bilžu grāmatas.
Lasītājiem izdevumus no krājuma izsniedz lasīšanai uz vietas bibliotēkā pēc pieprasījuma.
Daļa krājuma izvietota lasītājiem brīvpieejā.
Lasītavā ir plašs periodisko izdevumu krājums, t.sk. jaunākie preses izdevumi
lasītājiem pieejami brīvpieejā. Aizvadītajā gadā saņēmām 31 periodisko izdevumu.
Krājuma komplektēšanas avoti – internetveikalā “Latvijas grāmata”, pirkumi SIA “Virja
LK” un grāmatu veikalā “Zvaigzne ABC”. Informācija par jaunākajām grāmatām regulāri tiek
izvietota mājas lapā, sociālajos tīklos un izstādē “Jaunākās grāmatas”.
7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām
vecuma grupām
Bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs organizēts atbilstoši interesentu
pieprasījumam un vajadzībām. Uzziņu izpilde balstīta gan uz tradicionālo, gan elektronisko
informācijas avotu izmantošanu. Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi
bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu krājums, elektroniskie resursi, datu bāzes letonika.lv,
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news.lv. Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, skolotājiem, bērnudārzu audzinātājām.
Uzziņas tiek uzskaitītas bibliotēkas dienasgrāmatā, to skaits sasniedza 753 uzziņas. 2017.
gadā ir sniegtas uzziņas skolēniem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, referātiem un
konkursiem.
Sniegto uzziņu aptuvenais sadalījums pa tēmām:
Latviešu u.c. tautu tradīcijas un svētki, Latvijas u.c. valstu vēsture, daba,
dzīvnieki, dažādu valstu ģeogrāfija, rakstnieki, kultūras darbinieki, mūzikas,
mākslas veidi, komponisti, mākslinieki, mitoloģija (latviešu un citu tautu),
medicīna (slimības, atkarības vielas), muzeji, vēstures pieminekļi, reliģijas,
baznīcas vēsture, sports, sportisti, u.c. tēmas.

Regulāri rīkojam pasākumus dažādām vecuma grupām. Par pasākumiem informējām
iedzīvotājus ar afišu palīdzību, informācija tika publicēta vietējā rajona laikrakstā, mājaslapā,
kā arī tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes (draugiem.lv, facebook.com, Instagram.com).
Kā bibliotēku popularizējoši un lasīšanu veicinoši pasākumi ir arī bibliotekārās stundas, lai
labāk iepazītu grāmatu krājumu, grāmatu dažādību un daudzveidību. Iemācīt orientēties tajā,
atklāt ilustrāciju lomu grāmatas teksta uztveršanā. Iepazīstināt bērnus ar bibliotēku, tās
uzdevumiem un iespējām viņiem uztveramā formā. Radīt interesi par bibliotēku un lasīšanu.

Pasākumi dažādam vecuma grupām
Pirmsskolas vecuma grupām:
“Sagaidīsim pavasari!” sadarbībā ar PII "Zvaniņš". 20. martā JGB Bērnu literatūras nodaļas
pārstāve Pepija ciemojās PII “Zvaniņš”. Pepija jautrā un atraktīvā gaisotnē vadīja radošo
darbnīcu veltītu pavasarim! Kopā ar Pepiju bērni lasīja Margaritas Stārastes pasaku “Ābelīte
pavasarī”, to izlasījuši, nolēma, ka viņi tāpat kā Laika tētis pasakā varētu likt uzziedēt pūpola
zariņiem, kuri stāv bērnudārza zāles stūrī, kā ābelei. Kopīgiem spēkiem pūpolu zaros
uzziedēja ābeles ziedi. Vēlāk gluži kā mazi klauniņi ņemot palīgā balonus, kuri atgādināja
mazas pavasara saulītes, bērni lēca stafeti un kratīja ārā visus niķus. Pēc stafetes Pepija ar
speciālo bibliotēkas mērītāju pārbaudīja, vai visi niķīši ir izkratīti.
“Ražas svētki” PII Kāpēcītis audzēkņi ar audzinātājām nāca ciemos, lai svinētu ražas
svētkus. Kopā minējām mīklas, lasījām pasaku par dārzeņiem, kas gribēja būt karaļi, lasījām
dzeju. Noslēgumā bērni bija sanesuši burkānus, bietītes, zirnīšus un ābolus, no kā
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pagatavojām biešu salātus, burkānu salātus un desertā bija cepti āboli ar šokolādi. Bērni visu
notiesāja gardu muti, jo pašu rokām gatavotais ir visgaršīgākais.
Pasākumi jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem:
“Tikšanās ar grāmatu autori EVIJU GULBI”. Bibliotēku nedēļas ietvaros, Jēkabpils 3.
vidusskolā pie 2. un 3. klasītēm un Jēkabpils pamatskolas 2.-3. klases bērniem, ciemojās
bērnu grāmatu autore Evija Gulbe. Rakstniece vispirms iepazīstināja ar sevi un to kāpēc ir
atbraukusi, izstāstīja stāstu par to kā radusies grāmata par žurkulēniem Koko un Riko.
Ciemošanās gaitā Evija pastāstīja un parādīja, kā rodas viņas grāmatas, kā rodas ilustrācijas,
kāds ir grāmatas ceļš no autora līdz lasītājam. Autore kopā ar bērniem uzspēlēja spēli, kuru
bija spēlējis arī Koko un Riko “MISIE IDĀRTO” (šajā spēlē viss jādara otrādi). Evija iemācīja
bērniem arī dažas blēņas, kuras klātesošajiem likās ļoti interesantas. Noslēgumā bērniem bija
iespēja dabūt Evijas autogrāfu un arī katrs bērns varēja atstāt Evijai savu autogrāfu.
Rakstniece bija arī padomājusi par nelielām īpaši mīļām dāvaniņām bērniem, viņa katram
uzdāvināja grāmatzīmes un uzlīmītes ar dažādiem kukainīšiem.
15. septembrī Jēkabpils pamatskolā “Grāmatu svētku” ietvaros notika “Tikšanās ar
bērnu grāmatu autori un ilustratori Agiju Staku”. Jau 20 gadus bērnu grāmatu ilustrāciju
zīmēšana ir A. Stakas maizes darbs. “Jau 30 gadus tas ir mans vaļasprieks un jau 40 gadus tās
man vienkārši ļoti patīk,” tā par sevi saka māksliniece. Agija pastāstīja un parādīja kā top
zīmējumi, sākot no skices līdz pat grāmatai. Bērni pasākuma radošajā daļā teica ko zīmēt vēlmes bija dažādas, sākot no traktora līdz pat princesei. Māksliniece parādīja kā piemēram
mīļu kaķīti pārzīmēt tā, lai viņš izskatītos dusmīgs. Vai arī kā no jauna zirga uzzīmēt gados
vecu zirgu.
“Cilvēks – daba”, 28. novembrī JGB Bērnu literatūras nodaļā notika tikšanās ar
biologu, žurnālistu un raidījumu vadītāju Māri Olti. Tikšanās piedalījās Jēkabpils 3.
vidusskolas 4.a un 4.b klases un Jēkabpils pamatskolas 4.a, c, d un e klases. Māris bērniem
stāstīja par savu bērnu grāmatu “Matīsa piedzīvojumi mežā”, par to kā tapa šī grāmata un
kāpēc. Viņš arī pačukstēja, ka nākamā grāmata būšot par zivīm. Rādīja filmiņu par Ekvadoru.
Stāstīja dažādus interesantus stāstus par dzīvi, blēņām, dažādiem piedzīvojumiem un dzīves
situācijām. Viņš arī dalījās savās atziņās par to, ka var būt arī sasniegumi mazās lietās, ne tikai
lielās un, ja ir kāds sapnis, tad to vajag piepildīt. Noslēgumā Māris aicināja rūpēties par
apkārtējo vidi un rādīt citiem pozitīvu piemēru. Pielikums Nr.7. Fotomirkļi.
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Pusaudžiem un jauniešiem:
7. jūlijā JGB Bērnu literatūras nodaļā Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros notika izzinošā diena
mazajiem un lielajiem prātniekiem "ZINI VAI MINI par JĒKABPILI". Interese bija liela, jo dažu
stundu garumā bērni un jaunieši minēja krustvārdu mīklu “Kur lūsis mēdz iekārtot savu
midzeni?”. Krāsoja, izgrieza, locīja un līmēja savu Lūsīti, darbojās ar saliekamo mīklu –
pilsētas karte “Pa lūša pēdām” un uzspēlēja interesantu domino “Jēkabpils”.
7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Izstādes ir vispopulārākā bibliotēkas popularizēšanas forma, efektīvs lasītāju intereses
piesaistīšanas līdzeklis. Bibliotēkā regulāri tiek izliktas izstādes-skates, valsts svētku svinībām,
ievērojamu dzejnieku, rakstnieku atceres dienām, gadskārtu ieražām. Lai atklātu bibliotēkas
fondu lasītavā ir „Jaunumu„ izstāde. Pielikums Nr.5 Izstāžu saraksts
Regulāri rīkojam pasākumus dažādām vecuma grupām. Par tradīciju kļuvušas tikšanās
ar vairākiem bērnu grāmatu autoriem, dzejniekiem, rakstniekiem, ilustratoriem un
žurnālistiem. Par pasākumiem informējām iedzīvotājus ar afišu palīdzību, informācija tika
publicēta vietējā rajona laikrakstā, mājaslapā, kā arī tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes
(draugiem.lv, facebook.com, Instagram.com). Kā lasīšanas veicināšanas pasākums noteikti arī
bibliotekārās stundas, lai labāk iepazītu grāmatu fondu, grāmatas struktūru, to dažādību un
daudzveidību. Iemācīt orientēties tajā, atklāt ilustrāciju lomu grāmatas teksta uztveršanā.
Iepazīstināt bērnus ar bibliotēku, tās uzdevumiem un iespējām viņiem uztveramā formā.
Radīt interesi par bibliotēku un lasīšanu.
Visveiksmīgākais projekts joprojām ir “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, kas ir visām
vecuma grupām. Tā LNB LBC īstenota programma, kas dod iespēju bibliotēkai krājumus
papildināt ar programmā paredzētajām grāmatām, attīstīt lasīšanas prasmes, satura analīzi,
izteikt savas pārdomas, palīdz bērniem, jauniešiem un vecākiem kopīgi vērtēt izlasīto.
Gatavojoties Latvijas simtgadei, tapa mūsu veiksmes stāsti “Princešu skoliņa” un
“Sprīdīšu skoliņa”. Mazajām princesītēm skoliņa iesākās 2016.gadā, bet skaistākais notikums,
izlaidums, bija 2017.gada jūlijā. Kopā ar princesītēm un vecākiem pilsētas svētku ietvaros
bijām ekskursijā pa Jēkabpili, devāmies kopā skaistajā pilsētas svētku gājienā. Bija lepnums
gan par savu paveikto darbu, gan par princesīšu izaugsmi, gan par lielo vecāku atbalstu.
2017.gada oktobrī iesākās “Sprīdīšu skoliņa”. Nav tālu jāmeklē laime, tā ir tepat - arī
bibliotēkā. Mācījām mazajiem sprīdīšiem šūt pogas, gatavot apsveikumus saviem draugiem
vai vecākiem. Plānos vēl ir būrīšu izgatavošana, galda kultūras nodarbība.
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Vēl 2017. gadā sākām izmantot Bookface – grāmatu reklamēšanu interesantā, bērnus
un jauniešus uzrunājošā veidā. Šis grāmatu pasniegšanas veids jauniešus ļoti “uzrunā”, tāpēc
nākotnē plānojam meklēt šāda veida lasīšanas veicināšanas aktivitātes.

Kopsavilkums
Pasākuma veids

Pasākumu skaits

Plauktu izstādes

43

Bibliotekārās stundas

5

Tematiskie pasākumi

16

Radošās darbnīcas

10

Princešu skoliņa

10

Sprīdīša skoliņa

3

Tikšanās

3

Ekskursija pa Jēkabpili

1

Kopā:
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7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Jebkura veiksmīga darba pamatā ir sadarbība. Sadarbība starp iestādēm, atsevišķiem
cilvēkiem, palīdz sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus, sniedz gandarījuma sajūtu, ka
darbs, ko darām, kādam ir vajadzīgs.
Nemainīgi un ilggadēji ir izveidojusies laba sadarbība ar visām pilsētas, novadu
pirmsskolas izglītības iestādēm, pilsētas un novadu skolām, paši atsaucīgas un aktīvas ir
latviešu valodas, literatūras un mākslas skolotājas. Bērnu dārzu audzinātājas ar mazuļiem ir
biežas bibliotēkas apmeklētājas. Viņas ir pozitīvas, atvērtas sadarbībai un ar dažādām idejām.
Bez šiem sadarbības partneriem darbs ar bērniem būtu krietni sarežģītāks. Strādājot
komandā, kur cilvēki dalās ar savām idejām, meklē dažādus problēmu risinājumus, darbs ir
daudz produktīvāks un ar lielāku bērnu un jauniešu atdevi. Lai veidotu sarakstu ar mūsu
sadarbības partneriem, nepietiks A 4 formāta lapas, jo nu jau esam mīļi gaidīti ne tikai
pilsētas bērnudārzos un skolās, bet arī mūsu novados, kur mazie ķipari ar lielu prieku gaida
mūs un aktīvi piedalās visos lasīšanas veicināšanas pasākumos.
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Laba sadarbība ir arī ar Jēkabpils un novadu kultūras iestādēm, pašvaldībām, vietējiem masu
medijiem (laikrakstiem, TV un radio),
2017.gadā iesākām rakstīt pārrobežu projektu “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs
sociālās integrācijas ceļš bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm”, kopā ar Ludzas centrālo
bibliotēku un Rokišku rajona bibliotēku (Lietuva). Šī projekta aktivitātes paredzētas 2018.un
2019.gadā.
7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā
Bibliotekāri papildināja teorētiskās, radošās, praktiskās zināšanas nepārtraukti, ko var
apskatīt pielikumā Nr.1. “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”.
Noderīgas un rosinošas ir ikgadējās pavasara konferences bērnu bibliotēku
darbiniekiem, kas sniedz ieskatu citu valstu bērnu literatūrā un mākslā. Būtu ļoti vērtīgi
uzklausīt LNB Bērnu literatūras centra speciālistu analīzi par darbu un problēmām darbā ar
bērniem. Pietrūkst pieredzes apmaiņas ar kolēģiem, jo apaļā galda diskusijas ir kā atskaites
punkti par padarīto darbu, maz laika sanāk pievērsties problēmām un to risinājumiem. It kā
jau visiem ir vienas problēmas, bet risinājumi katram savi un tie ir zelta vērti. Šo pieredzi
nevar pārrunāt apaļā galda diskusijās, tam ir jāatvēl ilgāks laiks un lielāks kolēģu skaits, nekā
diskusijās.
Darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotekāram ir jābūt radošam, elastīgam, atvērtam
un pozitīvam cilvēkam. Mūsdienās, kad ļoti strauji attīstās modernās tehnoloģijas, kuras ļoti
konkurē ar grāmatām, žurnāliem un cietiem radošā brīvā laika pavadīšanas veidiem,
bibliotekāram daudz jāmācās un jāpilnveido sevi, lai spētu bērnus aizraut. Bibliotekārs bieži
pilda arī sociālā darbinieka funkcijas, jo darbā ar bērniem un jauniešiem ir jābūt prasmei
uzklausīt, atbalstīt, sniegt palīdzību, būt gan draugam, gan padomdevējam, gan skolotājam,
tāpēc praktiskā pieredze ir vairāk vērta, nekā tikai teorijas apgūšana.
7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas
ceļi
Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija„ ir ļoti
pārdomāta un lasīt veicinoša. Bērni gaida jauno kolekciju, gaida noslēguma pasākumu, tomēr
lasītājus uzrunāt, lai visi nonāk līdz anketu aizpildīšanai, paliek arvien grūtāk. Bibliotekāri
iegulda ļoti, ļoti milzīgu darbu šajā programma, un tas ir jādara darba laikā, bez papildus
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bonusiem. Bērniem ilgstoša lasīšana sagādā grūtības, līdz ar to noslēgumā grūti savākt
anketas. Bērniem ļoti slikti rokraksti.
Tas, ka skolotāji iesaka lasīt, neglābj kopējo nelasīšanas situāciju. Ģimenes attieksme ir
svarīga, bet arī tajās dominē NELASĪŠANA. Lai bērnus iesaistītu lasīšanā, arī mēs bibliotēkā
izdomājam arvien jaunus un jaunus pasākumus, lai neieslīgtu rutīna un bērniem būtu
interese. Tā kā mūsdienās bērni vairāk laika un informācijas iegūst internetvidē, mēs šo
problēmu pārvēršam sev par labu: liekam daudz informācijas par mūsu pasākumiem,
reklamējam topošos pasākumus, veidojam nelielus reklāmas rullīšus ar jautrām sejiņām, kas
ļoti piesaista jauniešus, veidojam tā saucamo Bookface, kad kādas grāmatas vāku, liekam
savai sejai priekšā. Pielikums Nr.7. Fotomirkļi.
Vairāk gribētos valstiskā līmenī atbalstu lasīšanas veicināšanā, piemēram, sabiedrībā
pazīstamu cilvēku stāstījumi, par lasīšanas nozīmi savā dzīvē, par to, ka lasīt ir stilīgi u.t.t.
Aizmāršība un atbildības trūkums grāmatu lietošanas termiņa ievērošanā. Bibliotekāriem
regulāri jāatgādina par laikus nenodotajām grāmatām dažādos veidos, zvanot, sūtot sms,
sūtot vēstules sociālajos tīklos.
Darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika nekā darbs ar citiem
bibliotēkas apmeklētājiem. Bērniem nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un
interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu uzmanību. Bibliotekāram ir jāspēj bērnā radīt
pietiekoši stipru motivāciju, lai tas kļūtu par patstāvīgu bibliotēkas apmeklētāju, jāsadarbojas
gan ar vecākiem, gan skolu. Viss tas prasa daudz laika, ideju meklēšanu, bet rezultāts priecē,
jo 2017.gadā izsniegumu skaits ir palielinājies, tas ir labs rezultāts mūsu neatlaidīgajam
darbam.

8. Novadpētniecība
8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes


JGB vēstures izpētes turpināšana un apkopošana fotoalbumos,



Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām,



Novadpētniecības tematisko mapju reorganizācija un aprakstīšana elektroniskajā
katalogā,



Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm un
literāriem pasākumiem,
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Sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar vietējiem laikrakstiem,
nacionālajām biedrībām un novadpētniekiem.



Informācijas meklēšana JGB tīmekļa vietnē www.jgb.lv publicētajam “Novadnieku
kalendārs”.
8.2. Novadpētniecības krājums



Komplektēšana, ietverto materiālu veidi.
Novadpētniecības krājums šogad papildinājies ar 77 izdevumiem. Pavisam

novadpētniecības krājumā ir 917 izdevumi – grāmatas, audiovizuālie un kartogrāfiskie
materiāli. Būtisks novadpētniecības krājuma papildināšanas avots ir iepriekšējos gados
izdoto grāmatu dāvinājumi.


Krājuma organizācija un glabāšana.
Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām

bibliotēkām. Kā atšķirības zīme no pārējā krājuma, tiek izmantots apzīmējums ”N” un
noteiktas krāsas (rozā) uzlīmes. Krājums izvietots JGB lasītavā. Elektroniskajā katalogā
novadpētniecības krājumam un tiem abonementa izdevumiem, kuros atrodama informācija
par novadniekiem, 996.laukā tiek pielikts kritērijs “N”. Šogad turpinājās novadpētniecības
mapju aprakstu veidošana elektroniskajā katalogā. Vienlaikus ar apraksta veidošanu
materiāli tiek izvietoti jaunās mapēs. Šogad elektroniskajā katalogā aprakstītas 56
novadpētniecības mapes.
Paskaidrojums: Uz 2017.gada 28.decembri Novada datu bāzē bija 27034 ieraksti.
1220 apraksti no laikraksta Jaunais Vēstnesis nosūtīti uz LNB Bibliogrāfijas institūtu
Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzes veidošanai. No LNB Nacionālās bibliogrāfijas
analītikas datu bāzes importēti 165 apraksti. No Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas
novadpētniecības datu bāzes importēti 1286 laikraksta “Brīvā Daugava” apraksti.
Izveidotas divas jaunas mapes – “Patriote un žurnāliste Māra Grīnberga” un
“Represijas pret iedzīvotājiem Jēkabpils reģionā”.


Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana.
Digitālo resursu veidošanā JGB var izdalīt 2 posmus:
 Laika posms līdz 2016.gadam, kad aprakstu pilnteksti bija pieejami tikai no
bibliotēkas datoriem. Datu bāzē bija 1800 šādi ieraksti. Tagad palikuši 1447
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šādi ieraksti, jo 353 pilnteksti pieejami lietotājam jebkurā vietā un jebkurā
laikā.
 Laika posms no 2016.gada, kad, pamatojoties uz 2016.gada 1.martā noslēgto
vienošanos par laikrakstu “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis” elektronisko
kopiju pievienošanu JGB kopkatalogam.

Novadpētniecības datu bāzē

pilnteksti pieejami lasīšanai un printēšanai ikvienam interneta lietotājam, arī
ārpus bibliotēkas. Pavisam atskaites gadā aprakstiem pievienotas 2525 šādas
anotācijas. 165 novadpētniecības datu bāzei atbilstoši apraksti tika importēti
no LNB Analītikas datu bāzes un tiem lokālās anotācijas veidā tika pievienoti
pilnteksti pdf formātā. No 2017.gada marta šādu novadpētniecības kritērijiem
atbilstošu rakstu digitalizēšana no republikas laikrakstiem un žurnāliem tika
pārtraukta.


Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums.
Novadpētniecības krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas

krājuma. Galvenokārt notiek 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 izmanto skolēni, izstrādājot zinātniski

pētnieciskos darbus vai dotos uzdevumus Projektu nedēļās. Izmanto arī vietējie
novadpētniecības

entuziasti,

reģiona

publiskās

bibliotēkas,

lai

papildinātu

savus

novadpētniecības krājumus ar jauniem materiāliem.
8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana
Lai sekmētu interesi par novadpētniecību savā reģionā un popularizētu literāros
darbus, no 10.oktobra līdz 10.novembrim norisinājās konkurss Jēkabpils reģiona un Neretas
novada bibliotēku darbiniekiem “Kā viņus sauc?”, galvenais uzdevums bija noteikt, kuram
novadniekam veltīts fragments no grāmatas.
2017. gada 25. augustā apritēja 140 gadi, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs,
gleznotājs, grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem latviešu mākslas teorētiķiem un
kritiķiem Jānis Jaunsudrabiņš. Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā,
bibliotēka piedāvāja ielūkoties viņa dzīvē un literārajā darbībā izstāžu ciklā “Brīži ar Jāni
Jaunsudrabiņu. Viens no Eiropas lielajiem – Jānim Jaunsudrabiņam – 140”:
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1. izstāde “Ar labdienām visiem savā bērnības pagalmā”
2. izstāde “Pati laimes māte ir sieviete...”
3. izstāde “Te apmeties Pavasars – burvis. Kas zināja visus vārtus vērt, Tas atvērs ar
tavas sirds durvis.’’
4. izstāde” Jaunsudrabiņš trimdā”
5. izstāde” Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi’’”
6. izstāde” Radošās dzīves daļa – glezniecība”
7. izstāde” Jaunsudrabiņa makšķernieka gaitas”
8. izstāde “Rakstnieka vecāki”
9. izstāde “Rudens saule Mūsmājās”
10. izstāde “Jaunsudrabiņa darbu ekranizējumi”
11. izstāde “Gada laikiem nākot un ejot – piemini Latviju!”
12. izstāde “Jānis Jaunsudrabiņš latviešu rakstnieku un kritiķu skatījumā”
JGB bērnu literatūras nodaļā augustā tika izlikta izstāde “Rakstniekam Jānim
Jaunsudrabiņam – 140”
Līdztekus plaukta izstādēm tika izveidota ceļojošā tematiskā izstāde “Jānim
Jaunsudrabiņam - 140” uz 15 lapām (49x34 cm).
Jēkabpils reģiona bibliotēku darbinieku seminārā 19.oktobrī vērojām J.Jaunsudrabiņa
muzeja "Riekstiņi" vadītājas Ilzes Līdumas un J.Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas audzēkņu
teatralizēto uzvedumu “Jānis Jaunsudrabiņš – nezūdoša vērtība” un klausījāmies
novadpētnieces Ausmas Bērziņas sagatavoto stāstījumu par Jāņa Akuratera un Jāņa
Jaunsudrabiņa daiļrades krustpunktiem.
Jēkabpils pilsētas svētku nedēļā JGB bērnu literatūras nodaļā bija Jēkabpils pilsētas
svētkiem veltīta izstāde. 7. jūlijā no 12.00 līdz 16.00 notika pasākums "ZINI VAI MINI par
JĒKABPILI"

Turpinām tradīciju iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus ar vietējo mākslinieku daiļradi:


26.janvārī notika tikšanās ar fotogrāfu Aloizu Savicki un jaunāko darbu izstādes
“Krikumi” atklāšana.



3.februārī notika tikšanās ar zīmējumu izstādes “Latvijas pilis un muižas” autori
Megiju Meļņiku.



Martā bibliotēkā bija skatāma Rasmas Bērziņas gleznu izstāde “Paliec sveika, baltā
ziema, pavasaris klāt!”
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6.aprīlī atklātā izstāde “Spārnos” un tikšanās ar daudzpusīgo un radošo mākslinieci
Gitu Cankali ļāva iepazīt dažādas gleznošanas tehnikas - eļļas glezniecību, šķidro
akvareli, sauso eļļu, zīmēšanu ar marķieriem uz sviesta papīra.



3.augustā savu pirmo personālizstādi ar draugu un ģimenes portretiem “ES’TU”
skatītāju vērtējumam piedāvāja Kristīne Bergmane.



8. jūnijā notika tikšanās ar sēlpilieti Sandru Ciprusu, kura pārstāv kuplo Taškānu
ģimeni, ko Latvija iepazina šovā "Dziedošās ģimenes" un viņas gleznu izstādes „Mana
pasaule" atklāšana. Pēc emocionālā pasākuma māksliniecei tapusi glezna “Magones”,
kas, dāvāta mūsu bibliotēkai, izstaro prieku, gaišumu un pacilājošu enerģiju.



Oktobrī piedāvājām apskatei izstādi ar Jēkabpils Mākslas skolas direktora Ziedoņa
Bārbala jaunākajiem gleznošanas plenēru darbiem. Pasaulē notiek virzība uz
lietotājorientētu bibliotēku veidošanu. Bibliotēkas lietotājs vēlas piekļūt informācijai
attālināti – 24 stundas diennaktī no jebkuras pasaules vietas, izmantojot tehnoloģijas
kā instrumentu informācijas piekļuvē, pārlūkošanā, meklēšanā, izmantošanā.
Jēkabpils GB piedāvā šādas iespējas informācijas ieguvei tiešsaistē:



bibliotēkas vietnē www.jgb.lv sadaļā „Novads” ievietots “Novadnieku kalendārs”,
kurš sakārtots pa mēnešiem un hronoloģiski mēneša robežās un novadpētniecības
mapju saraksts, kurš sakārtots pēc UDK nodaļām;



globālajā tīmeklī par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem, veidotajām izstādēm un
citām aktualitātēm iespējams uzzināt bibliotēkas vietnē www.jgb.lv, kā arī,
apmeklējot Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapu http://www.jkp.lv/ , JGB profilus
sociālajos tīklos (www.draugiem.lv, www.facebook.com, un www.twitter.com),
informatīvo portālu www.jekabpilslaiks.lv un Jēkabpils ziņu portālu www.radio1.lv;



pilnīgāku informāciju par novadpētniecības tēmām dod laikrakstu analītiskajiem
aprakstiem pievienotie rakstu pilnteksti pdf formātā Novada datu bāzē, radot iespēju
lasīt un printēt vajadzīgo no bibliotēkas vietnes www.jgb.lv.



tradicionālā – drukātā veidā – JGB jaunumi Jēkabpils Kultūras pārvaldes reklāmlapā
un vietējos laikrakstos – Brīvā Daugava, Jaunais Vēstnesis, Jēkabpils Vēstis,
Ceturtdiena.
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Reģiona bibliotēkām 2017.gadā piedāvājām ceļojošās izstādes:


Atzīmējot Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienu, izveidota tematiskā izstāde
“Jānim Jaunsudrabiņam - 140”, kura tika izstādīta Zasas un Liepu bibliotēkās. Pārējie
reģiona bibliotēku darbinieki ar to varēja iepazīties reģiona bibliotekāru seminārā
19.oktobrī.



2016.gadā izveidotā tematiskā izstāde “Mūzika Akurateru dzimtā” atskaites gadā
viesojās Krustpils bibliotēkā.

2017.gada novadpētniecības tēmu popularizējoši pasākumi:


3.novembrī bibliotēkā viesojās īsmetrāžas spēlfilmas „Zilie zvaniņi” veidotāju
komanda - režisore Inga Nestere un galveno lomu atveidotāji – Amanda Ozoliņa
(mazmeita Dace), Inita Beinaroviča (ome) un Ainis Zālītis (opis) - iepazīstināja ar
Krustpils novada Medņu ciema lauku sētā „Dzilnas” uzņemto filmu;



15. novembrī notika dzejnieces, rakstnieces un publicistes Ligitas Ābolnieces
bērnības atmiņu tēlojuma “Kas Tu esi man, Latvija?”, kas ir veltīts Latvijas 100 gadu
jubilejai, atvēršanas pēcpusdiena.

Novadpētniecību popularizējoši pasākumi bibliotēku darbinieku ikmēneša sanāksmēs:


16.februārī skatījāmies dokumentālo filmu par žurnālisti Māru Grīnbergu “Latvija
man sirdī” un klausījāmies žurnālistes Sandras Mikanovskas atmiņu stāstījumā par
kolēģi un filmas tapšanu.



25. maijā profesionālās pilnveides izbraukuma seminārs, apmeklējot Slates, Rubeņu
un Tadenavas bibliotēkas, biedrību "Ūdenszīmes" Kaldabruņā un Raiņa

muzeju

Tadenavā.
8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā
Turpinās sadarbība ar vietējiem laikrakstiem “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis”,
pievienojot rakstu elektroniskās kopijas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un
skolu bibliotēku Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzē.
Pēc pētnieka Andreja Vīcupa norādījumiem veiktas korekcijas Novadnieku kalendārā
bibliotēkas tīmekļa vietnē www.jgb.lv – izlabotas neprecizitātes, drukas un noformējuma
kļūdas.
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Par pamanīto kļūdu P.Barisona dzimšanas datos ziņojām www.letonika.lv.
Ar reģiona bibliotēkām novadpētniecības jomā sadarbība notiek arī, piedāvājot JGB dubletus
vai lietotāju dāvinātās grāmatas, kuras atbilst reģiona novadpētniecības kritērijiem.
8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā


Konkurss Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku darbiniekiem “Kā viņus
sauc?”



Februārī JGB mājas lapā www.jgb.lv tika izveidota sadaļa “Jēkabpils fotogrāfijās” –
saite uz LNB datu bāzi “Zudusī Latvija”, kur atlasītas ar Jēkabpils reģionu saistītas
fotogrāfijas.



2017.gadā Novadnieku kalendārā JGB mājas lapā www.jgb.lv līdz 1919.gadam
dzimušajām personām pievienotas ģeogrāfiskās norādes (kas saista ar Jēkabpils
reģionu) un informācijas izguves avoti.
8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi



29.decembrī tika sapludinātas JGB un JPB Kopkatalogu Novada datu bāzes. Līdz ar to
abām bibliotēkām beidzās aptuveni 20 gadus ilgais dubultais darbs, importējot un
labojot novada laikrakstu aprakstus no LNB Analītikas datu bāzes. Uz 01.01.2018.
Novada datu bāzē ir 53551 ieraksts. Diemžēl sapludināšanas rezultātā liela daļa
aprakstu dublējas – nākamajā gadā jāveic visas datu bāzes dubulto aprakstu dzēšana,
kas iespējama tikai manuāli. Rezultātā - vienā vietnē būs sakoncentrēta bibliogrāfiskā
informācija par Jēkabpils reģionu.



2018.gadā Novada datu bāzē jādzēš visas līdz 2016.gadam veidotās anotācijas 1447
aprakstiem. Jo šie pilnteksti ir sliktas kvalitātes un teksts anotācijas laukā “Raksts
pieejams tikai bibliotēkā” līdz ar JGB un JPB novada datu bāzu apvienošanu kļuvis
maldinošs.



Personāla nepietiekamība novadpētniecības materiālu aprakstīšanā, digitalizēšanā,
anotāciju pievienošanā, informācijas izvietošanā bibliotēkas tīmekļa vietnē.
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8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Pēc JPB Novadpētniecības datu bāzes iepludināšanas interesentiem vienkopus būs
pieejama plaša un daudzpusīga informācija par reģionu – cilvēkiem, notikumiem, vietām,
pasākumiem.
Nākamajā gadā veidojot jauno JGB mājaslapu, būs pārskatāmāka un daudzpusīgāka arī
sadaļa Novads.

9. Projekti
Bibliotēkas darbinieces piedalās Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektā „Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”. 2017. gadā projekta ietvaros
bibliotēkā tika organizēts ārsta, psihoterapeita Jura Batņas vadītais lekciju cikls “Vesels
vīrietis un vesela sieviete”. Projekta aktivitātes bibliotēkā norisināsies arī 2018. un 2019.
gadā. Pielikums Nr. 7 Pasākumu foto mirkļi.
Atskaites gadā piedalījāmies biedrības “Jēkabpils NVO resursu centra” projektā
“Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”
akcijā “Brīvprātīgais uz 1 dienu!” Bibliotēkas darbā iesaistījās viens dalībnieks.

Piedalījāmies sadarbības partneru biedrība “Javir” divu projektu realizācijā:


Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētā “Tautieši”



Zemgales NVO atbalsta centra projektā “Dzīves akordi”.

Kopīgi ar biedrības dalībniekiem organizējām izstādes, tikšanās, muzikālas pēcpusdienas. Jau
16 gadu Bērnu literatūras nodaļas darbinieces piedalās LNB un VKKF atbalstītajā programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, ieinteresējot arvien jaunus bērnus un viņu vecākus.
Piekomplektēti 19 eks. par summu 149,- EUR.
Bibliotēka piedalījās VKKF atbalstītajā projektā “Latviešu orģinālliteratūra Latvijas
bibliotēkās”. Krājums papildināts ar 50 eks. par summu 441,-EUR.
Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem. Arvien biežāk pilsētas pašvaldība iesaista
bibliotēku lielajos, īpaši ES struktūrfondu atbalstītajos projektos, arī paši meklējam iespēju
īstenot savas idejas un piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu sadarbības projektos. 2017.
gadā tika izstrādāts pārrobežu sadarbības projekts ar Rokišku un Ludzas bibliotēkām.
Labprāt bibliotēku kā sadarbības partneri projektos iesaista mazākumtautību biedrības.
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10. Publicitāte
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
Kāpņu telpā (2. un 3.stāvā) izvietotas 2 jaunas mūsdienīgas planšetes informācijai piemērotas plakātiem un afišām. Bibliotēkas aktualitātes atspoguļotas Jēkabpils Kultūras
pārvaldes ikmēneša izdotajā flaijerī. Aktuālā informācija tiek ievietota vietējos drukātajos
masu medijos, pašvaldības (www.jekabpils.lv), Kultūras pārvaldes (www.jkp.lv) un NVO
(www.jekabpilsnvo.lv) mājas lapā. Pielikums Nr. 8 Publikācijas.
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī:
Lai piesaistītu jaunus lietotājus un nezaudētu jau esošos, jāizmanto dažādas iespējas:


bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) – www.jgb.lv. Mājas lapā informācija tiek
atjaunota regulāri. Atskaites gadā uzsākts darbs pie jaunas, modernākas bibliotēkas
mājas lapas izveides, darbs turpinās. 2017. gadā bibliotēkas tīmekļa vietnei bija 23632
virtuālie apmeklējumi.



sociālie tīkli. Bibliotēkai izveidots profils www.draugiem.lv un www.facebook.com.
Šajos kontos tiek ievietota jaunākā informācija par aktuāliem bibliotēkas
piedāvājumiem, vizuālais materiāls no notikušajiem pasākumiem.

Draugiem.lv

atskaites gadā bibliotēkas (t.sk. BLN) kontu apmeklēja 23632, bet facebook.com
21356 lietotāji. Bērnu literatūras nodaļa 2017. gada jūnijā izveidoja kontu/profilu
www.instagram.com. Pusgada laikā konts apmeklēts 5292 reizes, pieteikušies 104
sekotāji.


citas tīmekļa vietnes. Popularizējot bibliotēku darbu informācija piedāvāta arī šādos
portālos: http://radio1.lv, http://www.jekabpilslaiks.lv,

https://www.goethe.de,

https://www.youtube.com, http://lrtv.lv/zinas, http://multinews.lv
Informāciju par bibliotēku interesenti labprāt iegūst sociālajos tīklos, kur redzami pieaudzis
apmeklējumu skaits.
10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Bibliotēka piedāvā daudzveidīgus, interesantus pasākumus, kuri nemēdz atkārtoties.
Atskaites gadā organizēti un novadīti 93 pasākumi, izkārtotas 100 izstādes. Pielikumi: Nr. 5
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Izstāžu saraksts, Nr. 6. Pasākumu saraksts. Pasākumi veidoti, lai ieinteresētu dažādas
auditorijas:


Grāmatu svētki Jēkabpilī kopā ar “Latvijas Grāmatu”. Svētku ietvaros rīkotie
pasākumi notika pilsētas kultūras, izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā.
(Viesojās: M. Gulbe, D. Vīgante, L. Nemiera, L. Dreiže, V. Seleckis, I. Līdaka).



plašu rezonansi izraisīja pasākums –filma “Zilie zvaniņi”. Šī ir režisores Ingas Nesteres
pirmā spēlfilma, kura veidota pēc Arnolda Auziņa stāsta. Līdz šim Inga guvusi pieredzi,
veidojot dokumentālās filmas. Apmeklētāji noskatījās filmu, tikās ar lomu
atveidotājiem, bērni zīmēja apsveikumu stāsta autoram dzimšanas dienā.



tikšanās ar grāmatas ”Lida. Citādā” autori, žurnālisti Ingrīdu Strodu un šī darba
galveno varoni aktrisi Lidiju Pupuri. Klātesošie iepazina aktrisi, kura vēl joprojām
nenogurstoši iepriecina savus skatītājus dzejas lasījumos, kino un televīzijas
uzvedumos, Dailes teātra izrādēs;



literāri kulinārā mantojuma pasākums “Ko un kā ēda, un ēd Latvijā”. Klātesošie
iepazinās ar Latvijas ēdienu gatavošanas tradīcijām, izmantojot latviešu rakstnieku –
Rūdolfa Blaumaņa, Aleksandra Čaka, Gundegas Repšes un Monikas Zīles
pavārgrāmatas. Pasākuma laikā dalībnieki stāstīja par ģimenes ēdienu gatavošanas
tradīcijām, kuras atspoguļo senu recepšu mūsdienu pielietojumu. Pārrunājām
pavārmākslas tradīcijas literārajos darbos. Analizējām cik ilgtspējīgs un veselīgs ir
tradicionālais ēdiens senāk un šodien;



Vācu valodas nedēļas pasākums. Pasākuma laikā mēģinājām saskatīt vācu un
latviešu valodas kopējo un atšķirīgo, mācījāmies vācu valodu caur spēli. Visi vācu
valodas dienas dalībnieki saņēma veicināšanas balvas no Gētes institūta Rīgā.



pensionētās skolotājas Rasmas Bērziņas (dz.1936.) karikatūru izstāde “Mīlē vecs un
mīlē jauns”, pavasarīgs sveiciens 8.martā un gleznu izstāde “Paliec sveika, baltā
ziema, pavasaris klāt!”, veltījums dzīvesbiedra Valda 80 gadu jubilejai. Sadarbība ar
autori aizsākās jau 2016. gadā, kad bibliotēkas apmeklētājus priecēja viņas gleznas ar
dabas skatiem dzimtajā pusē. Pielikums Nr. 7 Pasākumu foto mirkļi

Katru gadu īpaši domājam par daudzveidīgu pasākumu klāstu Bibliotēku nedēļā. Tas
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. Pielikums
Nr. 4 Bibliotēku nedēļas pasākumi.
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10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Bibliotēkai izveidojusies veiksmīga un ilgstoša sadarbība ar vietējiem masu medijiem.
Vietējo laikrakstu žurnālistes apmeklē bibliotēkas organizētos pasākumus un to norisi
atspoguļo presē, Vidusdaugavas televīzija veido sižetus par nozīmīgākajiem pasākumiem un
informē ziņu blokā. Kultūras pārvaldes mājas lapā tiek atspoguļotas visas bibliotēkas
aktivitātes, nozīmīgākie flaijerī un pašvaldības laikrakstā “Jēkabpils Vēstis”. Publicitātei
izmantojam sociālos tīklus un mājaslapu.
Strādājam pie jaunās bibliotēkas mājas lapas, kas ir darbietilpīgs process, informācija
tiek vadīta, bet publiski vēl nav pieejama. 2018. gadā piedāvāsim modernu, uzlabotu,
papildinātu mājas lapu.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Pastāvīgs bibliotēkas sadarbības partneris ir pašvaldība:


Veselības nedēļa Jēkabpilī (22.-28. maijam), tās sauklis “Insults? Jēkabpilieti, esi
zinošs!”. Bibliotēka piedāvāja tematisku izstādi “Insults-kas tev par to jāzina?” un
tikšanos –sarunu “Kas jādara šodien, lai dzīvotu ilgi un veselīgi…”(Welness
konsultante Dace Ščerbina);



“Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.– 2020.
gadam.”, atskaites gadā organizēts pasākums – lekciju cikls “Vesels vīrietis un vesela
sieviete”. Tikšanās ar ārstu-psihoterapeitu Juri Batņu.

Iesaistāmies Kultūras pārvaldes rīkoto pasākumu norisē un vadīšanā:


pilsētas svētku devīzes veidošanā, aicinot lasītājus, skolu audzēkņus piedāvāt savus
priekšlikumus. Izvēlētā devīze: “Sajūti Jēkabpili!”



piedalījāmies Pilsētas svētku gājienā, kuru organizēja (koordinēja) bibliotēkas
vadītāja;



Dzejas dienu pasākumā “Dzejas busiņš” bibliotēkas vadītāja vairākus gadus pēc kārtas
“vada literāro maršrutu”;



dzejas priekšnesumu konkursā – “Dzejas slama” žūrijā darbojās bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Rabša;
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Izveidojusies ilggadīga sadarbība ar visām pilsētas izglītības un pirmsskolas izglītības
iestādēm:


Jēkabpils Vakara vidusskolas audzēkņiem:
 informatīvs pasākums par datu bāzi Letonika.lv, kuras laikā dalībniekiem bija
iespēja spēlēt spēli "Izzini Latvijas monētas!"
 informatīvs pasākums par Eiropas Savienību;
 Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākums. Izstādes “Zināmās nezināmās
Ziemeļvalstis” apmeklējums.



Jēkabpils pamatskolas skolēniem:
 vācu valodas nedēļas pasākums, mācoties valodu caur spēli;
 tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agiju Staku Grāmatu svētku ietvaros.



Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentiem:
 lekcija par kiberdrošību. Lektore Linda Curika no NATO Stratēģiskās
komunikācijas izcilības centra.



Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņiem:
 tikšanās ar Daci Vīganti (“Ledus apelsīns” autori), ar rakstnieci un tulkotāju
Lauru Dreiži un rakstnieci Lindu Nemieru (Dreimani) Grāmatu svētku ietvaros.



Jēkabpils 3. vidusskolas skolēniem:
 tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti Grāmatu svētku ietvaros;
 Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas informatīva tikšanās “Salas Ziemeļos”.



Daudzpusīga sadarbība turpinās ar Jēkabpils Mākslas skolu:
 bibliotēkā izvietojām audzēkņu un skolotāju darbu izstādes. Atskaites gadā
skolas direktora Ziedoņa Bārbala jaunākie darbi “Plenērs”.
 atklājām

Mākslas

skolas

absolventes

Kristīnes

Bergmanes

pirmo

personālizstādi “ES/TU”. Izstādē skatāmi autores draugu un ģimenes portreti.

Pagarināts sadarbības līgums ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāli,
noslēgti līgumi ar LU Jēkabpils filiāli un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu par mācību –
metodisko materiālu nodrošināšanu studentiem un pasniedzējiem no bibliotēkas puses un
grāmatu atgūšanu no parādniekiem no augstskolu puses. Līgumu nosacījumi tiek ievēroti un
veiksmīgi darbojās, dodot iespēju studentiem no citiem reģioniem izmantot bibliotēkas
pakalpojumus.
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Arvien ciešāka sadarbība ar mazākumtautību biedrībām. Kopā tiek organizēti
pasākumi, realizēti projekti:


ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir”:
Ziemassvētku noskaņas pasākums, kurā Jēkabpils ģimnāzijas un 2.viduskolas
3.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt ukraiņu tautas ziemas saulgriežu paražas.
Gaidot gada sirsnīgākos svētkus, skolu audzēkņi tika aicināti sapņot un radīt savu
Ziemassvētku mākslas darbu. Izstāde bija skatāma bibliotēkas lasītavā.



baltkrievu biedrību “Spatkanne”:
UNESCO LNK tīkla ”Stāstu bibliotēkas” tematiska pēcpusdiena “Saimnieču
stāsti’’. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt baltkrievu sadzīves
tradīcijas, meklējot kopīgo un atšķirīgo, iepazīstot arī citu mazākumtautību
kultūru.
Sadarbojoties ar kultūrizglītojošām biedrībām, neizpaliek sadarbība ar
Jēkabpils NVO resursu centru. Bibliotēkas pasākumi tiek reklamēti mājaslapā
http://jekabpilsnvo.lv/, pasākumus apmeklē NVO pārstāvji, tos atspoguļo
Vidusdaugavas NVO avīzē.
Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm aprakstīta 7.punktā – Darbs ar
bērniem un jauniešiem.
11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Lai gūtu jaunu pieredzi bibliotēku darbā, uzturam kontaktus ar citu novadu un dažāda

profila bibliotēkām. Atskaites gadā pieredzes apmaiņā viesojāmies Valmieras integrētajā
bibliotēkā, Limbažu galvenajā bibliotēkā, uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā Sala
(Aloja), LNB, LU Dabaszinātņu fakultātes bibliotēkā.

Veicot galvenās bibliotēkas funkcijas, sadarbojamies ar reģiona pašvaldībām:


slēdzot sadarbības līgumus “Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu”;



apmeklējot reģiona bibliotēkas.
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Veiksmīgi attīstās sadarbība ar grāmatu tirdzniecības bāzi SIA Latvijas Grāmata. Kopā
organizējām pirmos Grāmatu svētkus Jēkabpilī. Svētku ietvaros rīkotie pasākumi notika
pilsētas kultūras, izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā, tika organizēta grāmatu
tirdzniecība un grāmatu loterija.

Realizējot sabiedrības informēšanu, par ES jautājumiem, turpinās sadarbība ar LR
Ārlietu ministriju. Bibliotēkā darbojas ESIP un tiek rīkoti kopīgi pasākumi: Eiropas Savienības
informācijas sniedzēju forums “ Kāds šodien laiks Eiropā?’’ un informācijas diena.
Jau 15 gadus bibliotēka sadarbojas ar LNB, realizējot “ Bērnu, jauniešu un vecāku
bērnu žūrija”, saņemot profesionālo informāciju, piedaloties profesionālās pilnveides kursos/
pasākumos. JGB bibliotēkas metodiķe darbojās metodiskā darba ekspertu grupā.
Arī atskaites gadā bibliotēka sadarbojās ar Latvijas Banku, piedaloties balsojumā par
Gada monētu 2016.
Tieto Latvija nodrošina BIS Alise darbību bibliotēkās. 2017. gadā tika veikts apjomīgs
darbs – iepludināts Jēkabpils pilsētas bibliotēkas katalogs JGB kopkatalogā. Turpinās datu
salīdzināšana un koriģēšana. Nepārtraukti tiek atjaunināta sistēmas darbība un aizsargāta
datu drošība.
Jau 14 gadus bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs kā
reģiona bibliotēku koordinators. Organizējot pasākumus sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru
padomes biroju Latvijā. Pārskata gadā aktivitātēs iesaistījās 16 reģiona bibliotēkas. Novembrī
JGB bija skatāma ceļojošā izstāde “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”. Par izstādi
interesentiem stāstīja bibliotēkas darbiniece – koordinatore, nododot iegūto informāciju no
izstādes veidotājiem.
11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Sadarbībā ar baltkrievu biedrību “Spatkanne’’ uz Latviju no Baltkrievijas 2017. gadā tika
atvestas kopumā trīs, nozīmīgiem baltkrievu tautas poēzijas dižgariem veltītas ceļojošās
izstādes:


“Petrusj Brovka – mans divdesmitais gadsimts’’- Jēkabpilī to prezentēja Baltkrievu
literatūras Valsts vēstures muzeja pārstāvji, direktors Dmitrijs Jackevičs un zinātniskā
līdzstrādniece Olga Guļajeva;



“Rigors Boroduļins. Atnākam, lai atrastu sevi dzīvē...’’, par izstādes tapšanu stāstīja
Natālija Mizon, Petrusja Brovkas Literatūras muzeja vadītāja no Minskas;
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“Maksims Bogdanovičs. Dzīve un daiļrade’’, kuru prezentēja baltkrievu biedrība ‘’
Spatkanne’’.

Sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir’’ Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros bibliotēkā notika:


senu ukraiņu tautas mūzikas instrumentu koncerts;



Ļvovas pilsētas Gnata Hotkeviča Kultūras pils radošā darbnīca – olu apgleznošana,
meistarklasi vadīja ukraiņu mākslinieces Gaļina Jakubišin un Marjana Gromiš.
Viesu nokļūšanu Latvijā atbalstīja labdarības fonds “ Ļvovas Jaunatnes resursu
centrs’’, prezidents Igors Martiņenko.

Izstrādāts pārrobežu projekts ”Interactive educational space – efficient way of social
integration of children from disadvantaged families” (Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs sociālās
integrācijas ceļš bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm) ,

kopā ar Ludzas centrālo bibliotēku un Rokišku

rajona bibliotēku (Lietuva). Projekta aktivitātes paredzētas 2018. un 2019. gadā.
11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs
Atskaites gadā bibliotēku vairākas reizes apmeklēja 12. Saeimas

deputāts,

jēkabpilietis Guntis Kalniņš (ZZS). Deputātu interesēja lasītāju viedoklis par bibliotēkas
pieejamību iedzīvotājiem. Apmeklējot bibliotēku piedalījās aptaujā “Gada monēta 2016”.
15. septembrī Guntis Kalniņš piedalījās JGB organizētajos Jēkabpils Grāmatu svētkos,
savukārt 22. septembrī Krustpils novada Grāmatu svētkos un jaunizveidotās Variešu
bibliotēkas atklāšanas pasākumā. Pielikums Nr.7 Fotomirkļi.
JGB kā reģiona bibliotēku metodiskais centrs, vismaz reizi gadā apmeklē savā
pārraudzībā esošās bibliotēkas. Oktobrī notika ikgadējs brauciens pa Salas, Viesītes, Aknīstes
un Neretas reģiona bibliotēkām. Šoreiz vizītē devās arī Guntis Kalniņš, kurš bibliotēkām
dāvināja Aivara Berķa un Ērika Hānberga grāmatu "Ne tikai vagas vilcēji. Latvijas Zemnieku
savienībai - 100''. Deputāts bija ļoti patīkami pārsteigts par bibliotēku darba aktivitātēm, to
vizuālo izskatu, ekspozīciju noformējumu un bibliotēku darbinieku attieksmi pret savu darbu.
Īpaši gandarīts, viņš bija par mazajām bibliotēkām - “novada mazajām gaismas pilīm”, jo, kur
ir cilvēki, tur ir arī lielāka iedzīvotāju rosība.
Pēc pašvaldību vēlēšanām, 2017. gada vasarā, Krustpils novada jaunais izpilddirektors
Raimonds Spēks iepazinās ar bibliotēku kā reģiona metodisko centru, lai pārrunātu un
izprastu sadarbību, funkcijas un iespējas nākotnē. Viņš arī devās līdzi ikgadējos vizitācijas
braucienos pa Krustpils novada bibliotēkām.
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Jēkabpils pašvaldību un
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, JGB metodiskā
darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar visām 38 reģiona publiskajām un 26 skolu
bibliotēkām.
Pārskata periodā tika organizēti pasākumi visa Jēkabpils reģiona mērogā, nodrošinot
pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi darbinieku
tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām,
veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot kopējo publisko un skolu bibliotēku
tēlu.

12.1. JGB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie profesionālās
pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi
Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:


reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības,
profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas;



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



konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu
digitalizācijas uzsākšanai.
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Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas –
apmācības, kursi, semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi,
kā arī pieredzes apmaiņas braucieni
N.p.k.

1.

Norises
laiks

16.02.

Norises
vieta

JGB

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas
Profesionālās pilnveides
seminārs, tēmas:
-E-grāmatas bibliotēkās - jauns
pakalpojums Preiļu Galvenajā bkā

JGB

Dal.
Sk.

Stundu
sk.

44

3

37

3

63

2

63

4

23

2

-Dokumentālās filmas "Latvija
man sirdī" par žurnālisti Māru
Grīnbergu uzņemšana
Profesionālās pilnveides
seminārs, tēmas:

2.

3.

4.

5.

23.03.

20.04.

20.04.

11.05.

JGB

JGB

JGB

JGB

- Aizvadītais 2016.gads Jēkabpils
reģiona bibliotēkās
- Apmācības par jaunākajiem epakalpojumiem, ko nodokļu
maksātājiem sniedz VID

JGB VID

Profesionālās pilnveides
seminārs, tēmas:
- Aktuāli novadpētniecības darba
jautājumi bibliotēkās
- Aktualitātes skolu bibliotēku
jomā

JGB LNB

Profesionālās pilnveides lekcija
par jaunāko literatūru "Ikviena
grāmata ir pasaule" (Liega
Piešiņa (LNB))

JGB LNB

Profesionālās pilnveides
seminārs, tēmas:
- Aktualitātes bibliotēku darbā :
240 h programmas pabeigšana,
balva "Pagasta bibliotekārs Gaismas nesējs", balvas "Laiks
Ziedonim pretendente

JGB

- Tikšanās ar grāmatu "Lida.
Citādā" autori Ingrīdu Strodi un
aktrisi Lidiju Pupuri
6.

25.05.

Jēkabpils

Profesionālās pilnveides

JGB
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novada
b-kas

7.

19.10.

JGB

pieredzes apmaiņas brauciens pa
Jēkabpils novada bibliotēkām Slates, Rubeņu un Tadenavas,
biedrība "Ūdenszīmes"
Kaldabruņā un Raiņa muzejs
Tadenavā
Profesionālās pilnveides
seminārs, tēmas:
- Jānis Jaunsudrabiņš - nezūdoša
vērtība
- Jānis Akuraters un Jānis
Jaunsudrabiņš
- Aktualitātes publisko un skolu
biliotēku darbā

JGB UNESKO
LNK tīkls
"Stāstu
bibliotēkas"

75

3

40

3

Profesionālās pilnveides kursi
"Fotoattēlu pēcapstrāde"

20

5

Profesionālās pilnveides kursi
"Izstāžu menedžments un
dizains”

35

8

28

1
diena

Profesionālās pilnveides
seminārs, tēmas:
- Izbraukuma mācību seminārs
"ievads mēdijpratībā" Aizkrauklē
- Konkursa par novadpētniecības
krājuma aktualizēšanu "Kā viņus
sauc?" rezultāti
8.

16.11.

JGB

JGB

- Bibliotēku darbu plānošanas
dokumenti
- Automatizācijas procesu
turpināšana, izmantojot BIS ALISi
- Galvenie akreditācijas indikatori

10.

11.

12.

02.03.

07.12.

10.08.

JGB

JGB Jēkabpils
Mākslas skola

JGB

JGB EGO,
izglītības un
attīstības
centrs

Pieredzes apmaiņas brauciens uz
Limbažu Galveno bibliotēku un
Alojas novada uzņēmējdarbības
atbalsta centru-bibliotēku "Sala"

JGB

Apkopojot 2017. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē:
 6 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku
nozarē un Jēkabpils reģiona bibliotēku darbā;
 2 profesionālās pilnveides kursi
 1 profesionālās pilnveides lekcija par jaunāko literatūru
 1 apmācības par e-pakalpojumiem
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2 pieredzes apmaiņas braucieni
Tradicionāli mēs organizējam divu veidu pieredzes apmaiņas braucienus – pavasarī

brauciens tiek organizēts uz kādām no novadu bibliotēkām, kas ir mūsu pārraudzībā, bet
vasaras beigās dodamies uz kādu no Latvijas bibliotēkām, kur ir notikušas ievērojamas
pārmaiņas. Šogad apmeklējām Jēkabpils novada Slates, Rubeņu un Tadenavas bibliotēkas, kā
arī aktīvi darbojošos Jēkabpils novada biedrību “Ūdenszīmes” Kaldabruņā un bezgala jauko
atjaunoto Raiņa muzeju Tadenavā.
2017. gada nogalē visiem publisko un izglītības iestāžu darbiniekiem sagatavojām
apliecinājumus par JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu.
Jauninājums metodiskajā darbā 2017. gadā pēc reģiona publisko bibliotēku pārskatu
uzrakstīšanas un statistisko datu apkopošanas organizējām Diskusiju dienas, kurās visas 38
bibliotēkas tika sadalītas 5 dienās, lai katrā dienā būtu dažādu novadu pārstāvētas
bibliotēkas. Bibliotēku darbinieku uzdevums bija sagatavot prezentāciju par galvenajiem
statistikas rādītājiem, veiksmīgākajiem pasākumiem, problēmām, kā arī par prioritātēm
nākamajā darbības gadā. Pēc katras bibliotēkas prezentācijas tika uzdoti jautājumi un
diskutēts par problēmām un prioritātēm. Savā ziņā šīs Diskusiju dienas ir pieredzes apmaiņa
starp novadu bibliotēkām, JGB darbiniekiem. Tās veicina prasmi prezentēt savu bibliotēku,
uzstāties.
12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām
Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību
bibliotēkām. 2017. gadā kopumā tika noorganizēti 12 bibliotēku darbinieku profesionālās
pilnveides pasākumi - semināri, mācības, lekcijas, pieredzes braucieni, 11 no tiem gan kursos,
gan semināros un pieredzes apmaiņas braucienos piedalījās arī izglītības iestāžu bibliotēku
darbinieki, tādējādi papildinot savas profesionālās zināšanas.
Notiek intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar
automatizācijas procesiem šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu, kā arī tīri
praktiskas konsultācijas un apmācības darbam ar sistēmu.
Aktuāla, profesionāla informācija izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem tiek
nodota elektroniski, izmantojot izveidoto Skolu bibliotēku listi.
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12.3. Sadarbība ar citām iestādēm
Pārskata periodā JGB saglabāja metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona
bibliotēkām, nezaudējot līdzšinējo veiksmīgo sadarbības pieredzi starp LR Kultūras ministriju,
v/a „Kultūras informācijas sistēmu centru”, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības
centru un Bērnu literatūras centru.
No 17.- 23. aprīlim visās Latvijas bibliotēkās tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad
tās vadmotīvs ‘’Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem.’ Bibliotēku nedēļā
svinam mūsu bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu
atpazīstamību, lai palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu, publiskajai
bibliotēkai.
2017. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības
centru, tās darbiniekiem, var izdalīt vairākus virzienus:


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.

Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizētie semināri galveno
bibliotēku metodiķiem 6.-7. jūnijā un 18. oktobrī, kuru nozīmīgākās tēmas: reģiona galveno
bibliotēku metodiskā darba saturs un formas, bibliotēku pieredzes piemēri.
Metodiskā ziņā svarīgi ir:


LNB Bibliotēku attīstības centra vēstnesis, kas ir pieejams elektroniski;



konferenču, semināru un sanāksmju materiāli;



uzziņu izdevums “Kalendārs bibliotēkām”.

Pārskata periodā, pateicoties LNB Bibliotēku atbalsta centra ierosmei, turpināja
darboties 2016. gadā izveidotā metodiskā un konsultatīvā darba grupa, kurā tika iesaistīta arī
JGB metodiķe Rudīte Kļaviņa.
Darba grupas galvenie uzdevumi:


atbalsts metodiskā un konsultatīvā darba attīstībai un pilnveidei;



metodiskā un konsultatīvā darba pakalpojumu groza izveide;



atbalsts jaunajiem metodiķiem;
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bibliotēku gada pārskati: iesniegšana, struktūra, saturs, pieejamība. (Atkārtoti pārskatīts
bibliotēkas gada pārskatu saturs un struktūra)

20.aprīlī JGB metodiķe piedalījās darba grupā par ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.
Regulāri notiek konsultācijas ar Tieto Latvija tīri praktiskos jautājumos par BIS Alise
darbību, kā arī par līgumu slēgšanu ar novadu bibliotēkām, kas strādā Alise-i modulī. Notiek
intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas procesiem
šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu.
Daudz konsultāciju tika prasītas un saņemtas jautājumos par krājumu salīdzināšanas
datiem un kļūdu labošanu tajos.
Tika uzsākta Jēkabpils pilsētas bibliotēkas elektroniskā kataloga datu iepludināšana
Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, datu
salīdzināšana, kļūdu labošana.
Informācijai un ierosmēm bagāta bija Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietnieces
Ilonas Skorodihinas ciemošanās pie mums – reģiona bibliotekāru seminārā, atklājot jaunāko
informāciju par e-grāmatām publiskajās bibliotēkās. Paldies kolēģiem Preiļos!
12.4. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās
pilnveides vajadzības
Šī darba problēmas mēs esam jau pārrunājuši gan galveno bibliotēku metodiķu
semināros, gan arī jaunizveidotās darba grupas sanāksmē, tās ir


vienotas dokumentācijas prasības akreditācijas komisijai, plāniem, atskaitēm;



vadlīnijas metodiskā darba veikšanai;



labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem, labu,
bibliotekāru atzinīgi novērtētu lektoru datu bāze.

Ja jārunā par metodiķu profesionālo pilnveidi, tas ir nepieciešams kā jebkuram bibliotēkas
darbiniekam, bet ļoti svarīga ir tieši pieredzes apmaiņa starp metodiķiem, tas noteikti veicina
jaunu darba formu ieviešanu. Pozitīvi arī tas, ka ir izstrādāta apmācību programma galveno
bibliotēku metodiķiem, kas noteikti atrisinās tieši profesionālās pilnveides vajadzības.
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Rabša
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Pielikumi
Pielikums Nr. 1 – Apmeklētie prof. pilnveides pasākumi
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k.

Norises vieta

1.

Norises
laiks
17.II

2.

2.III

3.

31.III

Krustpils
pamatskola
Tiešsaiste

4.

6.IV

Rīga

5.

20.IV

JGB

6.

7.IV

Rīga

7.

21.IV

Rīga

8.

21.IV

Valmiera

Tiešsaiste

Organizētājs(-i)
Liepājas
uzņēmums SIA
"Addiction"
sadarbībā ar
Liepājas
pašvaldību
JGB

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas
Tiešsaistes radošo industriju
konference “Subject: Creativity”

“Fotoattēlu pēcapstrāde”

VARAM sadarbībā Tiešsaistes seminārs "Tavas ear partneriem
iespējas!"
LNB
Personu un institūciju autoritatīvo
ierakstu veidošana atbilstoši RDA
JGB
Lekcija par jaunāko literatūru
“Ikviena grāmata ir pasaule”
(L.Piešiņa)
Latvijas
Eiropas informācijas diena
Republikas
Ārlietu ministrija,
Eiropas Komisija,
Eiropas
Parlamenta
Informācijas
birojs
LNB Ziedoņa zāle Pavasara konference bērnu
(Rīgā, Mūkusalas literatūras un bibliotēku
ielā 3)
speciālistiem
"ES PIEDERU ŠEIT"
Jēkabpils Kultūras Realizējot sabiedrības
pārvalde
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
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Stundu
skaits
1 diena

4
2
3
3

6

6

1 diena

9.

Aprīlis

Tiešsaiste

LU sadarbībā ar
Nordea banku
JGB

10.

25.V

Jēkabpils
novads

11.

25.-26.V

Valmiera

LNB, KM

12.

30.V

Tiešsaiste

13.

3.-5.VI

14.

6.VI

Viesu māja
“Upmaļi”,
Līgatnes
novads
Jelgava

LR Izglītības un
zinātnes
ministrija
sadarbībā ar LNB
UNECKO Latvijas
Nacionāla
komisija

15.

10.VIII

Limbažu
reģions

16.

31.VIII

Rīga

JGB

17.

8.IX.

Rīga

LNB

18.

21.IX

Madona

19.

27.IX

Rīga

20.

26. X

Tiešsaiste

21.

13.X

Rīga, Berga
bazārs

LNB, Jelgavas
pilsētas
bibliotēka
JGB

LNB, KM

LNB
Ā. Mickēviča,
Viļņas Reģiona
publiskā
bibliotēka
sadarbībā ar LNB
un Jelgavas
pilsētas
bibliotēku
Ziemeļvalstu
Ministru
padomes birojs
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organizētajā seminārā “Mediju
pratības stiprināšana izglītības
procesā – Baltijas valstu pieredze
un zināšanas”.
Tiešsaistes lekcijas “Būt modram
un sasniegt mērķi”
Profesionālās kompetences
pilnveides izbraukuma seminārs uz
Jēkabpils novada bibliotēkām
(Slates, Rubenes, Tadenavas b-kas)
Latvijas akadēmisko, speciālo un
publisko bibliotēku direktoru 2017.
gada pavasara sanāksme
Tiešsaistes konference
"Izaicinājumi pieaugušo izglītības
kvalitātes pilnveidei"

4
1 diena

12

1 diena

Vasaras skola “Kultūras mantojums
lietojumā 21.gadsimtā”

3 dienas

Reģionu galveno bibliotēku
metodiķu seminārs

1 diena

Pieredzes apmaiņas brauciens uz
Limbažiem (Limbažu galvenā b-ka,
uzņēmējdarbības atbalsta centrsbibliotēka Sala (Aloja))
Pieredzes apmaiņas brauciens uz
Rīgu (LNB, LU Dabaszinātņu fak.
bibl., Mākslas muzejs)
Lasi klusi, lasi skaļi - lasi!

1 diena

Bibliotēku navadpētniecības
konference “Šodienas notikumsrītdienas vēsture”
Informācijas meklēšana periodisko
izdevumu digitālajās kolekcijās
Tiešsaistes tālmācības kurss
“Andragoģija”

5

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas
seminārs

6

1 diena

5

4
4

22.

18.X

Rīga

23.

Rīga

24.

3.X.,
24.X.,
21.XI
27.X

25.

14.XI

Rīga

26.

14.XI

27.

22.XI

28.

7.XII

29.

7.XII.

30.

6.XII

31.

12.XII

Rīga

Latvijā
LNB
Latvijas
Nacionālais
kultūras centrs
Latvijas
Republikas
Ārlietu ministrija,
Eiropas Komisija,
Eiropas
Parlamenta
informācijas
birojs
BIS ALISE
sadarbībā ar LNB
Lattelecom
seminārs
Jēkabpilī
LNB, KM

Reģionu galveno bibliotēku
metodiķu seminārs
Kursi “Stāstnieku skola –
ievadkurss stāstniecībā”
ES informācijas sniedzēju forums
“Kāds šodien laiks Eiropā”

Bibliogrāfisko ierakstu veidošana
atbilstoši RDA
Jēkabpils
Vispārīgās datu aizsardzības
Tautas nams
regulas ieviešanas plānošana un
realizācija
Rīga
Latvijas akadēmisko, speciālo un
publisko bibliotēku direktoru 2017.
gada rudens sanāksme
Jēkabpils
Jēkabpils Kultūras Lekcija “Par izdegšanas sindromu”
pārvalde
(psihoterapeite A. Poiša)
Krustpils
Izglītības un
Profesionālās pilnveides seminārs
Kultūras nams attīstības centrs
“Izstāžu menedžments un dizains”
“EGO’
Rīga
LNB
No grāmatu starta līdz mediju un
informācijpratībai bibliotēkās
Rīga
LNB Kompetenču Profesionālas pilnveides
attīstības centrs
programma “Datu bāzu, e-grāmatu
un digitālo kolekciju izmantošanas
iespējas”
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5
24

6

4
4

5

2
6

6
6

Pielikums Nr. 2 – Aptaujas

Aptaujas
Aptauja - pirmā
Bērnu un jauniešu interešu izpētei aptauja “Es un bibliotēka” Bērnu literatūras nodaļa
izveidoja aptauju, kuru aizpildīja 22 respondenti. 10 respondenti bija zēni un vīrieši, un 12
meitenes un sievietes vidējais vecums visiem respondentiem 20 gadi.
Respondentu statistika:
Respondentu skaits :22
Vīrietis:

10

Sieviete:

12

Vidējais vecums:

20 gadi

Kopumā bija jāatbild uz 9 jautājumiem.
Rezultātu kopsavilkums:
1. Cik bieži Tu apmeklē bibliotēku?
Vairākas reizes nedēļā.
6
Reizi nedēļā.
3
Vienu, divas reizes mēnesī.12
Reizi pusgadā.
1
Cits
0

Iesniegto atbilžu summa

27.3%
13.6%
54.5%
4.5%
0%

22

2. Kāpēc Tu apmeklē bibliotēku? (vairākas atbildes iespējamas)
Grāmatu saņemšana līdzņemšanai.
15
Lasītavas apmeklējums – laikrakstu, žurnālu lasīšanai.
6
Interneta, datora izmantošana.
9
Lai spēlētu galda spēles.
1
Lai satiktos ar draugiem.
5
Lai izmantotu kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas pakalpojumus.4
Informācijas ieguvei.
2
Apmeklēju bibliotēkas organizētos pasākumus un izstādes.
5
Cits
1
Iesniegto atbilžu summa
48
Citas atbildes:


gaidu, kad atbrauks vecāki

58

31.3%
12.5%
18.8%
2.1%
10.4%
8.3%
4.2%
10.4%
2.1%

3. Kāda bibliotēkā pieejamā literatūra Tev interesē visvairāk? (vairākas atbildes iespējamas)
Enciklopēdijas.
8
20%
Klasiskā literatūra.
5
12.5%
Dzeja.
5
12.5%
Pusaudžu romāni.
3
7.5%
Fantāziju literatūra.
7
17.5%
Pasakas.
7
17.5%
Detektīvi.
3
7.5%
Vēsturiski darbi.
0
0%
Cits
2
5%
Iesniegto atbilžu summa40
Citas atbildes:



Etnogrāfija
laikrakstu izdevumi

4. Kāda ir Tava mīļākā grāmata?
1) E.Virza Straumēni
2) Lūsija Moda Montgomerija "Anna no Zaļajiem jumtiem"
3) Palle viens pats pasaulē.
4) Čārlijs un šokolādes fabrika
5) K. Pankolas grāmatu izlases.
6) Disney
7) Hanna, Kristīne Eņģeļa pieskāriens
8) Konans Doils, Arturs "Etīde purpura toņos"
9) Grega dienasgrāmata
10) Kaķīša dzirnavas
11) Grega dienasgrāmata, Kapteinis Apakšbiksis
12) Māja un Mote tīrais trakums
13) Blēžgabals Kailums
14) 000
15) 000
16) Džeimss Patersons un Kriss Tebetss ''Pamatskola, manas dzīves briesmīgākie gadi.''
17) Klāra Klukste
18) Ziloņu dārzs, Frozen, Zelta pasakas, Latviesu tautas pasakas
19) Veronika Rota ''Citādie'', ''Dumpinieki'', ''Sabiedrotie''
20) Pasakas
21) Palle viens pats pasaulē.
22) Mazais princis
5. Vai Tu interesējies par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem?
Jā.
14
63.6%
Nē.
8
36.4%

Iesniegto atbilžu summa22
6. Kas ir Tavs galvenais informācijas avots par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem? (vairākas
atbildes iespējamas)
Bibliotēkas mājaslapa.
5
25%
Informācija bibliotēkā (afišas).
6
30%
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Sociālie tīkli (facebook, twitter, draugiem.lv).5
Cits
4
Iesniegto atbilžu summa
20
Citas atbildes:





25%
20%

Personīgi sniegta informācija
bibliotekāre
bibliotekāri pastāsta
bibliotēka

7. Kādus pasākumus Tu gribētu bibliotēkā? Kādos pasākumos Tu gribētu piedalīties?
1) Bērniem - kopīgu gr. lasīšana.
2) Varētu par dzimtas sakņu pētīšanu saistībā ar bibliotēkā pieejamajiem materiāliem. Kā un kur
labāk meklēt informāciju.
3) Tikšanās ar grāmatu autoriem.
4) Tādos kuros ir balvas! Tādos kuros jālasa.
5) Labprāt piedalītos dažādu autoru noteiktu žanru interesentu diskusiju, vai pareizāk būtu teikt
pārspriedumu, vakaros. Tādā veidā spētu vairāk uzzināt par vēl nezināmiem autoriem un viņu
darbiem, kurus es varētu paņemt izlasīt un gūt baudījumu. Forumus internetā nelasu, jo pārāk
daudz drazas, kas nokaitina, jo reizēm raksta visi kam nav slinkums un pilnīgi ne par tēmu.
Mani arī ļoti interesētu bērnu literatūras apspriešana pieaugušo kontekstā, vairāk domāju par
vecākiem, kuri vēl šodien lasa saviem mazajiem priekšā un neaizraujas ar multeņu māniju.
Kas viņu bērniem šķiet aizraujošs? Interesanti veidi kā klausīties un lasīt priekšā, lai mazajam
būtu lielāka interese par izlasīto.
6) nezinu
7) tikšanās ar literātiem
8) Dažādos konkursos un viktorīnās...
9) Valentīndienas pasākums
10) ...
11) Nekas
12) tikšanās ar slavenu rakstnieku
13) Nekādos
14) 000
15) 000
16) Bibliotēkas jubilejas
17) Tikšanās ar bērnu rakstniekiem, jauniem cilvēkiem, kuri veido grāmatas
18) aprīļa jokošanās diena pasākums ar jokiem
vasaras brīvlaika pasākums
jauna gada pasākums
sniegbaltītes skola
Lieldienu pasākums
19) Es vēlētos piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā.
20) Satikt draugus
21) Kopā ar skolēniem iepazīt bibliotēku.
22) tikšanās ar rakstniekiem
8. Kas pēc Tavām domām bibliotēkā būtu jāizmaina vai jāuzlabo?
1) Viss labi.
2) Pagaidām viedokļa par šo jautājumu nav.
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3) Ir jauki un atsaucīgi darbinieki!
4) Lai lasītākās grāmatas ir vienā nodaļā.
5) bērnu nodaļā grūti orientēties un izdarīt izvēli, varētu būt lielāka izvēle no jaunajām grāmatām
pirmsskolniekiem
6) nezinu
7) plašākas telpas vajadzētu
8) Nepieciešamas lielākas telpas bibliotēkas attīstībai!
9) viss kartība
10) neko bibliotēka man tāpat patīk
11) Neierobežots laiks pie datora, Austiņas pie katra datora
12) Man viss patīk
13) Nekas
14) 000
15) 000
16) Vajadzētu jaudīgākus datorus.
17) Nepieciešama klusā lasītava. Radošo nodarbību telpa ar skatuvīti.
18) lai būtu lielāka pavisam un daudz plauktu būtu ar grāmatām
19) Mani apmierina bibliotēku sistēma
20) Nezinu
21) Viss ir jauki, paldies!
22) jāstrādā katru dienu
9. Kā Tu vērtē bibliotēkas darbinieču – bibliotekāru darbu?
Ļoti labi.
17
77.3%
Labi.
4
18.2%
Vidēji.
1
4.5%
Grūti pateikt.
0
0%
Iesniegto atbilžu summa22

Secinājumi. Grāmatu līdzņemšana ir aktuāla un arī interneta un datora izmantošana.
Visvairāk interesē enciklopēdijas, fantāziju literatūra un pasakas. Ļoti interesē pasākumi kuri
notiek bibliotēkā par tiem visvairāk informācija tiek iegūta tiešā veidā no bibliotekārēm vai
bibliotēkā izliktajām afišām. Esam ņēmuši vērā lasītāju ieteikumus par pasākumiem,
piemēram, tikšanās ar rakstniekiem (Bērnu grāmatu autore Evija Gulbe, bērnu grāmatu
autore un ilustratore Agija Staka). Aptaujāto ieteikumi pārsvarā ir par Bērnu nodaļas telpām
– gribētu, lai tās ir plašākas. Bibliotekāru darbs tiek vērtēts kā ļoti labs.
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Aptauja - otrā daļa

Respondentu statistika
Respondentu skaits:

15

Vīrietis:

5

Sieviete:

10

Vidējais vecums:

20.4 gadi

Kopumā bija jāatbild uz 9 jautājumiem.

Rezultātu kopsavilkums
1. Cik bieži Tu apmeklē bibliotēku?
Vairākas reizes nedēļā.

5

33.3%

Reizi nedēļā.

2

13.3%

Vienu, divas reizes mēnesī.

5

33.3%

Reizi pusgadā.

0

0%

Cits

3

20%

Iesniegto atbilžu summa

15

Citas atbildes:


Reizi vairākos gados



kad ir laiks



vienreiz, divreiz nedēļā

2. Ar ko Tev visvairāk saistās vārds "Bibliotēka"? (vairākas atbildes iespējamas)
Tā ir grāmatu apmaiņas vieta.

7

31.8%

Tā ir žurnālu un avīžu lasīšanas vieta.

2

9.1%

Tā ir interneta izmantošanas vieta.

3

13.6%

Tā ir atpūtas un izklaides vieta.

2

9.1%

Tā ir universāla informācijas ieguves vieta.

7

31.8%
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Cits

1

Iesniegto atbilžu summa

22

4.5%

Citas atbildes:


tā ir gudrību apgūšanas vieta, kurā tu vari iemācīties kaukto jaunu

3. Kāpēc Tu apmeklē bibliotēku? (vairākas atbildes iespējamas)
Grāmatu saņemšana līdzņemšanai.

12

41.4%

Lasītavas apmeklējums – laikrakstu, žurnālu
lasīšanai.

3

10.3%

Interneta, datora izmantošana.

5

17.2%

Lai spēlētu galda spēles.

3

10.3%

Lai satiktos ar draugiem.

4

13.8%

Cits

2

6.9%

Iesniegto atbilžu summa

29

Citas atbildes:


gan draugu dēļ gan datora dēļ dažreiz jo man ir hiphops un es atnāku agri es atnāku
šeit arī grāmatas palasu



lai satiktos ar draugiem un datora, interneta izmantošana

4. Vai bibliotēka vispār ir vajadzīga?
1) Jā
2) Jā!
3) Jā!
4) Vajadzīga.
5) noteikti
6) Protams. Kā tad cilvēki var dzīvot bez grāmatām? Ja tev nav mājās kādas grāmatas, kuru tu
tik ļoti gribi izlasīt. Tu droši vari nākt uz bibliotēku un atrast to. bibliotēkā var izmantot
datoru.
7) 8) noteikti, jo savādāk nevarētu apgūt zināšanas iemācīties kaut ko jaunu
9) ja jo tur var uzzināt ko jaunu
10) jā ir vajadzīga
11) jā, jo šeit ir universāla uzziņas vieta, kur var atrast vajadzīgo informāciju
12) jā
13) ja ir vajadzīga ,jo ja nebūs nevares neko uzzināt un bibliotēkā ir interesanti!
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14) Noteikti vajadzīga
15) JA, LAI UZZINATU INFORMACIJU

5. Vai Tu seko līdzi bibliotēkas aktualitātēm internetā, sociālajos tīklos?
Jā.

11

73.3%

Nē.

4

26.7%

Iesniegto atbilžu summa

15

6. Kādos sociālajos tīklos Tu seko bibliotēkas aktualitātēm? (vairākas atbildes iespējamas)
Bibliotēkas mājaslapa www.jgb.lv

6

24%

www.draugiem.lv

7

28%

www.twitter.com

2

8%

www.facebook.com

5

20%

www.instagram.com

5

20%

Iesniegto atbilžu summa

25

7. Vai Tu esi „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieks?
Jā, piedalos katru gadu.

5

33.3%

Jā, šad un tad piedalos.

3

20%

Nē, mani tas neinteresē.

1

6.7%

Nē, neesmu.

5

33.3%

Nezinu, kas tas ir.

1

6.7%

Iesniegto atbilžu summa

15

8. Kāds ir Tavs mīļākais gadalaiks? (vairākas atbildes iespējamas)
Ziema.

7

30.4%

Pavasaris.

5

21.7%

Vasara.

9

39.1%

Rudens.

2

8.7%
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Iesniegto atbilžu summa

23

9. Tavs kompliments vai novēlējums bibliotēkai: (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
1) Paldies par kopā būšanu!
2) Lai nekad netrūkst grāmatu lasītāju un pasākumu apmeklētāju! Lai radošs un panākumiem
bagāts rudens! (Un par bērnu/jauniešu/vecāku žūriju - nav tā, ka neinteresē, un nav tā, ka
nezinu, kas tas ir. Vienkārši neietilpstu nevienā no kategorijām)
3) esiet vienmēr jautras
4) Lai mūsu bibliotēka kļūst, vel krāšņāka un labāka. Kā arī lai mūsu bibliotekāres kļūst, vel
mīļākas.
MŪSU BIBLENE LABĀKĀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5) lai veicas un lai uzlabo tastatūru peli un monitoru 2 datoram
6) lai vienmēr te būtu jaunas grāmatas un būtu interesanti kā vienmēr
7) lai bibliotēkai ir daudz apmeklētāju un lasītāju
8) turpināt šādā garā un augt, un augt!
9) Lai būtu vairāk grāmatu!
10) lai veicas turpmākajos darbos un pasākumos!
11) Izaugsmi!
12) ES JUMS VĒLU VESELĪBU UN LAIMI

Secinājumi. Aptaujātie bibliotēku visvairāk apmeklē vairākas reizes nedēļā un vienu, divas
reizes mēnesī. Vārds bibliotēka visvairāk saistās ar grāmatu apmaiņas vietu un universālu
informācijas ieguves vietu. Pārsvarā bibliotēka tiek apmeklēta grāmatu līdzņemšanai un
interneta, datora izmantošanai. Atbildot uz jautājumu, vai bibliotēka vispār ir vajadzīga,
secinājums ir - noteikti vajadzīga! Bibliotēkas aktualitātēm sociālajos tīklos visvairāk tiek
sekots bibliotēkas mājaslapā (www.jgb.lv) un www.draugiem.lv. Respondentu atbildes uz
jautājumu par to vai Tu esi „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieks, dalījās 33,3%
piedalās katru gadu un 33.3% - nē, neesmu. Nobeigumā saņēmām ļoti pozitīvus novēlējumus
un atsauksmes.
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Bibliotēkas mājas lapas www.jgb.lv sadaļa - aptaujas - jautājumi par bibliotēkas darba
kvalitāti, pasākumiem, valstī aktuāliem jautājumiem, piemēram:
“ Vai Jūs zināt, kas ir kiberdrošība?”
Iepriecina aptaujas respondentu atbildes, jo 87% izprot un zina, kas ir kiberdrošība un tikai
13% snieguši noraidošu atbildi.
“Kāda žanra literatūru visbiežāk Jūs lasāt?”
Lielākā daļa respondentu (40%) izvēlējušies atbildi-citas-, kas ļauj secināt, ka tās ir studijām
paredzētās grāmatas, no izklaides literatūras mūsu lasītāji iecienījuši detektīvu un
piedzīvojumu (30%) un fantastikas žanra (20%) literatūru.

Aptauja “Sabiedrības domas un uztvere par Jēkabpils pilsētas tēlu”
Aptaujā piedalījās 50 respondenti. Jēkabpils atpazīstamības tēls ir Lūsis un Daugava, tad
pils, kultūras pasākumi. Tāpat iepriecina, ka, runājot par Jēkabpili, nav mazsvarīgi kultūras
pasākumi, jo bibliotēkas arī piedāvā pasākumus, kuri ir atzinīgi novērtēti iedzīvotāju vidū.
Aptauja par ukraiņu biedrību “Javir”
Tās aizpildīja 65 bibliotēkas apmeklētāji un viesi. Visi respondenti zināja, kas ir biedrība
“Javir”, informācija par biedrību iegūta sociālajos tīklos un, kas nav mazsvarīgi, JGB, jo pirms
katra pasākuma, bibliotēkā izliktas afišas un aktuālā informācija pieejama mājas lapā
www.jgb.lv. Uz jautājumu “Vai esiet apmeklējis kādu no Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās
biedrības “Javir” rīkotajiem pasākumiem?” patīkami bija lasīt atbildes, ka apmeklē
pasākumus, jo tie notiek bibliotēkā.
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Labdien! Veicam aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības domas un uztveri par Jēkabpils
pilsētas tēlu.
Aptaujas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 5 min. Jūsu laika.
Paldies par atsaucību!
1. Vai, Jūsuprāt, Jēkabpils pilsētai ir savs unikāls un atpazīstams tēls, vides objekts?
Jā
Nē
grūti pateikt
2. Miniet/nosauciet 3 elementus, kas, Jūsuprāt, veido Jēkabpils pilsētas tēlu.

3. Kuri no minētajiem aspektiem Jums šķiet nozīmīgi domājot par Jēkabpils tēlu?
 Kultūras pasākumi
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Arhitektūra
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Sakopta un tīra vide
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Ekskursijas un sporta pasākumi
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Atpūta un izklaide ( pilsētas svētki, pastaigu parki, kafejnīcas, veikali)
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
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4. Kurš Jēkabpils aspekts būtu jāuzsver, veidojot unikālu atpazīstamu Jēkabpils tēlu?
 Pilsētas skaistums
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Daba
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Ilgtspējīga pilsētas attīstība
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt

5. Kādas, Jūsuprāt, ir ar Jēkabpils pilsētu saistītas nozīmīgākās priekšrocības salīdzinājumā
ar citām Latvijas pilsētām?
 Tūrisma attīstība
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Kultūras pasākumi
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
 Izglītība
Nozīmīgi
Nenozīmīgi
grūti novērtēt
Jūsu komentāri
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Labdien!
Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrībā “JAVIR”, Latvijas simtgades pasākumu
ietvaros,vēlas uzzināt Jūsu viedokli par biedrību un lūdz, Jūs aizpildīt aptaujas anketu.
Šī aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā
biedrības “Javir ’ ’ Latvijas simtgades veltīto pasākumu organizēšanai.

Informācija par respondentu
Vecums
Dzimums
□ Sieviete

□ Vīrietis

□

Jaunāks par 14 gadiem

Dzīvesvieta
□ Jēkabpils

□

15-30

□ Jēkabpils novads

□

30-50

□ Cits

□

50 un vairāk

Vai Jūs esat dzirdējis/usi, ka Jēkabpilī darbojas Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā
biedrībā “JAVIR”?
□ Jā, esmu
□ Nē, neesmu
No kādiem avotiem Jūs ieguvāt informāciju par Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo
biedrību “JAVIR”? (Variet, atzīmēt vairākus variantus!)

□ _________________________________________________
Sociālie tīkli: draugiem.lv, facebook.com u.c. (norādiet, pasvītrojot)
□ Draugi, paziņas

□ Masu mediji: TV, radio, prese (norādiet, pasvītrojot)
□ Citas biedrības
□ Jēkabpils Galvenā bibliotēka
□ Jēkabpils pilsētas pašvaldība
□ Cits variants (norādiet!
Iepriekšēja pieredze sadarbībai ar ukraiņu biedrību „JAVIR”
□ Ir
□ Nav
Ja ir, tad kāda pieredze ___________________________________________________________
Vai esiet apmeklējis kādu no Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības “JAVIR” rīkotajiem
pasākumiem?
□ Jā, esmu (norādiet kādus)
□ Nē, neesmu
Kāda veida Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrībā “JAVIR” rīkotos pasākumus Jūs vēlētos
apmeklēt?
□ Izstādes
□ Koncertus
□ Radošās
□ Citus
Darbnīcas
pasākumus
Ņemot vērā, ka Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrībā “JAVIR” mērķis ir ukraiņu kultūras
vērtību popularizēšana, lūdzu, norādiet vai Jums ir saistība ar ukraiņu kultūru?
□ Ir
□ Nav
Ja ir, tad kāda pieredze __________________________________________________ ____________
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Ieteikumi un novēlējums biedrībai _________________________________________
___________ __________________________________________________________
___________ __________________________________________________________
___________ __________________________________________________________

Paldies par piedalīšanos aptaujā! ©
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Pielikums Nr. 3 – JGB krājuma attīstības koncepcija

Apstiprinu:
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja
Z. Rabša
Jēkabpilī, 25.01.2017

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija
(2017-2019)

Jēkabpils, 2017
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Krājuma attīstības normatīvo dokumentu raksturojums
Straujā informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, milzīgais izdotās
informācijas daudzuma pieaugums noved pie informācijas un zināšanu nozīmes
palielināšanās visās 21. gadsimta politiskās, ekonomiskās un sociālās dzīves jomās. Arī
Latvijas attīstības rezultāti lielā mērā atkarīgi no valsts iedzīvotāju iespējām saņemt
kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus. Informācija ir kļuvusi par stratēģiski svarīgu resursu,
kurš nosaka pārējo resursu izmantošanas iespējas.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā - JGB) ir nozīmīgs sabiedrības
informācijas, komunikācijas un kultūras centrs, tālākizglītības un pašizglītības iestāde. Laikā,
kad informācija kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem, aktuāla un
kvalitatīva iespieddarbu un citu izdevumu komplektēšana ir bibliotēkas uzdevums, lai varētu
sniegt pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.
Pieaugot informācijas izdevumu piedāvājumam un iespējām, kā arī finansiālais
nodrošinājums komplektēšanas procesu veikšanai ir kļuvis apjomīgāks un stabilāks, Jēkabpils
Galvenā bibliotēka izstrādāja bibliotēkas krājuma papildināšanas koncepciju un par vienu
saviem bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem izvirzīja - nodrošināt krājumu attīstības politikas
pamatprincipu ievērošanu un izpildi.
Šobrīd komplektēšanas politiku, kas attiecas arī uz publiskajām bibliotēkām, valstī
reglamentē sekojoši likumi un normatīvie akti:


Latvijas Republikas Satversme, kuras 100. pantā teikts: „Ikvienam Latvijas
pilsonim ir tiesības brīvi, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.
Cenzūra ir aizliegta.”
 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5. pants
(1) “Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti
un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita
veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai
bibliotēku noteiktā kārtībā”
(2) “Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst
ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu
veidošanā var noteikt tikai ar likumu”


Bibliotēku likums, kura 11. pants deklarē to, ka
- valsts nozīmes bibliotēkai krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes
nozarē vai vairākās zinātnes nozarēs;
- bibliotēka nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu
bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot
starpbibliotēku abonementu;
- nodrošina bibliotēku krājumu koordināciju;



LR MK 2001. gada 25.septembra noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi”, kuri paredz sekojošu finansējumu pašvaldību bibliotēkās – ne mazāk kā 0,43 EUR uz vienu iedzīvotāju. Normatīvam
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nevajadzētu būt statiskam – konkrēti noteiktam, tam vajadzētu būt dinamiskam
atbilstoši inflācijai, starptautiskiem standartiem.
 LR MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma
noteikumi”, kuri nosaka nacionālā krājuma veidošanās, papildināšanas, uzskaites,
uzturēšanas un saglabāšanas kārtību.
 LR MK 2001. gada noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības
noteikumi” ar grozījumiem 2009. gadā Nr. 358 un Nr. 1244.
 Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra izstrādātais
dokuments “Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” (Rīga, 2012).
 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija (2016-2020).
Pamatojoties uz šiem likumiem un normatīvajiem aktiem, tika izstrādāta JGB krājuma
komplektēšanas politika tika pārstrādāta un aktualizēta atbilstoši šī brīža ekonomiskajai
situācijai un jaunajiem publisko bibliotēku piedāvājumu aspektiem. Dokumentā noteikti
galvenie rīcības virzieni konkrētajam periodam - mērķi, kritēriji, krājuma glabāšanas principi,
sadarbība krājuma veidošanā, komplektēšanas avoti.

Lasītāju un pieprasījuma analīze
Jēkabpils Galvenā bibliotēka – kultūras, informācijas un arī metodiskais centrs visām
39 publiskajām un 28 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 2014. - 2016. gadā
2014

2015

2016

2642

2654

2572

879

891

850

Apmeklējumu skaits

80193

92189

33981

Izsniegums

51083

50294

47324

Krājums

55566

56731

56809

Lietotāju skaits
no tiem
Lietotāji-bērni
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Jēkabpils pilsētā pašlaik ir atvērtas 4 augstskolu filiāles un koledža, kur iespējams
iegūt augstāko izglītību:
 Baltijas Starptautiskā akadēmija Jēkabpils filiāle;
 Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāle;
 Biznesa augstskolas „Turība” Jēkabpils filiāle;
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Jēkabpils filiāle;
 Jēkabpils Agrobiznesa koledža.
Vispārējo izglītību var iegūt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils 2. vidusskolā, Jēkabpils 3.
vidusskolā, Jēkabpils vakara vidusskolā, Jēkabpils pamatskolā.
Nemainīgi augsts pieprasījums pēc nozaru un mācību literatūras, turklāt studiju procesā
aktuālas ir pēdējos 5 gados izdotās grāmatas. Publiskās bibliotēkas funkcija nav komplektēt
izdevumus dažāda līmeņa izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai, bet, veicot
bibliotēkas apmeklētāju interesi izpēti, noteiktas nozares, kuru saturam pievēršam
pastiprinātu uzmanību, piemēram, uzņēmējdarbība, informācijas tehnoloģijas, būvniecība,
pedagoģija, psiholoģija, sociālie pakalpojumi utt.
Bibliotēkas krājums pamatā tika komplektēts latviešu valodā un lielākoties vienā
eksemplārā. Atsevišķus paaugstināta pieprasījuma izdevumus - vairākos eksemplāros.
Prioritāte krājuma komplektēšanā atvēlēta latviešu oriģinālliteratūrai, īpaši novadnieku
darbiem.
Krājums ir universāls, iespēju robežās tiek komplektēta visu nozaru literatūra - uzziņu
resursi, literatūra studiju atbalstam, mūžizglītībai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Ievērojot bibliotēkas lietotāju pieprasījumu, daļa no komplektētajiem dokumentiem
sastādīja iespieddarbi krievu valodā – ārzemju autoru darbi, izdevumi brīvā laika pavadīšanai,
mūžizglītībai u.c.
Lasītprasmju veicināšana ir viens no bibliotēkas uzdevumiem. Tāpēc ne mazāk svarīgu
krājuma daļu sastāda izdevumi bērniem, piemēram, mazo lasītāju pirmajai saskarsmei ar
grāmatu, latviešu oriģinālliteratūra bērniem/jauniešiem.
Kā viens no brīvā laika pavadīšanas veidiem i bibliotēkā tiek piedāvātas izglītojošās
galda spēles.
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.
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Krājuma attīstības finansējums un komplektēšanas avoti
JGB jaunieguvumus komplektē bibliotēkas nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļas un
Bērnu literatūras nodaļas vadītāji savstarpēji sadarbojas, lai lietderīgi tērējot iedalītos finanšu
resursus, maksimāli aptvertu ikvienu lietotāju grupu un apmierinātu lietotāju pieprasījumus.
Iespieddarbus galvenokārt iepērk:
 Jēkabpils pilsētas grāmatnīcās;
 izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi (piemēram, i/k „VIRJA);
 grāmatu tirdzniecības bāzes „Latvijas Grāmata” interneta vietnē.
No 2010. gada nav finansējuma Aktīvā depozitārija krājuma papildināšanai, kas bija
paredzēts visu reģiona publisko bibliotēku lietošanai. To papildina tikai atsevišķi dāvinājumi.
Finansējums 0,80 EUR uz 1 iedzīvotāju. Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju,
tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un finansējums tika rēķināts no puses pilsētas
iedzīvotāju skaita.

Pašvaldības līdzekļi grāmatu un periodikas iegādei
Gads

Finansējums (EUR)

2014

9310

2015

9679

2016

9765

Pašvaldības piešķirtie līdzekļi katru gadu nedaudz palielinās. Bibliotēka ievēro principu: 2/3
naudas - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei, 1/3 - preses izdevumu
abonēšanai.
Pašvaldības līdzekļi nav vienīgais avots bibliotēkas krājuma papildināšanai. Tabulā var
redzēt krājuma komplektēšanā izmantotos līdzekļus 2016. gadā.

Komplektēšanas avoti Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma papildināšanai 2016. g.
Avoti

EUR

Pašvaldības līdzekļi

6615

Dāvinājumi

1572

Projekti

1109

Lietotāju aizvietotās

146

Periodika (pašv. līdz.)

3150
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Krājuma komplektēšanas avoti:





pirkumi;
dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi,
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.
Diagrammā var redzēt, ka procentuāli vislielāko jaunieguvumu skaitu veido pirkumi.

Komplektēšanas avoti

Pirkumi 53%
Dāvinājumi 13%
Periodika 25%
Projekti 1%
Lasītāju aizvietotās 1%

Jaunieguvumi Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumā
2014. - 2016. g.
Bērnu lit.

Abonementa

Aktīvā depozitārija

krājums

krājums

2014

2350

9

705

3064

2015

2331

62

828

3221

2016

1957

50

751

2758

Gads
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nodaļas

Kopā

krājums

Krājuma kustība
2015

2016

+ vai -

Jaunieguvumi

3221

2758

-463

Izslēgts

2056

2680

+624

Krājums kopā

56731

56809

+78

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;
 lasītprasmju veicināšana.
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).

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 19 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.).
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6. Jēkabpils Galvenā bibliotēka komplektē dokumentus latviešu valodā, krievu valodā,
nedaudz angļu, vācu valodās.
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 JGB 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. Rast iespēju lietotājiem piedāvāt egrāmatas.
14. Dokumenti tiek atlasīti komplektēšanai pēc šādiem pamatkritērijiem:
 kvalitāte – bibliotēkas krājuma veidošana atbilstoši teritorijas attīstības
interesēm, dāvinājumu izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā;
 daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu un elektronisko
izdevumu klāsts dažādām lasītāju grupām un zināšanu līmeņiem;
 aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī
iznākušajiem izdevumiem iespējami atbilstoši lietotāju pieprasījumam;
 pieejamība – krājuma, datubāzu, citu informācijas sistēmu un
pakalpojumu pieejamības garantēšana ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi
no piederības kādai sociālai grupai, zināšanu līmeņa vai materiālā
nodrošinājuma;
 plānveidīgums – nekontrolētu pirkumu, dāvinājumu un ziedojumu
nepieļaušana.
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;
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 īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju
programmas u.tml.);
 pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas.

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji
Izdošanas laiks – bez ierobežojuma;
Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
Valoda – pamatā latviešu valoda, daiļliteratūra un populārzinātniska literatūra arī
svešvalodās;
 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai
piedāvāt lietotājiem.




Krājuma norakstīšanas iemesli








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

Abonēto periodiku bibliotēka glabā:





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

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
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3 – studiju līmenis, fondi sniedz informāciju par noteiktu nozari vai tēmu
sistemātiskā veidā, tomēr zemākā līmenī, nekā nepieciešams zinātniskai pētniecībai, un
nodrošina bibliotēkas lietotāja ar koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas vajadzības
4 – pētniecības līmenis
5 – visaptverošs, relatīvā pilnīguma līmenis

Temati

Abonements

Bērnu nodaļa

Datorzinātne, enciklopēdijas, vārdnīcas (UDK = 0)

3

1

Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika, morāle (UDK = 1)

3

1

Reliģija, teoloģija (UDK = 2)

2

1

Sabiedriskās zinātnes (UDK = 3)

3

0

Politika, politoloģija (UDK = 32)

3

1

Ekonomikas zinātnes (UDK = 33)

3

0

Tiesības un juridiskās zinātnes (UDK = 34)

3

1

Valsts administratīvā pārvalde (UDK = 35)

2

0

Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums
(UDK = 36)

2

0

Izglītība un pedagoģija (UDK = 37)

3

1

Etnoloģija un folklora (UDK = 39)

3

1

Matemātika un dabas zinātnes (UDK = 5)

2

1

Medicīna (UDK = 61)

2

0

Inženiertehniskās zinātnes (UDK = 62)

1

0

Lauksaimniecība, mežniecība, medības, zivsaimniecība
(UDK = 63)

2

0

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
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Zīmēšana, dizains, lietišķā māksla, metālmāksla (UDK
= 74)

2

1

Glezniecība (UDK = 75)

2

1

Grafiskā māksla, grafika (UDK = 76)

1

0

Fotogrāfija, kinematogrāfija (UDK = 77)

2

0

Mūzika (UDK = 78)

2

1

Sabiedriskie laika kavēkļi, izpriecas un izrādes,
skatuves māksla, teātris, balets, opera, deja (UDK =
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2

1

Sports (UDK = 796)

1

1

Filoloģija (UDK = 80)

1

0

Valodniecība, valodas (UDK = 81)

2

1

Literatūrzinātne (UDK = 82)

3

2

Daiļliteratūra (UDK = 821) latviešu valodā

3

2

Daiļliteratūra (UDK = 821) krievu valodā

1

1

Arheoloģija (UDK = 902)

1

0

Antropoloģija (UDK = 903)

0

0

Ģeogrāfija (UDK = 91)

3

1

Biogrāfijas (UDK = 929)

3

1

Vēsture (UDK = 93/94)

3

1

Bibliotēku sadarbības
un kataloģizācijas nodaļas vadītāja

Daiga Rubene
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Pielikums Nr. 4 – Pasākumi un izstādes
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Pielikums Nr. 5 – izstāžu saraksts
Izstāžu saraksts
JGB – Lasītāju apkalpošanas nodaļa
N.p/k

Laiks

Izstādes nosaukums

Janvāris
1.

ES prezidējošā dalībvalsts – Malta

2.

Foto izstāde “ Krikumi’’
Izstāžu cikls 1. izstāde “Ar labdienām visiem savā pagalmā’’, veltīta

3.

Jaunsudrabiņam

4.

Plaukta izstāde “ 1991. gada barikādes’’
Februāris

5.

Zīmējumu izstāde “ Latvijas pilis un muižas’’
Izstāžu cikls 2.izstāde “ Pati laimes māte ir sieviete’’, veltīta

6.

Jaunsudrabiņam
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Eiropas cilvēks Latvijā – Andris

7.

Ambainis’’, 1.izstāde

8.

Plaukta izstāde “ Lietuvas un Igaunijas Neatkarības diena’’

9.

Rasmas Bērziņas karikatūru izstāde “ Mīlē vecs un mīlē jauns’’
Marts
Izstāžu cikls 3.izstāde “ Te apmeties Pavasars – burvis’’, veltīta

10.

Jaunsudrabiņam

11.

Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Riski Eiropai’’, 2.izstāde

12.

Plaukta izstāde “ Atceroties, sirdī glabājot, godinot’’
Ceļojošā izstāde “ Rigors Boroduļins. Atnākam, lai atrastu sevi

13.

dzīvē..’’
Aprīlis

14.

Mākslas izstāde “ Spārnos’’

15.

Izstāžu cikls 4. Izstāde “ Jaunsudrabiņš trimdā’’

16.

Plaukta izstāde “ Fizioterapija’’

17.

Pavasara svētki Lieldienas

18.

Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Iespēju durvis uzņēmējiem ES –
Kanādas tirdzniecības līgums’’ 3.izstāde
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Maijs
19.

Ceļojošā izstāde “ Maksims Bogdanovičs. Dzīve un daiļrade’’

20.

Izstāžu cikls 5. Izstāde “ Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “ Riekstiņi’’
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Romas līgumam Eiropas Savienības

21.

pamatiem – 60’’ 4.izstāde

22.

Plaukta izstāde “Latvijas Neatkarības diena’’

23.

Tematiska izstāde “Insults – kas tev par to jāzina?’’
Jūnijs

24.

Mākslas izstāde “ Mana pasaule’’
Izstāžu cikls 6. Izstāde “ Radošās dzīves daļa – gleznošana’’, veltīta

25.

Jaunsudrabiņam
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: “ ES jāmainās vai jārēķinās ar Frexit

26.

risku’’, 5.izstāde

27.

Tematiska izstāde “ 1941. gada 14. jūnijs’’

28.

Tematiska izstāde “ Jāņi. Tradīcijas, kuras ievērojam’’
Jūlijs
Tematiska izstāde “ Tautas tērpa stāsts’’, sadarbībā ar ukraiņu

29.

biedrību

30.

Izstāžu cikls 7. Izstāde “ Jaunsudrabiņa makšķernieka gaitas’’

31.

Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Eiropas vēstures nams’’, 6.izstāde

32.

Plaukta izstāde “ pasaules lasītāko grāmatu TOP 10’’

33.

Tematiska izstāde “ Pilsētas svētki Jēkabpilī 1998 – 2016’’
Augusts

34.

Mākslas izstāde “ Portretu sērija ES/ TU’’
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Izšķērdētā pārtika un izniekotās

35.

iespējas’’, 7.izstāde

36.

Izstāžu cikls 8. Izstāde “ Rakstnieka vecāki’’, veltīta Jaunsudrabiņam
Septembris

37.

38.

Foto izstāde “ Manas dzīves pavedieni’’, sadarbībā ar ukraiņu
biedrību
Izstāžu cikls 9. Izstāde “ Rudens saule Mūsmājās’’, veltīta
Jaunsudrabiņam
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Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Ukrainas Eiropas perspektīvas’’,

39.

8.izstāde
Oktobris

40.

Mākslas izstāde ‘’Ziedonis Bārbals. Plenērs’’

41.

Izstāžu cikls 10. Izstāde “ Jaunsudrabiņa darbu ekranizējumi’’
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Eiropas Savienības Turcijas

42.

attiecības’’, 9.izstāde

43.

Tematiska izstāde “ Ko un kā ēda, un ēd Latvijā’’

44.

ES prezidējošā dalībvalsts - Igaunija
Novembris

45.

Tematiska izstāde “ Lasīsim oriģinālvalodā!’’
Izstāžu cikls 11. Izstāde “ gada laikiem ejot un nākot – piemini

46.

Latviju!’’
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Pārtikas kvalitātes atšķirības Eiropas

47.

Savienības dalībvalstīs’’, 10. Izstāde

48.

Ceļojošā izstāde “ Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis’’

49.

Tematiska izstāde ‘’ Novembris – patriotisma mēnesis’’
Decembris

50.
51.

52.

Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Eiropas Ziemassvētki’’, 11.izstāde
Izstāžu cikls 12. Izstāde “ Jānis Jaunsudrabiņš rakstnieku un kritiķu
skatījumā’’
Jēkabpils skolu audzēkņu radošo zīmējumu izstāde Ziemassvētku
noskaņās, sadarbībā ar ukraiņu biedrību
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Nr.p.k.

Laiks

JGB – Bērnu literatūras nodaļa
Pasākuma nosaukums un temats

JANVĀRIS
1.

Rakstniekam Olafam Gūtmanim - 90

2.

Rakstniecei Andrai Neiburgai - 60

3.

Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam - 135

4.

Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 80
FEBRUĀRIS

5.

“Sveču diena”

6.

Dzejniecei Mirdzai Ķempei — 110

7.

Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei — 65

8.

Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei — 95
MARTS

9.

8. marts - Starptautiskā sieviešu dien
Sagaidīsim pavasari!
Pavasari, pavasari,

10.

Nāc(i) šurpu dziedādams!
Lai iet ziema raudādama,
Savu sniegu līdz ņemdama!

11.

no

17.-31.

martam

Rakstniekam Jānim Plotniekam - 85 (1932-2003)

APRĪLIS
“Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

12.

Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien.”

13.

“Lai mīļvārdi atgriežas ” - Kornēlijai Apškrūmai 80

14.

“Putnu stundā kopā ar Ilzi Indrāni” - rakstniecei 90 gadu jubileja

15.

“Katram mazam putniņam...” - Pēterim Brūverim 60!
MAIJS

16.

Mātes diena

17.

Starptautiskā ģimenes diena

18.

Starptautiskā muzeju diena
JŪNIJS

19.

Sveika Vasara!

20.

Ir bērzu meiju elpa svētku zālē
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Un svinīgums tāds valda neparasts,
Jo skola jāatstāj, lai dotos tālē,
Kur savu laimes taku katram rast.
21.

Vasaras brīnumainais saulgriežu laiks...
JŪLIJS

22.

Jēkabpils pilsētas svētki

23.

Jāzepam Osmanim - 85
AUGUSTS
Sākas

24.

“Bērnu/jauniešu/vecāku 2017”
žūrijas maratons!

25.

Ziedi, ziedi rudzu drava..
Piedzīvojumi un noslēpumi!

26.

Angļu rakstniecei
Enidai Blaitonai - 120

27.

Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 140
SEPTEMBRIS
1. Septembris - Sveicam visus Zinību dienā!
“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;

28.

Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts....”(I. Driķe.)
Dzejniecei un rakstniecei
29.

Lijai Brīdakai - 85
"Man patīk, ja jūrā vētra..."
Tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam Kārlim

30.

Ulmanim — 140
Grāmatu svētki Jēkabpilī

Grāmata (Rainis)
31.

“ Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna...”

32.

Miķeļdiena
OKTOBRIS
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Skolotāju diena
"Saulespuķe dzīves vidūMana skolotāja.

33.

Mēs kā mazi zvirbulēni
Sēklas uzknābājam.”
/M.Briede/

34.

Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam-150
Helovīns (Halloween)
“Tumšā naktī mēness gaismā

35.

Ķirbī balle sāksies drīz.
Kurš gan visus balles viesus
Pusnaktī vairs atpazīs?”
NOVEMBRIS

36.

Pasaku vakari

37.

Svinēsim svētkus
Gulivera ceļojums

38.

Angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam - 350
Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi!

39.

Zviedru rakstniecei Astridai Lindgrēnei - 110
DECEMBRIS

40.

Ieskats rakstnieka, literatūrzinātnieka, kritiķa Andreja Upīša daiļradē

41.

Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai — 120
Ziemassvētku vakars
Zvaigžņu lietus
nolīst klusi,

42.

Visa zeme mirdzēt sāk.
Griežas gads
uz otru pusi,
Balti Ziemassvētki nāk!
Jaunais 2018. gads!
Sniega pārslas lido lēni,

43.

Vecās pēdas aizklājot.
Gribas laimi visiem vēlēt,
Jauno gadu iesākot!
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Pielikums Nr. 6 – Pasākumu dienasgrāmata
Pasākumu dienasgrāmata
JGB – Lasītāju apkalpošanas nodaļa
N.p/k

Laiks

Pasākuma nosaukums

Janvāris
1.

Tikšanās ar foto izstādes “ Krikumi’’ autoru Aloizu Savicki

2.

Radošā darbnīca, apvienība ‘’ Literāts’’
Februāris

3.

Tikšanās ar zīmējumu izstādes “ Latvijas pilis un muižas’’ autori
Megiju Meļņiku

4.

Apvienības “ Literāts’’ radošā darbnīca, tikšanās ar dzejnieku
Aivaru Eipuru

5.

Literāri muzikāls pasākums “ Savas mīlestības ugunskurā
degu...’’ sadarbībā ar baltkrievu biedrību
Marts

6.

E-prasmju nedēļa
Jaunākie e-pakalpojumi, ko nodokļu maksātājiem sniedz VID

7.

Radošs vakars “ Pavasara spārnos’’

8.

Bibliotēka piedalījās Jēkabpils pilsētas svētku devīzes radīšanas
konkursā
Aprīlis

9.

Tikšanās ar mākslas izstādes “ Spārnos’’ autori Gitu Cankali

10.

Erudīcijas spēle “ Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes’’,
letonika.lv

11.

Tikšanās ar fizioterapeitu Mārtiņu Lindmani

12.

Apvienības “ Literāts’’ radošā darbnīca

13.

Latvijas bankas aptauja “ Latvijas gada monēta 2016’’

14.

Informatīvs pasākums Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkņiem
par datu bāzi letonika.lv
Maijs

15.

Interaktīva spēle veltīta Eiropas dienai, divi pasākumi, Jēkabpils
vakara vidusskolas audzēkņiem
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16.

Saruna par veselīgu dzīvesveidu “ Kas jādara šodien, lai dzīvotu
ilgi un veselīgi’’

17.

Tikšanās ar grāmatas “ Lida. Citādā’’ autori Ingrīdu Strodu un
galveno varoni aktrisi Lidiju Pupuri
Jūnijs

18

Tikšanās ar gleznu izstādes “ Mana pasaule’’ autori Sandru
Ciprusu
Jūlijs

19.

Puzles dienas “ Nāc, saliec un izzini savu pilsētu!’’

20.

Olu apgleznošana – viesi no Ļvovas kultūras pils vadīja
meistarklasi kā apgleznot olas pēc ukraiņu tautas tradīcijām

21.

Aptaujas: Kā es redzu Jēkabpili un Ukraiņi Jēkabpilī ( bibliotēka
sadarbībā ar ukraiņu biedrību izveidoja aptauju un apjautāja
bibliotēkas apmeklētājus, pilsētas iedzīvotājus)
Augusts

22.

Tikšanās ar portretu sērijas autori Kristīni Bergmani
Septembris

23.

Apvienības “ Literāts’’ radošā darbnīca

24.

Apvienības “ Literāts’’ dzejas dienu pasākums “ Klasika mūsos’’

25.

Grāmatu svētki Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas grāmatu

26.

Radošs pasākums “ No sirds un dvēseles’’

27.

“ Zelta rudens’’ – tradicionāls rudens koncerts ukraiņu biedrībai
“ Javir’’ sadarbībā ar bibliotēku
Oktobris

28.

Lekcija: Innas Zubovas veselības koncepcija

29.

“Ko un kā ēda, un ēd Latvijā’’- sadarbībā ar UNESCO Stāstu
bibliotēka tīklu literāri kulinārā mantojuma pasākums, sasaistot
literāros darbus ar ēdienu. Izmantotas A. Čaka, R. Blaumaņa
pavārgrāmatas

30.

Lekcija “ Vesels vīrietis un vesela sieviete’’, tikšanās ar
psihoterapeitu Juri Batņu

31.

“ Piemini, Latviju!’’ UNESCO Stāstu bibliotēkas tīkla pasākums
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veltīts Jānim Jaunsudrabiņam
32.

“ Es mācos vācu valodu’’- pasākums Jēkabpils pamatskolas
sestajām klasēm sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā. Vācu valodas
dienas 2017

33.

Radošs pasākums “ No sirds un dvēseles’’ ( otrais pasākums)

34.

“Saimnieču stāsti’’- UNESCO Stāstu bibliotēkas tīkla pasākums
sadarbībā ar baltkrievu biedrību “ Spatkanne’’
Novembris

35.

Apvienības “ Literāts’’ radošā darbnīca

36.

Tikšanās ar režisori Ingu Nesteri, spēlfilmas “ Zilie zvaniņi’’
galvenajiem varoņiem, filmas skatīšana

37.

Divas lekcijas par kiberdrošību, lai veicinātu ikdienas lietotāju
izpratni par šīm problēmām. Lektore Linda Curika no NATO
Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra

38.

Bibliotekārā stunda “ Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis’’

39.

Informatīva stunda “ Ziemeļvalstu literatūra’’

40.

Novadnieces, dzejnieces, publicistes Ligitas Ābolnieces tēlojuma
“ Kas Tu esi man, Latvija?’’ atvēršanas svētki
Decembris

41.

“ Balts gaišums mirdz...’’- sadarbībā ar ukraiņu biedrību “ Javir’’
Ziemassvētku noskaņas pasākums
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Nr.

Datums

p.k.

un laiks

Pasākuma nosaukums un temats

Pasākuma veids

JANVĀRIS
Princešu skoliņa

1.

Valentīndienai – 2. nodarbības

Pasākums

FEBRUĀRIS
Bibliotekārā
2.

"Mīļdieniņa"

Stunda +
Mīļdieniņa

3.

ĒNU DIENA 2017

Bibliotekārā

Es pats atradu savu Ēnu devēju

stunda
(Ēnu diena)

4.

"Princešu skoliņa" vingrosim kopā ar Aiju! - 2. nodarbības

Pasākums

MARTS
"Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas
2016" noslēguma pasākums - aicināti visi

5.

Pasākums

eksperti uz apbalvošanu un noslēguma
pasākumu!
JGB Bērnu literatūras nodaļa saņem

6.

pateicības. Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Pasākums

Ziedoņa zālē
“Sagaidīsim pavasari!” sadarbībā ar PII

7.

"Zvaniņš"
"Princešu skoliņa" - “MANA LELLE”

8.

Pucēsim savas lelles! - 2. nodarbības

Radoša darbnīca

Pasākums

APRĪLIS
9.

“Tikšanās ar grāmatu autori EVIJU GULBI”

10.

"Princešu skoliņa" –
“GALDA KULTŪRA”- 2. nodarbības
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Tikšanās

Pasākums

MAIJS
“Multeņu pēcpusdiena jeb mazais
11.

bibliotēkas izlaidums”

Pasākums

Sadarbībā ar PII "Zvaniņš"

12.

"Princešu skoliņa" - floristikas iemaņas

Pasākums

mazajām princesītēm un māmiņām

(kopīgā nodarbība)

(noslēguma nodarbība)
13.

Zobu fejas padomi – 3 pasākumi

Pasākums

JŪLIJS
14.

“Princešu skoliņas” izlaidums
Ekskursija "Princešu skoliņas" dalībniecēm

15.

pa Jēkabpili

Pasākums
(kopīgā nodarbība)
Ekskursija

16

"ZINI VAI MINI par JĒKABPILI"

Pasākums

17..

Jēkabpils pilsētas svētku gājiens

Pasākums

18.

1. augusts

Lasīšanas stafetes 2017 noslēguma
pasākums

Pasākums

SEPTEMBRIS
19.

“Zinību diena”
Pepija skolā

Pasākums

20.

“Zinību diena”

Pasākums

21.

Dzejas dienu ietvaros

Pasākums

22.

Dzejas dienas 2017
No 12. līdz 16. septembrim

Pasākums

Grāmatu svētki Jēkabpilī
Pūcītes pasaku rīts un radošās darbnīcas
23.

kopā ar grāmatnīcas “Globuss” radošo
darbnīcu vadītāju Madlēnu Džeinu Gulbi
Sadarbībā ar p.i.i. “Zvaniņš” un p.i.i.
“Auseklītis”
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Radoša darbnīca

24.

Tikšanās ar Agiju Staku

Tikšanās

Krustpils novada Grāmatu svētkos
25.

Pasaku rīts kopā ar Pepiju

Pasākums

(pirmskolas vecuma bērni)
Krustpils novada Grāmatu svētkos
Hennas zīmējumu māksla – radoša

26.

darbnīca pusaudžiem un jauniešiem ar

Radoša darbnīca

hennas zīmējumu meistari Megiju Borsku
27.

Ciemos pie Pūcītes

28.

"Runčuka pantiņu kaujas"

Bibliotekārā
stunda
Pasākums
Bibliotekārā

29.

Ekskursija pa bibliotēku kopā ar Balto pūci

stunda
(ekskursija)

OKTOBRIS
30.

“Ražas svētki”

31.

Literārs pasākums
Pasākums

32.

Radošā pēcpusdiena

Radoša darbnīca

33.

“Sprīdīša skola”

Pasākums

34.

Spēlfilma "Zilie zvaniņi"

Pasākums

35.

Pepijas dzimšanas diena

Pasākums

36.

"Mūsu bagātību salas"

Pasākums

37.

"Sprīdīša skola"

Pasākums

38.

Cilvēks - daba

Tikšanās

39.

Rūķu darbnīca - 6 PASĀKUMI

Radoša darbnīca

40.

"Sprīdīša skola"

Pasākums

41.

Ekskursija pa bibliotēku kopā ar Balto pūci

NOVEMBRIS

DECEMBRIS
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Bibliotekārā
stunda

Pielikums Nr. 7 – Pasākumu fotomirkļi

Pasākumu fotomirkļi

Tikšanās ar zīmējumu izstādes “Latvijas pilis un
muižas” autori Megiju Meļņiku

Tikšanās ar foto izstādes "Krikumi"
autoru Aloizu Savicki

Interešu apvienības "Literāts" dalībnieku tikšanās ar
Latvijas Rakstnieku savienības literāro konsultantu,
rakstnieku un publicistu Aivaru Eipuru

Tikšanās ar Daugavpils baltkrievu
biedrības “Uzdim” dalībnieku, dzejnieku
Staņislavu Volodjko, mūziķi no Līvāniem
Jevgeniju Paškeviču, sadarbibībā ar Jēkabpils
baltkrievu biedrību “Spatkanne”.

Valsts baltkrievu literatūras vēstures muzeja ceļojošas
izstādes "Rigors Boroduļins. Atnākam, lai atrastu sevi
dzīvē..." atklāšana. Par izstādes tapšanu stāstīja Natālija

Tikšanās ar daudzpusīgu, radošu un aktīvu
cilvēku, mākslinieci Gitu Cankali

Mizon, Petrusa Brovkas Literatūras muzeja vadītāja
(Minska).
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Tikšanās ar fizioterapeitu Mārtiņu Lindmani

Konkursu „Gada bibliotekārs 2016“ un „Pagasta
bibliotekārs – gaismas nesējs“ nominantes Jēkabpils
novada Leimaņu bibliotēkas vadītāja L. Lācīte un
Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja R.
Kviese

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo
krājumu departamenta projektu vadītājas
Liegas Piešiņas lekcija “Jaunākā literatūra
pieaugušo auditorijai.

Saeimas deputāts, jēkabpilietis Guntis Kalniņš
apmeklējot bibliotēku piedalījās aptaujā
“Gada monēta 2016”

Sadarbībā ar baltkrievu biedrību "Spatkanne"
notika atceres pēcpusdiena veltīta baltkrievu
dzejniekam Maksimam Bogdanovičam

Tikšanās ar grāmatas ”Lida. Citādā” autori, žurnālisti
Ingrīdu Strodu un šī darba galveno varoni
aktrisi Lidiju Pupuri
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Tikšanās ar sēlpilieti Sandru Ciprusu,
gleznu izstādes „Mana pasaule" autori

Senu ukraiņu tautas mūzikas instrumentu koncerts.
Atbalstītājs labdarības fonds ”Ļvovas Jaunatnes
resursu centrs” - prezidents Igors Martinenko

Ļvovas pilsētas Gnata Hotkeviča kultūras pils
radošā darbnīca olu apgleznošanā,
meistarklasi
vadīja ukraiņu mākslinieces Gaļina Jakubišin un
Marjana Gromiš

Kristīnes Bergmanes pirmās personālizstādes
“ES` TU” atklāšana

Pieredzes brauciens uz Limbažiem
”

Profesionālās pilnveides brauciens uz Rīgu
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“Dzejas busiņš” 2017

Dzejas slams 2017

Jēkabpils interešu apvienības "Literāts" dalībnieku
dzejas lasījumi un saruna par radošo procesu un
apstākļiem, kas to nodrošina

Grāmatu svētki Jēkabpilī, kurus atbalstīja
SIA " Latvijas grāmata"

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros
psihoterapeita Jura Batņas vadītais lekciju cikls
“Vesels vīrietis un vesela sieviete”
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Muzeja "Riekstiņi" vadītāja Ilze Līduma un
Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas
audzēkņi teatralizētā uzvedumā prezentēja
Jāņa Jaunsudrabiņa daiļradi

Vācu valodas nedēļas pasākums Jēkabpils
pamatskolas
6.-ām klasēm, sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā

Tikšanās ar filmas „Zilie zvaniņi” režisori Ingu Nesteri
un lomu atveidotājiem

Lekcija par kiberdrošības problēmām.
Lektore Linda Curika no NATO Stratēģiskās
komunikācijas izcilības centra
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UNESCO LNK tīkla ”Stāstu bibliotēkas”
tematiska pēcpusdiena “Saimnieču stāsti’’
sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību ‘’
Spatkanne’’

Ikgadējs brauciens pa reģiona bibliotēkām.
Šogad braucienā piedalījās 12.
Saeimas deputāts Guntis Kalniņš (ZZS),
kurš bibliotēkām dāvināja Aivara Berķa un
Ērika Hānberga grāmatu "Ne tikai vagas vilcēji.
Latvijas Zemnieku savienībai - 100''

Dzejnieces, rakstnieces un publicistes Ligitas
Ābolnieces darba “Kas Tu esi man, Latvija?”
atvēršanas pēcpusdiena

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākums

Ziemassvētku noskaņas pasākums, sadarbībā ar
ukraiņu biedrību “Javir”
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Jēkabpili darba vizītē apmeklēja kultūras
ministre Dace Melbārde, XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
izpilddirektore Eva Juhņeviča un ministres
biroja vadītāja Vita Biķerniece

Jēkabpils reģiona bibliotēku darbinieku gada
noslēguma sanāksme

JGB – Bērnu literatūras nodaļa Princešu skoliņa:

Gatavošanās Valentīndienai

Vingrojam kopā ar Aiju

Mana Lelle

Noslēguma nodarbība

Princešu skoliņas izlaidums

Neliels ieskats galda etiķetē

Mīļdieniņa (Krustpils pamatskolas 4. klase)

Ēnu diena
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JGB Bērnu
literatūras
nodaļa saņem
pateicības,
11. martā
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkā
notika
lasīšanas
veicināšanas
programmas
"Bērnu un
jauniešu žūrija" "Lielie lasīšanas svētki"

"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2016"
noslēguma pasākums

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi

Sagaidīsim pavasari. Pepija ciemojās
PII “Zvaniņš”
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Multeņu pēcpusdiena - jeb mazais
bibliotēkas izlaidums kopā ar PII Zvaniņš

Zobu fejas padomi, PII Auseklītis

Zobu fejas
padomi, PII
Kāpēcītis

Zobu fejas
padomi, PII
Zvaniņš

Ekskursija "Princešu skoliņas" dalībniecēm

"ZINI VAI MINI par JĒKABPILI" Jēkabpils
pilsētas svētku ietvaros notika izzinošā
diena mazajiem un lielajiem prātniekiem.
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Jēkabpils pilsētas svētku gājiens

Lasīšanas stafetes 2017 noslēguma
pasākumā

Zinību diena Jēkabpils Tautas namā

Zinību diena Jēkabpils pamatskolā

Dzejas dienas pēcpusdiena kopā ar Rubenes
pamatskolu

Dzejas dienas, Jēkabpils pamatskolas 2.e
klase
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Pūcītes pasaku rīts un radošās
darbnīcas, PII Zvaniņš un PII Auseklītis

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori un ilustratori
Agiju Staku Jēkabpils pamatskolā

Krustpils novada Grāmatu svētkos

Ciemos pie Pūcītes Krustpils pamatskolas 1.
klase

Runčuka pantiņu kaujas
PII Zvaniņš, PII Auseklītis

Runčuka pantiņu kaujas
PII Zvaniņš, PII Auseklītis

Ražas svētki kopā ar PII “Kāpēcītis”

Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas
audzēkņi ekskursijā JGB BLN
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Sprīdīša skola:

Iepazīšanās nodarbība

“Rūķu darbnīcā”

Radošā pēcpusdiena, “Vizuālās mākslas un
kultūras” pulciņa dalībnieki ar skolotāju no
Jēkabpils pamatskolas.

Spēlfilma "Zilie zvaniņi"; tikšanās ar filmas
„Zilie zvaniņi” režisori Ingu Nesteri un lomu
atveidotājiem.

Spēlfilma "Zilie zvaniņi"; tikšanās ar filmas
„Zilie zvaniņi” režisori Ingu Nesteri un lomu
atveidotājiem.

Pepijas dzimšanas diena Dignājas bibliotēkā
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Tikšanās ar biologu, žurnālistu un raidījumu
vadītāju Māri Olti

“Mūsu bagātību salas” Jēkabpils 3.
vidusskolā
“Rūķu darbnīca”:

Jēkabpils 3. vidusskolas 2.a klase

11. decembrī, dienas noslēgumā

Jēkabpils 3. vidusskolas 2.c klase

Jēkabpils 3. vidusskolas 2.b klase.

12. decembra pēcpusdiena

Krustpils pamatskolā pie 1. un 2.
klases
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Bookface – grāmatu reklamēšana interesantā, bērnus un jauniešus uzrunājošā veidā.
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Pielikums Nr. 8 – Publikācijas par JGB 2017. gadā
Publikācijas par Jēkabpils Galveno bibliotēku 2017. gadā
Nr.
p/k

Raksta autors

Raksta nosaukums

Avots

Publikācijas no avīzēm „Brīvas Daugavas” un „Jaunais Vēstnesis”
1.

JGB Aloiza Savicka izstāde “Krikumi”

2.

Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu

3.

L. Kirilova

4.

(19.01.2017.- 1.lpp.)

Jauns pakalpojums “Attālinātā pieejā datu

Jaunais Vēstnesis Nr.7

bāzei Letonika.lv”

(24.01.2017. – 2.lpp.)

Aloizs Savickis “Krikumi” foto un dzīvē

7.

L. Ābolniece

Aloizs Savickis – Gaismas gleznotājs

8.

I. Bičevska

Krikumi no kāda bagātā foto pūrā

9.

I. Bičevska

10.

I. Bičevska

I. Bičevska

(03.01.2017 – 3.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.4
(10.01.2017. – 8.lpp.)
Jaunais Vēstnesi Nr.9
(31.01.2017.- 5.lpp.)
Bŗīvā Daugava Nr.14
(02.02.2017. – 6.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.16

9.nodarbība

(07.02.2017. – 8.lpp)

Galvenajā bibliotēkā apskatāma Rasmas

Brīvā Daugava Nr.20

Bērziņas karikatūru izstāde

(16.02.2017. – 8.lpp.)

pilīm un muzikālu sveicienu atklāta Meģijas
Meļnikas zīmējumu izstāde

13.

Jaunais Vēstnesis Nr.1

“Mazo princešu skoliņa” aizvadīta jau

Ar aicinājumu doties ceļojumā pa Latvijas

I. Bičevska

(10.01.2017. – 4.lpp.)

bāzei Letonika.lv”

6.

12.

Jaunais Vēstnesis Nr.3

Brīvā Daugava Nr.8

Aloizs Savickis “Krikumi” foto un dzīvē

J. Iie

(10.01.2017. – 4.lpp.)

Jauns pakalpojums “Attālinātā pieejā datu

5.

11.

Jaunais Vēstnesis Nr.3

Jaunais Vēstnesis Nr.11
(07.02.2017. – 1.lpp.)

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā – pirmā

Brīvā Daugava Nr. 19

Meģijas Meļnikas personālizstāde

(14.02.2017. – 6.lpp.)

Dzejas pēcpusdiena kopā ar baltkrievu

Brīvā Daugava Nr.21

dzejnieku Stanislavu Volodjko

(17.02.2017. – 1.lpp.)
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14.

15.

16.

17.

I. Zone

18.

L. Ābolniece

19.

20.

“Savas mīlestības ugunskura degu…”

Jaunais Vēstnesis Nr.14

Tikšanās ar dzejnieku Stanislavu Volodjko

(17.02.2017. – 7.lpp.)

Bibliotēkā notiks tikšanās ar dzejnieku

Jaunais Vēstnesi Nr.13

Stanislavu Volodjko

(14.02.2017. – 3.lpp.)

Baltkrievi Jēkabpilī atzīme Starptautisko

Jaunais Vēstnesis Nr.16

dzimtas valodas dienu

(24.02.2017. – 3.lpp.)

Aktīva sabiedrība ir labākais partneris

Brīvā Daugava Nr.25

pašvaldībai

(28.02.2017. – 5.lpp.)

Lasīšana ir puse no rakstīšanas

Jaunais Vēstnesis Nr.14
(17.02.2017. – 6.lpp.)

Vēl līdz 10. martam skatāma karikatūru

Jaunais Vēstnesis Nr.19.

izstāde “Mīle vecs un mīlē jauns”

(07.03.2017. – 7.lpp.)

Rasmas Bērziņas gleznu izstāde “Palec

Jaunais Vēstnesis Nr.19.

sveika, balta ziema, pavasaris klāt”

(07.03.2017. – 7.lpp.)

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu
21.

S. Vucāne

literatūras nodaļa saņem pateicības

Jaunais Vēstnesis Nr.22

lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu

(17.03.2017. – 4.lpp.)

un jauniešu žūrijā”
22.

I. Bičevska

23.

I. Bičevska

24.

J. Iie

25.

I. Gureviča

Lasīšanas maratonu noslēdz ar rotaļām,

Brīvā Daugava Nr.36

balvām un saldumiem

(24.03.2017. – 6.lpp.)

Universālais cilvēks - bibliotekārs

Brīvā Daugava Nr.49
(28.04.2017. – 2.lpp.)

“Labāk debesis traucoties sadegt, nekā bez

Jaunais Vēstnesis Nr.29

spārniem, mūžību nikt… “

(11.04.2017. – 1.lpp.)

Būs Gitas Cankāles izstāde

Brīvā Daugava Nr.38
(30.03.2017. – 5.lpp.)

“80% cilvēku vismaz vienreiz dzīvē ir
26.

J. Iie

saskarušies ar muguras sāpēm “ Jēkabpils

Jaunais Vēstnesis Nr.32

bibliotēkā iedzīvotāji tiekas ar

(25.04.2017. – 6.lpp.)

fizioterapeitu
27.

A. Žīgure

Profesionālās kompetences pilnveides

Jaunais Vēstnesis Nr. 32

seminārs Jēkabpils reģiona publisko un

(25.04.2017. – 7.lpp.)
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skolu bibliotekāriem
28.

29.

30.

L. Ābolniece

31.

I. Bičevska

32.

Tikšanās ar grāmatas “Lida. Citāda “ autore

Jaunais Vēstnesis Nr. 35

I. Strodu un aktrisi A. Pupuri

(09.05.2017. – 9.lpp.)

“Multeņu pēcpusdiena jeb mazais

Jaunais Vēstnesis Nr. 35

bibliotēkas izlaidums”

(09.05.2017. – 9.lpp.)

“Viņa ir citāda” Tikšanās ar grāmatas “Lida.

Jaunais Vēstnesis Nr. 37

Citāda “ autori un šī darba galveno varoni

(16.05.2017. – 6.lpp.)

Bibliotekāri tiekas semināra un iepazīstas

Brīvā Daugava Nr. 52

ar apjomīgu grāmatu apskatu

(11.05.2017. – 6.lpp.)

Veselības nedēļa Jēkabpilī

33.

Ž. Titiņa

34.

J. Iie

I. Bičevska

(09.05.2017. – 4.lpp.)

Jēkabpils bibliotēkas norisināsies veselības

Brīvā Daugava Nr.56

nedēļai veltīti pasākumi

(18.05.2017. 7.lpp.)

Jēkabpils Galvenā bibliotēka atceras

Jaunais Vēstnesis Nr. 42

baltkrievu dzejnieku Maksimu Bogdanoviču

(01.06.2017. – 2.lpp.)

Ar dzejas lasījumiem un dziesmām piemin
35.

Jaunais Vēstnesis Nr. 35

izcilo baltkrievu dzejnieku Maksimu
Bogdanoviču

Brīvā Daugava Nr.63
(06.06.2017. – 6.lpp.)

“…ar cerību, katrs manos darbos atradis
36.

J. Iie

pats savu vēstījumu” Jēkabpils Galvenajā

Jaunais Vēstnesis Nr. 45

bibliotēkā skatāmā Sandras Ciprusas trešā

(13.05.2017. 7.lpp.)

personālizstāde “Mana pasaule’
37.

J. Iie

38.

I. Bičevska

39.

I. Bičevska

40.

I. Bičevska

41.

I. Bičevska

Jēkabpilieši iepazīst ukraiņu tradīcijas un

Jaunais Vēstnesis Nr.52

tautas kultūru

(11.07.2017. – 9.lpp.)

Jēkabpils ukraiņu biedrība viesojas ciemiņi

Brīvā Daugava Nr. 77

no Ļvovas

(13.07.2017. – 7.lpp.)

“Princešu skoliņa noslēdzas ar izlaidumu”

Brīvā Daugava Nr. 76
(11.07.2011. – 5.lpp.)

Aicina iesaistīties “Bērnu /jauniešu/vecāku

Brīvā Daugava Nr.94

2017 žūrija”

(22.08.2017. – 5lpp.)

Zīme savu draugu portretus
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Brīvā Daugava Nr.88
(08.08.2017. – 7.lpp.)

42.

J. Iie

43.

44.

45.

46.

47.

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāta

Jaunais Vēstnesis Nr.60

portretu izstāde “ES` TU”

(08.08.2017. – 1.lpp.)

Sākas “Bērnu /jauniešu/vecāku 2017

Jaunais Vēstnesis Nr.58

žūrijas maratons”

(01.08.2017. – 11.lpp.)

Izstāde – portretu sērija - “ES` TU”
Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu,

Jaunais Vēstnesis Nr.69

pārvalde

jauniešu, vecāku žūrija 2017

(08.09.2017. – 6.lpp.)

Jēkabpils Kultūras

Radoša apvienība “Literāts” aicina uz

Jaunais Vēstnesis Nr.69

pārvalde

nodarbību

(08.09.2017. – 6.lpp.)

Domes priekšsēdētājs pateicas dzejas

Jaunais Vēstnesis Nr.73

dienu organizatoriem

(22.09.2017. – 2.lpp.)

R. Ragainis

J. Šteinbergs

Annas tanti Ingmārs Līdaka stāsta par
Latvijas dabu
“Kas pagātni vērtē, tas nākotni svētīji”

49.

A. Valdmane

Vēsture un politika – divas publicista Viļa
Selecka pamattēmas

50.

L. Ābolniece

51.

J. Iie

52.

L. Ābolniece

“Pilsēta- dzejas pieskandinātā “

53.

I. Zone

Pasākums “No sirds un dvēseles”

54.

55.

56.

(01.08.2017. – 11.lpp.)

Jēkabpils Kultūras

Par gudro vārnu un ne tik gudro pūci un
48.

Jaunais Vēstnesis Nr.58

“Grāmata ir vissvarīgākā un nozīmīgākā”

Jēkabpils Kultūras
pārvalde

(22.09.2017. – 4.lpp.)

Brīvā Daugava Nr. 109
(26.09.2017. - 6.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.72
(19.09.2017. – 6.lpp.)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni tiekas ar

Jaunais Vēstnesis Nr.72

fantāziju grāmatu rakstniecēm

(19.09.2017. – 6.lpp.)

Pasākums “No sirds un dvēseles”

I. Gureviča

Brīvā Daugava Nr.108

Jaunais Vēstnesis Nr.72
(19.09.2017. – 7.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.107
(21.09.2017. – 7.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.73
(22.09.2017. – 11.lpp.)

Pasākums “No sirds un dvēseles” Jēkabpils

Jaunais Vēstnesis Nr.76

Galvenā bibliotēkā

(03.10.2017. – 4.lpp.)

Gleznu izstāde “Ziedonis Bārbals – plenērs”
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Brīvā Daugava Nr. 116
(12.10.2017. – 8. lpp.)

57.

Gleznu izstāde “Ziedonis Bārbals – plenērs”

58.

L. Kusiņa

Tilts starp izdevēju un lasītāju

59.

L. Ābolniece

“Tauta, kas aicina pirtī dievu”

60.

L. Ābolniece

“Tauta, kas aicina pirtī dievu”

61.

I. Gureviča

62.

63.

64.

Jēkabpils Kultūras
pārvalde
I. Gureviča

J. Iie

I. Bičevska

67.

I. Bičevska

68.

I. Bičevska

69.

70.

Jaunais Vēstnesis Nr.81
(19.10.2017. – 6. lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr.82
(24.10.2017. – 3. lpp.)

(06.10.2017. – 6.lpp.)

Būs tikšanās ar ārstu, psihoterapeitu,

Jaunais Vēstnesis Nr. 78

pirtnieku Juri Batņu

(10.10. 2017. – 2.lpp.)

Pasākums “No sirds un dvēseles”

Brīvā Daugava Nr. 117
(13.10.2017. – 8.lpp.)

Pasākums “No sirds un dvēseles” Jēkabpils

Brīvā Daugava Nr. 114

Galvenajā bibliotēkā

(06.10.2017. – 4.lpp.)

baltkrievu biedrības “Spatkanne”

Garšīgu lietu pēcpusdiena bibliotēkā

Jaunais Vēstnesis Nr. 85
(03.10.2017. – 9.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 126
(03.10.2017. – 4.lpp.)

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā izradis

Brīvā Daugava Nr. 125

spēlfilmu “Zilie zvani”

(02.11.2017. – 8.lpp.)

Ukraiņu biedrība “Javir” atskatās uz

Brīvā Daugava Nr. 128

realizētiem projektiem

(9.11.2017. – 8.lpp.)

Ceļojaša izstāde “Zināmas un nezināmas

Jaunais Vēstnesis Nr. 89

Ziemieļvalstis”

(17.11.2017. – 9.lpp.)

Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi

J. Iie

(02.10.2017. – 6.lpp.)

sieviete”

“Tu esi man tā pati mīļa bērnības vieta, kas
71.

Latvijas Avīze Nr.190

Brīvā Daugava Nr. 114

iepazīstina ar tautas ēdieniem
66.

(13.10.2017. – 7.lpp.)

Notiks lekciju cikls “Vesels vīrietis un vesela

Ģimenes receptes no paaudzes paaudzē –
65.

Jaunais Vēstnesis Nr.79

man dzimtene vienmēr bijusi un būs
vistuvākā”
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Jaunais Vēstnesis Nr. 89
(17.11.2017. – 9.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 91
(28.11.2017. – 7.lpp.)

72.

Ligitas Ābolnieces grāmatas “Ka Tu esi

Jaunais Vēstnesis Nr. 87

man, Latvija?” atvēršanas pēcpusdiena

(10.11.2017. – 7.lpp.)

73.

I. Bičevska

Notika Ligitas Āboliņas grāmatas atvēršanā

74.

R. Ragainis

Paldies par svētku organizēšanu!

75.

I. Bičevska

Puikas mācās gudrības “Sprīdīšu skolā”

76.

J. Iie

77.

I. Bičevska

78.

J. Iie

Brīvā Daugava Nr. 133
(22.11.2017. – 6.lpp.)
Brīva Daugava Nr. 134
(24.11.2017. – 2.lpp.)
Brīva Daugava Nr. 140
(07.12.2017. – 6.lpp.)

Jēkabpilī viesojas kultūras ministre Dace

Jaunais Vēstnesis Nr. 93

Melbarde

(05.12.2017. – 2.lpp.)

Svin svētkus kopā ar Svēto Mikolaju un

Brīva Daugava Nr. 147

bērniem

(22.12.2017. – 2.lpp.)

“Balts gaišums mirdz…”

Jaunais Vēstnesis Nr. 99
(29.12.2017. – 5.lpp.)

Publikācijas no informatīva portālā „radio1.lv”
1.

I. Gureviča

Gita Cankale “Spārnos”

2.

S. Mikanovska

3.

I. Gureviča

Aloizs Savickis “Krikumi” foto un dzīvē

http://radio1.lv

4.

S. Kitajeva

Izraudzīti "Gaismas nesēji"

http://radio1.lv

5.

S. Mikanovska

6.

Ž. Tiltiņa

7.

R. Ragainis

Māksliniece Gita Cankale tiekas ar
jēkabpiliešiem (FOTO)

Jēkabpilieši tiekas ar fizioterapeitu Mārtiņu
Lindmani (FOTO)
No šodienas Jēkabpilī sākas Veselības nedēļa
Domes priekšsēdētājs R.Ragainis izsaka
pateicību par svētku organizēšanu

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

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

Publikācijas no informatīva portālā „jēkabpilslaiks.lv”
1.

S. Paegļkalne

2.

S. Paeglkalne

3.

Jēkabpilī atklāj izstādi par baltkrievu dzejnieku
Rigoru Borodulinu

http://jekabpilslaiks.lv

Atvērta Ligitas Ābolnieces jaunā grāmata

http://www.jekabpilslai

“Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē”

ks.lv

Jēkabpils Galvenā bibliotēka saņem pateicības

http://jekabpilslaiks.lv

par aktīvu dalību “Bērnu, jauniešu un vecāku
114

žūrijā”
4.

S. Paeglkalne

5.

S. Paeglkalne

Psihoterapeits un pirtnieks Juris Batņa vada
lekciju ciklu Jēkabpilī
UNESCO nedēļā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā

http://jekabpilslaiks.lv

izzina latviešu kulināro mantojumu
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs izsaka

6.

http://jekabpilslaiks.lv

pateicību par Valsts svētku organizēšanu

http://jekabpilslaiks.lv

Publikācijas no citiem portāliem
1.

Svētkus atzīme, kā pašiem labāk tik

2.

3.

4.

Vidusdaugavas NVO eavīze 02.2017.

Baltkrievi Jēkabpilī atzīme Starptautisko

Vidusdaugavas NVO e-

dzimtas valodas dienu

avīze 02.2017.

Rāda un stāsta par 2016.gada pašvaldības

Vidusdaugavas NVO e-

atbalstītajos projektos paveikto

avīze 02.2017.

Tapuši seši sižeti par Jēkabpils ukraiņiem

Vidusdaugavas NVO eavīze 09.2017.

Paldies par atbalstu akcijai “brīvprātīgais uz

Vidusdaugavas NVO e-

vienu dienu”

avīze 09.2017.

6.

“Es mācos vācu valodu”

https://www.goethe.de

7.

Jēkabpilieši atklāj savus talantus

5.

L. Upīte

https://youtu.be
http://lrtv.lv/zinas

Video – Ralfs
Beinarovičs
8.

Montāža – Inga

JGB Kupli apmeklēts filmas “Zilie zvaniņi”

Nestere

seanss

http://multinews.lv

Mūzika – Vilnis
Punka

9.

S. Paegļkalne

10.

S. Paegļkalne

Jēkabpilī atklāj izstādi par baltkrievu dzejnieku
Rigoru Borodulinu
Atvērta Ligitas Ābolnieces jaunā grāmata
“Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē”
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https://youtube.com

https://youtube.com

