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Pārskata perioda kopsavilkums 
 

Darba prioritātes 

-   Sagaidot Latvijas 100.dzimšanas dienu, bibliotēkas turpināja veidot un popularizēt aprakstus 

par novadu ievērojamām personībām, apjomīgu valsts simtgades pasākumu organizēšana pagastos - 

Asariešu un Slatiešu salidojums, septembrī pasākums “Jēkabpils novada ievērojamākie cilvēki 

tiekas Raiņa dzimtenē - Tadenavā”, kvalitatīvu novadpētnieciska satura izstāžu organizēšana 

vietējais kopienai. 

- novadpētniecības materiālu sakārtošana un resursu meklēšana reģiona publiskajās bibliotēkās, 

lai uzsāktu kvalitatīvu materiālu digitalizāciju, sadarbojoties reģiona novadpētniecības datu bāzes 

papildināšanā; 

- kvalitatīvu publicitātes pasākumu veidošana sociālajos tīklos, apmācību organizēšana 

modernai bibliotēkas pakalpojumu, grāmatu un lasīšanu popularizēšanai internetā; 

- trīs novadu - Aknīstes, Salas un Viesītes 12 bibliotēku gatavošanās atkārtotai akreditācijai, 

bibliotēku pamatdokumentu - nolikumu, lietošanas noteikumu grozījumu izstrāde, darba plānošanas 

dokumentu - attīstības stratēģiju, krājuma komplektēšanas koncepciju izstrāde. 

 

Jauni pakalpojumi 

- aktivizēts reģiona publisko bibliotēku darbs attālinātu pakalpojumu sniegšanai - bibliotēkas 

lietotāju autorizācija, kas ļauj grāmatas pasūtīt, pagarināt lietošanas termiņu, kas sasaucas ar jauno 

pakalpojumu - e-grāmatu lasīšanu, iespēja datu bāzi letonika.lv attālināti lietot; 

- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pārstāvju piedalīšanās reģionālajā seminārā aktualizēja iespēju 

vājredzīgajiem izmantot šis bibliotēkas pakalpojumus - klausāmgrāmatas, Braila raksta grāmatas. 

 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 

Kūku bibliotēka sadarbībā ar biedrību „InSpe” ir pabeigusi projekta “Bērnu autoskolas 

apmācības  laukuma izveide” realizāciju. Projekts tiek īstenots ar mērķi radīt atbilstošu vidi 

bērnu aktīvai atpūtai un apmācībām, kvalitatīva un droša brīvā laika pavadīšanai un  veselīga 

dzīvesveida popularizēšanai. Tādējādi piedāvājot jaunu pakalpojumu  mazajiem Kūku pagasta, 

kā arī Krustpils novada iedzīvotājiem un viņu vecākiem.  Iespēju pilnveidot savas  velo un 

auto braukšanas prasmes, apgūt satiksmes  noteikumus, aktīvi atpūsties svaigā gaisā.  Līdz ar to, 

bibliotēka turpinot biedrības iesākto,  iesaistījās Ceļu satiksmes drošības  direkcijas izsludinātājā 

projektā „Mācies un iegūsti  velosipēda vadītāja apliecību savā  skolā”. Projekta ietvaros Kūku 

bibliotēkā notiek  apmācības bērniem. Kopā mācās 18 bērni. 

 

Problēmas, to risinājumi 

 

Jēkabpils novada pašvaldība, novada teritorijā bija 11 publiskās bibliotēkas, pamatojoties uz 

iedzīvotāju skaita samazināšanos, uzsāka bibliotēku tīkla optimizāciju. Optimizācija skāra tos 4 

pagastus, kuru teritorijās ir divas publiskās bibliotēkas, mazāko no šīm bibliotēkām pārveidojot par 

lielākās bibliotēkas struktūrvienību. Tika veiktas ne tikai strukturālas izmaiņas, bet arī slodžu 

samazināšana - lielākajās bibliotēkās - 0,6 - 0,8 slodzes, mazākajās 0,2 - 0,4 slodzes. 

Risinājums - jāturpina strādāt samazinātas slodzes režīmā, jo jāveic tie paši pienākumi, 

papildus uzņemoties novadpētnieciska rakstura struktūrvienību, kolekciju pārraudzību. 

 

  



 

 

1. Vispārīgs Jēkabpils reģiona bibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils reģionā bibliotēku lietotājiem 2018. gadā bija atvērtas 4 pilsētu bibliotēkas un 33 

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

novadā – 3 bibliotēkas, Jēkabpils novadā – 10 bibliotēkas, Krustpils novadā – 7 bibliotēkas, Neretas 

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

Jēkabpils pilsētā un šajos novados ir 37 publiskās un 23 izglītības iestāžu bibliotēkas.  

Pārskats neietver Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbību. Šo 

bibliotēku pārskati ir iesniegti atsevišķi. 

Galvenās izmaiņas pārskata periodā mūsu reģiona bibliotēku sistēmā ir Jēkabpils novada Zasas 

pagasta bibliotēku reorganizācija.Saņemot Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu "Par Jēkabpils 

novada Liepu bibliotēkas reorganizēšanu", Jēkabpils novada domes sēdē 2018.gada 30.augustā tika 

pieņemts lēmums, reorganizēt Jēkabpils novada Liepu bibliotēku par Zasas bibliotēkas 

struktūrvienību. 

2018.gada novembrī Jēkabpils novada domes sēdē tika nolemts ar 2019.gada 1.februāri 

reorganizēt vēl trīs bibliotēkas - Mežzemes bibliotēku par Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas 

struktūrvienību, Slates bibliotēku par Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas struktūrvienību, 

savukārt Tadenavas bibliotēku par Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas struktūrvienību. jaunajos 

Jēkabpils novada bibliotēku nolikumos arī Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai ir struktūrvienība 

Leimaņos. 

Ir divi izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkas - Ošānos (Salas novadā), kur lasītāji tiek apkalpoti 

1x nedēļā un katru nedēļu Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz 

izsniegšanas punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus.  

 2018. gadā reģiona bibliotēku darba prioritātes: 

 bibliotekāro procesu tālāka automatizācija, SBA moduļa un automatizētas krājumu 

 inventarizācijas norises izmantošana; 

 uzlabot darbu attālinātu pakalpojumu sniegšanai, lietotāju autorizācija darbam 

 elektroniskajā kopkatalogā, datu bāzes Letonika.lv izmantošana ar paroli; 

 novadpētniecības darba pilnveidošana - kvalitatīvu un saturīgu novadpētniecības 

 materiālu savākšana un noformēšana; 

 bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu satura un kvalitātes uzlabošana; 

 

 Pārskata periodā viens no darba virzieniem bija sagatavošanās atkārtotai akreditācijai. 

Septembrī tika akreditētas Salas, Viesītes un Aknīstes novadu 12 publiskās bibliotēkas. Lielu darbu 

ieguldījām šo 12 bibliotēku pamatdokumentu grozījumu izstrādē – bibliotēkas nolikuma un 

lietošanas noteikumu, kur savukārt iestrādājām atbilstoši jaunās datu aizsardzības regulas prasībām 

lietotāju reģistrācijas veidlapas. Īpašu uzmanību pievērsām bibliotēkas darba plānošanas 

pamatdokumentu – attīstības stratēģijas un krājuma komplektēšanas koncepcijas – kvalitatīvai 

izstrādei. 

  



 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 546689 610164 636255 

Pašvaldības finansējums 546580 610022 635955 

Citi ieņēmumi: 109 142 300 

t.sk. maksas pakalpojumi 109 142 300 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 546689 610164 636255 

Darbinieku atalgojums (bruto) 312115 349199 340755 

Krājuma komplektēšana 60651 60809 64935 

 

 Kopējais pašvaldības finansējums 2018. gadā pieaudzis par 4% - galvenās pozīcijas 

 krājuma komplektēšanai; 

 informācijas tehnoloģiju nomaiņa bibliotēkās; 

 remontdarbi un mēbeļu atjaunošana. 

 2018. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, darbinieku atalgojuma pozīcijā ir par 3% samazinājies, to var izskaidrot arī ar darbinieku 

skaita samazināšanos bibliotēku reorganizācijas rezultātā. Savukārt krājuma komplektēšanas 

pozīcijā par 7% palielinājies. Tomēr šis finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu 

un attīstību. 

  



 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

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

 

Pārskata periodā Aknīstes bibliotēkā ir veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, kā arī 

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

samazinot vietu lasītavai un datoriem, bet lasītavas telpas ir pilnīgi pietiekošas pašreizējam 

noslogojumam un ierīkota telpa izstādēm un pasākumiem. 

Viesītes bibliotēkā remontdarbi veikti Bibliotēkas sanitārajā mezglā (tas piemērots arī 

personām ar īpašām vajadzībām), kā arī pie ieejas Bibliotēkā veikts ārējo trepju kosmētiskais 

remonts. Remontdarbu izmaksas – 1619 EUR. 

Pārskata periodā tika sakārtota ieeja Sēlpils 2.bibliotēkā- nomainītas ārdurvis, uztaisīta nojume 

virs ārdurvīm un nobruģēta ieeja. 

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā tiek pabeigts remonts bibliotēkas kāpņu telpā un koridorā 

1. stāvā. Tika turpināts darbs pie bibliotēkas apkārtnes sakoptības un labiekārtošanas. 2018. gadā 

sadarbībā ar biedrību “InSpe” pie bibliotēkas tika labiekārtots laukums āra pasākumiem (puķu 

dobes, galdi, soliņi) un uzstādīts karoga masts.2019. gadā plānots turpināt darbu pie infrastruktūras 

pielāgošanas personām ar funkcionāliem traucējumiem - WC izbūve Kūku bibliotēkas ēkā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laukums āra pasākumiem pie Kūku bibliotēkas 

 

 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 

 2018. gadā Atašienes bibliotēkai  tika izremontēts foajē un uzstādītas piekares sistēmas 

izstāžu rīkošanai.   

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā izveidota datorklase, kas ir izremontēta un aprīkota ar 

stacionāriem datoriem (dāvinājums no Lattelecom – 8 datora komplekti) un pastāvīgu interneta 

pieslēgumu. 

 

 



 

 

  

3.3. Iekārtas, aprīkojums 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

Datori 249 

Multifunkcionālās iekārtas 52 

Printeri 33 

Kopēšanas iekārtas 10 

Skeneri 9 

 

 2018.gadā Zalves pagasta bibliotēkas aprīkojums tika papildināts ar diviem mīkstajiem 

pufiem, plāksne ar darba laika norādi uzstādīta pie galvenās ieejas un nozaru plāksnes ar norādēm, 

kur bibliotēkā var atrast dzeju, latviešu vai ārzemju literatūru un citas nozares. 

 Variešu bibliotēkā , lai telpas padarītu mājīgākas un varētu uzturēties pavisam mazie 

bērniņi, tika nopirkts paklājs, arī tīņu stūrītī tika nopirkts paklājs. Jādomā par telpu paplašināšanu, 

jo tāda iespēja ir. Tāme ar nepieciešamajiem remontdarbiem tika iesniegta budžetā 2019. gadam. 

 Pārskata periodā Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkā bibliotēkai tika iegādāti jauni 

grāmatu plaukti, bet Vīpes pagasta bibliotēkā 2018. gadā ir iegādāti 5 grāmatu plaukti, 2 

sēžammaisus un vienu datorkomplekts lietotājiem. 

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

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

Sēlpils 1.bibliotēkā iegādātas jaunas informatīvās plāksnītes gan plauktu norādēm 

bibliotēkā, gan ārpus bibliotēkas iegādātas un uzstādītas darba laika un bibliotēkas atrašanās vietas 

norādes. Visiem bibliotēkā esošajiem augiem nomainīti jauni, vienādi puķupodi. 

Aizvadītajā gadā Leimaņu bibliotēkā tika iegādāti 4 jauni apmeklētāju krēsli un jauns 

žurnālgaldiņš. Pamatā bibliotēka ir aprīkota ar jaunām, mūsdienīgām mēbelēm. Bērniem iegādāti 2 

kubi - pufi. Ieceres 2019. gadā bērniem nomainīt jaunus krēsliņus un galdiņus. Bērnu istabu 

papildināt ar jaunām grāmatu kastēm. 

Pārskata periodā Kūku bibliotēkā no pašvaldības līdzekļiem tika nomainīti divi datori 

apmeklētājiem, iegādāts mobilais telefons bibliotēkas vadītājai, uzstādīts cilvēku (apmeklētāju) 

skaitītājs, pilnveidota un papildināta ar četrām kamerām videonovērošanas sistēma, iegādātas 

astoņas Ms Office programmu licences un ierīkots pastāvīgais interneta pieslēgums datorklasē. 

Iegādāti galdi, krēsli datorklasei, dokumentu skapis, galds un mīkstie krēsli bērnu istabai, drēbju 

pakaramie, kā arī iegādātas un uzstādītas žalūzijas 1.stavā. Saņemts dāvinājums no uzņēmuma 

LATGRAN – Multifunkcionālā iekārta. Tika padomāts arī par darbiniekiem – iegādāts kafijas 

automāts. Tāpat veiksmīgi tika atrisināts jautājums par interneta ātruma nepietiekamību. 

Gārsenes pagasta bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, dators darbiniekam, 

jaunas mēbeles – 3 pufi bērnu stūrītim, 2 sēžammaisi jauniešu zonai, dīvāns, galdiņš  un 4 pufi 

telpai priekš nelieliem pasākumiem. 

Pārskata periodā 8 reģiona bibliotēkas ir iegādājušās jaunas multifunkcionālās iekārtas 

kopēšanai un printēšanai, Vairākas bibliotēkas plāno 2019. gadā budžetā iekļaut līdzekļus 

multifunkcionālo iekārtu nomaiņai, jo bibliotēkas vēlas sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. 

  

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

Ja 2017.gada pārskatā par lielu problēmu bibliotēku tehniskā nodrošinājuma ziņā bija interneta 

ātrums, tad jāsaka, ka 2018.gadā problēma tiek risināta veiksmīgi, daudzās reģiona bibliotēkā 

ātrums ir no 4-10 Mbps. Problēma ir palikusi tā, ka ātrums ir ļoti nepastāvīgs - dienas pirmajā pusē 

tas ir apmierinošs, bet otrajā jau paliek lēns. 



 

 

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

strādājot BIS Alise, kvalitatīvs internets un lielāks tā ātrums ir ļoti nepieciešami. Arī bibliotēkas 

lietotāji, strādājot pie datoriem internetā, jūt šīs problēmas un ir nepamierināti. 

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

vajadzībām iekļūšanu bibliotēkā, varbūt tas vairāk attiecas uz pilsētas bibliotēkām – 

uzbrauktuvjuizbūve pie ieejas bibliotēkā, bet, ja bibliotēka atrodas otrajā stāvā, tad tā ir problēma 

lasītājiem – vecajiem cilvēkiem, kuri nepārvietojas invalīdu ratiņos, taču viņu kustību spējas ir 

ierobežotas. Protams, šī problēma jārisina kopā ar pašvaldību. 

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

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

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

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

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

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

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

novadu bibliotēku sadarbība ar novadu datorspeciālistiem. 

2018. gadā, pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros, Kūku bibliotēkā viesojās kolēģi no 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada, pavisam 41 publisko bibliotēku 

speciālists. Apmeklējuma laikā bibliotēku darbinieki iepazinās ar Kūku bibliotēkas telpām un 

noformējumu, grāmatu fondu un bibliotēkas darba kārtību, interesējas par organizētājiem 

pasākumiem. Kad iestāde bija apskatīta, ciemiņi pulcējās zālē, kur noskatījās prezentāciju par Kūku 

bibliotēkas darbību, realizētajiem projektiem. Ciemiņi atzinīgi novērtēja Kūku bibliotēkas darba 

vidi un strādāšanas stilu. Vizītes noslēgumā bibliotekāres atzinās, ka ir gandarītas par iespēju 

viesoties Kūku bibliotēkā, piebilstot, ka bibliotēkā strādā atsaucīgi cilvēki, kas mīl savu darbu un 

dara to ar lielu entuziasmu.  

 

  



 

 

4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums 

 

Tabula “Personāls reģionā” 
 2016 2017 2018 

Kopā  53 52 51 

t.sk. bibliotekārie darbinieki 45 45 44 

Nepilnas slodzes bibl. darbinieki 6 5 5 

Bibl. darb. ar prof. izglītību 13 13 13 

t.sk. ar augstāko bibliotekāro 3 3 3 

Bibl. darb. ar citu augstāko 11 11 11 

Bibl. darb. ar citu vidējo speciālo 9 9 9 

Bibl. darb. ar vidējo izglītību 12 12 11 

 

 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

  

Apbalvojumi Aknīstes novadā 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītājaVeronikaPapaureleapbalvota ar 

Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu; 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas bibliotekāre Marija Čūrišķe apbalvota ar 

Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu; 

 

Apbalvojumi Jēkabpils novadā 

 Jēkabpils novada pašvaldība apbalvo ar Pateicību par sakoptāko objektu Tadenavas 

bibliotēku ar atpūtas vietu "Pie Eglainītes"; 

 

Apbalvojumi Neretas novadā 

 Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Rasma Strode apbalvota ar 

Neretas novada pašvaldības Goda rakstu par apzinīgu darbu; 

 

Viesītes novadā 

 Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce Viesītes 

novada pašvaldības Pateicība nominācijā ”Gada cilvēks kultūrā”; 

 Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce Saukas 

pagasta pārvaldes Pateicība 2018. gada 17. novembrī; 

 Velta Lāce - Nominācija Latvijas lepnums 2018. 

 

Pārskata periodā Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīkoja konkursu novadpētniecības krājuma 

aktualizēšanai "Kur tas bija?". Pateicību par piedalīšanos šajā konkursā saņēma četras reģiona 

bibliotēkas: 

 Salas bibliotēka - 1. vieta 

 Saukas pagasta Saukas bibliotēka 

 Jēkabpils novada Kalna bibliotēka 

 Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka 

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs un Latvijas Nacionālā bibliotēka izteikusi pateicību 

Salas bibliotēkai par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas norisēs. 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai 

 

 Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas vadītāja 2018. gadā pabeidza mācības 240 stundu 

mācību programmā “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, ko organizē LNB Kompetenču 



 

 

attīstības centrs ar ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide" atbalstu. Vēl divi bibliotēku darbinieki ir uzsākuši mācības 240 h programmā.  

2018.g. jūnijā 5 reģiona bibliotēku darbinieki ir uzsākuši mācības profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides programmā “Bibliotēku zinības" (960h) Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču 

attīstības centrā. Līdzfinansējums profesionālajai pilnveidei piešķirts no pašvaldības līdzekļiem un 

no ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" līdzekļiem. 

 

Reģiona bibliotēku apmeklētie  

profesionālās pilnveides pasākumi 
N

.p.k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 2018.04.12 Viesītes 

novada 

dome 

Viesītes novada 

pašvaldība, 

Jēkabpils 

zonālais valsts 

arhīvs 

“Aktualitātes papīra un 

elektronisko dokumentu un 

arhīva pārvaldībā” 

4 

2. 2018.05, 

29.11 

26.10 

Biržai, 

Pļaviņas, 

Rēzekne 

Viesītes 

bibliotēka, 

Neretas bibl. 

Jēkabpils 

novada kultūras 

nodaļa 

 Trīs pieredzes apmaiņas 

braucieni 

24 

3. 12.09.2018. Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

“Konference”21. gadsimta 

bibliotēka 

5 

4. 2018. g. maijs-

jūnijs 

Krustpils 

nov. 

pašvaldība 

SIA “Latgales 

mācību centrs” 

Lietvedība un biroja darba 

organizācija 30 

  

2018. gadā Viesītes novada bibliotēkas sadarbībā ar kaimiņu –Neretas novada bibliotēku 

darbiniekiem Bibliotēku nedēļā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Biržai bibliotēku. Šajos 

braucienos tiek iegūta ļoti vērtīga pieredze, nodibināti jauni kontakti, kas profesionālajā darbībā 

bibliotekāriem ir svarīgi, taču finansiāli bibliotēkām ļoti dārgi izmaksā transporta pakalpojumi, jo 

pašvaldībai sava transporta nav. Piešķirtā Viesītes bibliotēkas budžeta ietvaros, pat kooperējoties ar 

pārējām bibliotēkām, vairāk par vienu braucienu gadā nav iespējams atļauties. 

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte savā bibliotēkas pārskatā raksta: “Aizvadītais gads 

ar profesionālās pilnveides semināriem, pieredzes apmaiņas braucieniem ir bijis ļoti bagāts un 

daudzpusīgs. No visiem  gribas izcelt dažus, kuri vislabāk palikuši prātā un noderējuši ikdienas 

darbā. Protams, tie ir dažādie pieredzes apmaiņas braucieni, kuros iepazītas un apskatītās vietas ar  

dažādām interesantām nelielām lietām, kuras var izmantot savā darbā gan iekārtojot telpas, gan 

rodot labākus risinājumus fonda iekārtošanā, izvietošanā utt. Lasītāju apkalpošana, problēmas, to 

risinājumi. Ļoti vērtīgs seminārs bija pārrobežu projektā par sociāli izaicinošiem bērniem, kurš 

notika Lietuvā - Rokiškos. Seminārs tika tulkots, bet ļoti interesants un vērtīgs – kā strādāt ar 

bērniem, kuriem pietrūkst uzmanības, hiperaktīvi bērni, kuri traucē ar savu uzvedību apkārtējiem”. 

 Interesants, aizraujošs bija Izglītības un attīstības centra “Ego”seminārs “Darbs ar grūtajiem 

klientiem”, daudz piemēru, pašiem izmēģināt, kā runāt un iejusties dažādās situācijās. Grupu darbs -  

mācīties pareizā intonācijā runāt ar neapmierinātiem klientiem.  

 

 

 

 



 

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

Bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, tas ietekmē bibliotēkas darbu, kad ir pasākumi ārpus 

bibliotēkas, izbraukumi uz semināriem vai mācībām, atvaļinājuma periodā, šajā laikā 

apmeklētājiem nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Bibliotēkas pamatrādītāji, pakalpojumu 

pieejamība būtu augstāka, ja strādātu otrs darbinieks. 

Šo problēmu saskata un vēlas risināt Krustpils novada pašvaldība, trīs bibliotēkās šajā novadā ir 

divi darbinieki - Kūku un Krustpils pagasta bibliotēkās. Visās bibliotēkās abiem darbiniekiem ir 

pilnas slodzes. Bet šī slodzes palielināšana ir jāpamato pašvaldībai gan ar daudzajiem pasākumiem 

dažādām vecuma grupām, gan ar lielo noslogotību (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums, darbs 

BIS Alisē utt.). 

Otra problēma ir reģiona bibliotekāru novecošanās process, no 44 bibliotekārajiem 

darbiniekiem 9 ir pensijas vecuma, tātad 20%. Bet tas ir atkarīgs no katra individuāli - lai mums 

visiem būtu tāds darba spars, radošums kā Kalna bibliotēkas vadītājai Marutai Orbidānei un Saukas 

bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei. 

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

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

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

programmās.  

  



 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2016 

 

2017 

 

2018 

% 

salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 7323 7068 6952 -3,5%; -1,6% 

t.sk. bērni 2374 2269 2050 -4,4%; -9,7% 

Fiziskais apmeklējums 148056 127710 114542 -14%; -10% 

t.sk. bērni 56107 44237 34561  -21%; -22% 

Izsniegums kopā 206072 194889 180703  -5,4%; -7,3% 

t. sk. grāmatas 93096 85711 80493  -7,9%; -6,1% 

t.sk. periodiskie izdevumi 100231 108136 96102 +7,9%; -11,1% 

t.sk. bērniem 27716 22077 17671  -20%; -20% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz.skaita apkalpes 

zonā 

27 30   +11% 

Iedzīvotāju skaits 26753 23560   -12% 

 

Samazinājies bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaits. Tam par iemeslu ir vairāku 

iedzīvotāju aizbraukšana uz ārzemēm darba meklējumos, gados vecāku aktīvo lietotāju veselības 

pasliktināšanās, arī jauno tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji sev vajadzīgo informāciju atrod 

patstāvīgi mājās interneta vietnēs.  

Vairākās reģiona bibliotēkās izsniegums pieaudzis periodikai, taču samazinājies grāmatām. Tas 

skaidrojams ar to, ka daudz ir to lasītāju, kas nāk uz bibliotēku, lai iepazītos ar jaunāko periodiku, 

ņemot izdevumus uz māju. Cilvēkiem ir problēmas iegādāties vai pasūtīt jaunāko presi.  

Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet,pateicoties vairāku novadu pašvaldību 

atbalstam, tikai nedaudzāsir arī maksas pakalpojumi, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un informācija 

par tiem atrodama bibliotēkās. 

 6 reģiona bibliotēkas ir atvērtas arī sestdienās, lai to pakalpojumus varētu izmantot arī 

skolēni, studenti, strādājošie. 

 Savukārt Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka piektdienās darbojas ilgāk, lai to vajadzības 

gadījuma varētu izmantot strādājošie un citu skolu audzēkņi. 

  

5.1. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

 

Katras reģiona bibliotēkas pamatuzdevums ir kvalitatīva informācijas un pakalpojumu 

sniegšana bibliotēkas lietotājiem un apmeklētājiem.  Tāpēc regulāri tiek strādāts pie esošo 

pakalpojumu uzlabošanas un jaunu ieviešanas. Izvērtējot statistiskos rādītājus un, uzklausot 

apmeklētājus, var secināt, ka jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības.  

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

bibliotēku darbs, strādājot BIS Alisē, uzsākot automatizētu lietotāju apkalpošanu. No 37 reģiona 

publiskajām bibliotēkām, Alisē pagaidām nestrādā tikai 2 bibliotēkas. 

 2018. gadā turpinājām izmantot SBA moduli kopkatalogā, kas uzlaboja operatīvu 

informācijas apmaiņu starp reģiona bibliotēkām. 

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

patstāvīgi informāciju sameklēt elektroniskajā katalogā, pasūtīt sev interesējošus materiālus. 

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

organizācijas var rīkot dažādus kursus, pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.  

Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas 

pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, patērētās elektrības, telefonu 

maksājumu vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas koncertu, teātra 

izrāžu biļetes, kā arī aviobiļetes. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek meklēts darbs, 



 

 

pirkts un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas darbinieki ir 

starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem. 

Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, pārskata periodā Kūku bibliotēkā izveidota 

datorklase, kas ir izremontēta un aprīkota ar stacionāriem datoriem un pastāvīgu interneta 

pieslēgumu, dodot iespējas iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās 

nepieciešamās datora prasmes. Sākot no 2018. gada decembra, šajā datorklasē notiek apmācības 

skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas eksāmenu un saņemt velosipēda 

vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. 

 

5.2. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

 

Sadarbībā ar novadu pašvaldībām, bibliotēkas ir kļuvušas pieejamākas personām ar īpašām 

vajadzībām. Pie ēkām, kur atrodas Atašienes bibliotēka un Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka, 

ārpusē ir uzbūvēta uzbrauktuve apmeklētājiem ratiņkrēslos. 

 Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas vadītāja raksta: "Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, jo ir uzbūvēta jauna uzbrauktuve. Bibliotēka ir arī draudzīga jaunajām 

māmiņām, jo remonta rezultātā bibliotēkā tika ieliktas platākas durvis, un māmiņas ar bērnu 

ratiņiem var brīvi iebraukt bibliotēkā." 

 No 37 reģiona bibliotēkām - 14 nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionālo spēju 

ierobežojumiem. Bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti, 

grāmatas piegādājot mājās.Šo pakalpojumu nodrošina ne tikai bibliotēku darbinieki, bet ir 

iesaistījušies bibliotēku lietotāji: kaimiņi, bērni, kā arī pagastu sociālie darbinieki.. 

Pozitīvi vērtējams, ka 2017.gada uzsākts darbs pie vides pieejamības nodrošināšanas 

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

2019. gadā plānots turpināt darbu pie infrastruktūras pielāgošanas personām ar funkcionāliem 

traucējumiem - WC izbūve Kūku bibliotēkas ēkā. 

Personām ar kustību traucējumiem (tie pārsvarā ir veci, arī slimi cilvēki), kas grib lasīt 

grāmatas, pēc pieprasījuma piegādā grāmatas mājās. 2018. gadā Viesītē pēc pieprasījuma 

piegādātas grāmatas: 

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

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

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

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

piegādā vai nu bibliotēkas darbinieks, vai pēc tām ierodas pārstāvis no aprūpes centra). 

. 

5.3. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

 

Blakus Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai atrodas Sociālās aprūpes nams, kurā ir ierīkots 

pacēlājs invalīdiem. Bibliotēka ir savienota ar šo iestādi, līdz ar to vecie ļaudis katru dienu, neizejot 

ārā, var apmeklēt bibliotēku. Pansijā ar katru gadu palielinās iemītnieku skaits. Uz šo brīdi pansijā 

dzīvo 27 cilvēki, puse izmanto bibliotēku. 2018. gadā bibliotēkas telpas izmantoja arī pansionāta 

iemītnieki dažādu pasākumu organizēšanā, kuru sagatavošanā iesaistās arī bibliotēka. 

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

gadu janvārī  tiek organizēts pasākums novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pavasarī 

notiek tikšanās ar puķu, dārzeņu audzētājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem dārzniecībā. 

Bibliotēku apmeklē arī bezdarbnieki, lai meklētu darbu interneta portālos un avīzēs. Bibliotekāra 

palīdzība bieži vajadzīga gan resursu meklēšanā, gan CV rakstīšanā atrastajai darbavietai. 

Bibliotēkā kopēšana, skenēšana un printēšana ir bezmaksas, tāpēc maznodrošinātie un trūcīgie 

iedzīvotāji to izmanto dokumentu, izziņu, bankas pārskatu un citu papīru printēšanai un kopēšanai.  

 Kalna bibliotēkā ir izveidojušā vairākas lietotāju grupas: skolēni, bezdarbnieki, 

mājsaimnieces, dažādās sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas 

apmierināt. Visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, 

apmeklē pasākumus. Pārskata gadā sadarbībā ar kultūras namu kopā ar pagasta senioriem bijām 



 

 

Alūksnē un tās apkārtnes skaistākajā vietās, piedalījāmies senioru aktīvās atpūtas dienā Leimaņos. 

Kā vienmēr pēc ekskursijām vai cita veida sarīkojumiem pulcējamies bibliotēkā un pie tējas tases 

aplūkojam datorā ievietotos foto materiālus no šiem pasākumiem, dalāmies atmiņās un pārdomās 

par redzēto un iegūto, kā arī seniori tiek iepazīstināti ar informāciju par jaunumiem bibliotēkā. 

Reizi nedēļā bibliotēkā notiek rokdarbnieču pulciņa (8 dalībnieces) nodarbības. Tika rīkotas 

vairākas pulciņa dalībnieču darbu izstādes gan pašu pagastā, gan ārpus tā robežām – Leimaņos, 

Gārsenē. 
 Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, reizi nedēļā bibliotēkā notiek arī datorapmācību nodarbības 

senioriem. Pavasarī noslēdzās senioru datorapmācību pulciņa nodarbības, kurās pamatus darbā ar 

datoru kultūras nama vadītājas S. Vecumnieces vadībā apguva 5 pagasta seniores. 

 

 
 

Senioru datorapmācību nodarbības Kalna bibliotēkā 

 
Aknīstes bibliotēkai turpinās sadarbība ar Aknīstes senioru centra „Apaļā galda” klubiņu. 

Kluba dalībnieki tiekas Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek nodarbības, pasākumi. 

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

norakstītos žurnālus, pārrunāti par novada vēstures lappusēm, derīgo padomu stunda.  

Atskaites periodā Aknīstes bibliotēka turpina jauno pasākumu ciklu – ģimeņu sestdienas. Šajā 

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

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

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

Saukas bibliotēkas apkalpes zonā patstāvīgo bērnu-lasītāju ir nedaudz, toties vasaras mēnešos ir 

bērni, kas brauc uz laukiem un tad bibliotēkā norit intensīvs darbs. 

Mežzemes bibliotēkā notika tikšanās ar lauksaimniecības konsultanti Inu Sēli, kura sniedza 

LAD konsultācijas par platību maksājumu aizpildīšanu, savukārt mājsaimniecēm un senioriem 

vairāk tiek piedāvāti preses apskati un jaunākās nozaru literatūras apskati. 

Pārskata periodā, sadarbībā ar biedrību “InSpe”, pie Kūku bibliotēkas tika labiekārtots 

laukums āra pasākumiem, kurā septembra pirmajā dienā Kūku bibliotēka atzīmēja 70 gadu jubileju, 

dienas garumā visiem interesentiem piedāvājot lielisku programmu. Izstāde, konkursi, atraktīvas 

spēles, vēsturiskais atskats uz pagātni, koncerts, balle – priecēja dažāda vecuma ļaudis ar dažādām 

gaumēm. 

Sadarbībā ar Rīgas izbraukuma optiku bibliotēkā divas reizes notika akcija – bezmaksas 

redzes pārbaude visiem interesentiem. 

Sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Sēlija” notika seminārs nevalstiskām organizācijām 

par LIDER programmas iespējām. 

Gada nogalē bibliotēkā norisinājās labsajūtu veicinoša, sievišķīga, romantiska, emocijām 

bagāta pēcpusdiena sievietēm - mini pārvērtības: dienas meikaps, matu ieveidošana un foto sesija.  

 

 

 



 

 

5.4. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

 

Bibliotēka sniedz informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos, elektroniskos 

informācijas avotus. Vienkāršas uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas mutiski, telefoniski, e-pastā. 

Lielākā daļa tās ir individuālās, sniegtas tiek arī telefoniskās un elektroniskās. 

Pārsvarā tās sniegtas tām lasītāju grupām, kas mācās (īpaši skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

sagatavošanas laikā) un studē, arī atsevišķiem interesentiem. Pieaugusiinterese par jautājumiem, kas 

saistīti ar novadpētniecību – sagatavotas uzziņas par dažādām novada vēsturiskajām vietām. 

Uzziņu izpildē tika izmantots: 

1) bibliotēkās esošā uzziņu literatūra, attiecīgās nozares literatūra, 

2) Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskais   

 kopkatalogs (arī Galvenās bibliotēkas bibliogrāfa palīdzība), 

3) novadpētniecības materiālu mapes, 

4) citi ar interneta palīdzību pieejamie katalogi un informācijas resursi: 8 valsts   

 nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, nacionālās bibliogrāfijas analītikas  

 datu bāze, datu bāzes: Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv, www.letonika.lv, 

Strādājot ikdienas darbā, tiek veiktas individuālās lietotāju apmācības par dažādām tēmām, 

īpaši e-pakalpojumu izmantošana.  

Bibliotēkās organizētie pasākumi – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskie pasākumi ir 

paredzēti konkrētai mērķauditorijai. Radošajās darbnīcās interesenti var apgūt jaunas prasmes un 

iemaņas. Praktiska darbošanās veicina indivīda interesi par iespējām paplašināt savu redzesloku 

viņam interesējošās jomās. Tikšanās ar autoriem un māksliniekiem apmeklētājus rosina izlasīt 

iepriekš sarakstītos darbus, piem., tikšanās ar grāmatu ilustratori Agiju Staku. 

Atašienes bibliotēkā norisinājās seminārs “ Vārda spēks” 2 skolas vecuma grupām un 

vecākiem. Sākumskola apguva lasīšanas un klausīšanās iemaņas. Pamatskolas un vidusskolas 

skolēni apguva Latvijas novadu izlokšņu īpatnības, kā arī guva izpratni par  izlokšņu veidošanās 

vēsturisko specifiku. Tikšanās laikā ar austrumu valodu speciālisti uzzināja par Āzijas un Eiropas 

valodu savstarpējo mijiedarbību un Ķīnas tradicionālo kultūru. 

  

5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Jēkabpils reģionā, bez pilsētas ir 35 publiskās un 17 skolu bibliotēkas. 2019. gadā plānots, ka 

BIS Alise darbu uzsāks vēl viena Jēkabpils reģiona bibliotēka: Sēlpils 2. bibliotēkas, tas nozīmē, ka 

100% bibliotēku būs ieviesušas automatizētus bibliotekārā darba procesus un lietotāju apkalpošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slates bibliotēkas. 

Pārskata periodā lasītāju ērtībai esam uzsākuši reģionālo laikrakstu pilntekstu (PDF formā) 

pievienošanu aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē. Pilntekstus var aplūkot, kā arī izdrukāt un 

lejuplādēt atsevišķu rakstu elektroniskās kopijas, lai izmantotu tās izglītības, nekomerciāliem un 

pētniecības mērķiem.Šo darbu veic JGB darbinieki. Tāpat turpinām novadpētniecības mapju 

aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā.  Aprakstus veidojušas 12 reģiona bibliotēkas.   

 2018. gadā turpinām izmantot SBA moduli kopkatalogā. Starp reģiona bibliotēkām gada 

laikā izveidotas 82 fondu apmaiņas. 

 Strādā 

Alise-i  

Nestrādā 

kopkatalogā 

Automatizēti 

izsniedz 

Rekataloģi

zācija 

pabeigta 

Publiskās bibliotēkas 34 1 33 32 

Skolu bibliotēkas 11 4 11 7 

Kopā 45 5 44 38 

http://195.13.129.34:8991/F/B69PJVFD6UP5DA5GQPC6T1PDMQL3828LXBG5K24HLI4X6CKKQC-02194?func=find-b-0&local_base=nba01
http://195.13.129.34:8991/F/B69PJVFD6UP5DA5GQPC6T1PDMQL3828LXBG5K24HLI4X6CKKQC-02194?func=find-b-0&local_base=nba01
http://www.letonika.lv/


 

 

Bibliotēkas lietotāji tiek autorizēti darbam elektroniskajā katalogā. Reģiona bibliotēkās ir 

kopumā autorizēti 3080 lietotāji. Autorizācija dod iespēju attālināti izmantot bibliotēkas katalogu, 

pasūtīt nepieciešamo iespieddarbu, atteikt pasūtījumu, prasīt paņemto iespieddarbu izmantošanas 

termiņa pagarinājumu. 

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

 

5.6. Iekšzemes SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

2829 3082 2155 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

1761 1486 883 

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu lasītāja 

pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības veicināšanai 

bibliotēka, pirmkārt, izmanto savu krājumu. Ja pieprasījumu nevar apmierināt no bibliotēkas 

krājuma, tad izdevumu pieprasa Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā vai pasūta SBA kārtībā. 

 Neskatoties uz komplektēšanas finansējuma palielināšanos, reģiona bibliotēkas aktīvi 

izmanto šo pakalpojumu vispirms sava novada robežās, tad, izmantojot JGB krājumu, izglītības 

iestāžu - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēku krājumus.  



 

 

6.Krājums 
 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Katra reģiona bibliotēka, komplektējot krājumu, vadās pēc noteiktiem kritērijiem, kas 

pamatojas gan uz lasītāju pieprasījumiem, statistikas datiem. 

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

izstrādājusi šīs krājuma veidošanas vadlīnijas. 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2018. gadā: 

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

tik daudz, lai pilnvērtīgi atjaunotukrājumu; 

2) bērniem un jauniešiem adresētā literatūra;šī krājuma daļa ātri nolietojas, jo šī lasītāju grupa 

visintensīvāk izmanto bibliotēkas krājumu; 

3) oriģinālliteratūras komplektēšana, 

4) esošā krājuma pārskatīšana un to izdevumu norakstīšana, kas neatbilst bibliotēkas lietotāju 

vajadzībām - novecojuši saturiski un nolietojušies.  

Lai varētu veiksmīgi komplektēt krājumu, Kalna bibliotēkas vadās pēc šādiem principiem - 

lietotāju grupu intereses:  

- studējošo vajadzības,  

- skolēnu vajadzības pēc interesantas lasāmvielas, ieteicamās literatūras, izziņas literatūras 

referātu un dažādu zinātnisko darbu izstrādāšanai,  

- mazo uzņēmēju un zemnieku saimniecību īpašnieku vajadzības, 

- pensionāru intereses. 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka turpināja papildināt Apmaiņas krājumu, kas ļauj reģiona 

bibliotēkām mazizmantoto krājumu daļu izslēgt un nodot Apmaiņai, tādējādi uzlabojot savu 

krājumu aktualitāti un kvalitāti. Šajā krājumā tiek ievietoti arī privātpersonu dāvinājumi, kas varbūt 

kādai no reģiona bibliotēkām varētu būt vajadzīgi. Informācija par šajā krājumā pieejamo literatūru 

ir ievietota JGB mājas lapā sadaļā Bibliotekāriem > Apmaiņas krājums.  

Komplektējot grāmatu krājumu, Aknīstes bibliotēka izmanto aprakstus dažādos preses 

izdevumos, izdevniecību grāmatu katalogos, informāciju internetā. Krājumu komplektēt palīdz 

bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre. Pārrunājam ar skolas bibliotekāri un vidusskolas skolotājiem, 

kāda literatūra ir nepieciešama skolotājiem un skolēniem mācību vielas apguvei. Kopā ar novada 

bibliotēkām racionāli komplektējot grāmatu krājumu, katra bibliotēka iegādājās vairāk pieprasītās 

grāmatas savā bibliotēkā. Bet mazāk izmantojamo literatūru un grāmatas krievu valodā iegādājas 

novada depozitārijam, ko var izmantot pēc pieprasījuma. 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2016 2017 2018 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

60651 61550 64935 

t.sk. pašvaldības finansējums 60651 61550 64935 

grāmatām 39527 40255 41006 

t.sk. bērnu grāmatām 5581 6038 6189 

periodiskajiem izdevumiem 21124 21302 23929 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

2,26 3,05 4,13 

  

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2017. un 2018. gadā pieaudzis, bet grāmatu 

cenas ir stipri palielinājušās, tāpēc iegādāto grāmatu skaits kļūst mazāks. 

  



 

 

6.3.Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi 19787 20058 21563 

Grāmatas 6490 6006 5874 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 2327 2423 2507 

t.sk. bērniem 1363 1055 1120 

Izslēgtie dokumenti 24258 21930 36259 

Krājuma kopskaits 239218 237768 223072 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.48 0.46 0,51 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

3.1 2.7 3,2 

 

 

6.4. Datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 2760 2684 2593 

News 238 258 2204 

 

Bibliotēku krājuma popularizēšanai bibliotēku darbinieki izmanto literatūras izstādes, apskatus, 

individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidro lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus 

arī cenšas iegādāties krājuma papildināšanai. 

Kalna bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmanto literatūras izstādes – gan tematiskās, gan 

atzīmējot ievērojamu rakstnieku un mākslinieku jubilejas. Interesants bija GB komplektēšanas 

nodaļas ieteiktais ikmēneša izstāžu cikls – piemēram, „Aprīlī lasīsim koši zaļas grāmatas!”, „Kā 

sarkanas magoņu kleitas, vasara jūnijā zied...”, „Oktobrī lasīsim grāmatas par skolotājiem!”, u.c.  

Krājuma popularizēšanai tiek izmantoti arī apskati, individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidroju 

lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus arī cenšos iegādāties krājuma papildināšanai. 

Bibliotēkas datortelpā redzamā vietā piejama datubāzu lietošanas pamācība, kā arī tiek sniegtas 

individuālas konsultācijas. Pārskata gadā piedalījās arī bibliotēkas vadītāja, kā arī tika iesaistīti 6 

lietotāji Letonikas Zinību spēlē „Literatūras garša”. Piedalījās arī LURSOFT konkursā Latvijai 100. 

Domā. Izzini. Stāsti”. 

 Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne pārskatā raksta: "Domāju, ka piedalīšanās šāda 

veida konkursos ir vērtīga arī pašam bibliotekāram, jo tādējādi tiek izkopta un nostiprināta prasme 

ātri un ar dažādām metodēm atrast informāciju internetā, kas, protams, labvēlīgi ietekmē arī darbu 

ar bibliotēkas lietotājiem". 

 Neretas novada centrālā bibliotēka ir samazinājusi laikrakstu pasūtīšanu, aicinot savus 

lasītājus izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku, tādējādi saņemot apjomīgu Latvijas laikrakstu 

apskatu. 

 

 

 

  



 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

 Galvenie darba uzdevumi 2018.gadā - Bērnu bibliotekārā apkalpošana Jēkabpils, Aknīstes, 

Krustpils, Salas, Viesītes, Neretas novadu publiskajās bibliotēkās: 

✓ jaunu lasītāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās; 

✓ bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte; 

✓ literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos; 

✓ piedalīšanās lasīšanas veicināšanas mērķprogrammās;  

✓ bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties 

pieredzes apmaiņas braucienos. 

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

dažāda veida informācijai datu bāzēs.  

 Pozitīvi, ka bibliotēkās izveidotajos bērnu stūrīšos vecāki ar mazajiem ķipariem pavada savu 

brīvo laiku. Novadu bibliotekāri dara visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu mazos 

lasītājus, diemžēl Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk.  Lietotāju skaits samazinājies par 229 salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata periodu. 

 2018 

Lietotāji līdz 18 gadiem 2050 

Apmeklējumi līdz  18 gadiem 34 561 

Izsniegums bērniem līdz 18 

gadiem 

17 671 

 Vērtējums. Tā kā apmeklējumu skaits ir daudz lielāks par izsniegumu, varam secināt, ka 

bērni galvenokārt apmeklē bibliotēkas pasākumus. 

 

 7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

 

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

centrs.   

2018.gada  galvenie pasākumi metodiskajā darbā: 

✓ bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, 

piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos; 

✓ konsultācijas un palīdzība “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas” darbam  reģiona  

bibliotekāriem; 

✓ sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru noorganizējām semināru par LNB 

lasīšanas veicināšanas programmām; 

✓ metodiskā palīdzība LNB organizēto Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursu 

sagatavošanā reģiona publiskajās un skolu bibliotēkās; 

✓ metodiskā palīdzība “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas” organizēšanā reģiona skolu 

un publiskajās bibliotēkās  

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

 

Bibliotēkas savu krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku izstrādātajām krājuma 

komplektēšanas koncepcijai, ievērojot lietotāju intereses, vajadzības un prasības.  

Komplektējot tiek domāts par visām vecuma grupām, lai grāmatu krājums būtu interesants 

un daudzpusīgs gan pašiem mazākajiem lasītājiem, gan tādiem, kas jau uzsākuši skolas gaitas. Tiek 

komplektētas gan dažādas izzinošas enciklopēdijas un attīstošas grāmatas, gan spēles. Veidojot 

krājumu, cenšas ievērot vienmērīgu jaunieguvumu sadalījumu starp lasītāju vecuma grupām.  

Arvien populārākas bibliotēkās kļūst dažāda veida un satura spēles. 

Daudzās reģiona bibliotēkās bērnu un jauniešu grāmatu iegāde tiek saskaņota ar tuvējām 

skolām, lai nedublētu izdevumus. 



 

 

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

 

Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālas uzziņas. Pieprasītākā 

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

tiek izmantots internets, uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, reģiona elektroniskais 

kopkatalogs, datu bāze Letonika.lv, u.c. Interesentiem iespēja bez maksas noskatīties filmas portālā 

www.filmas.lv un lasīt www.pasakas.net.  

Lai piesaistītu jaunos lasītājus bibliotēkai, bibliotēkās tiek rīkotas bērnu grāmatu izstādes, 

pasaku pēcpusdienas, galda spēļu pēcpusdienas, zīmējumu izstādes, mīklu minēšanas turnīri un 

radošās darbnīcas. Pasākumu galvenais mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīšanā un iemācīt tiem 

izmantot bibliotēkā pieejamo informāciju un datu bāzes.   

Pagājušajā – Olimpiskajā gadā bijusi pastiprināta interese par ziemas sporta veidiem, 

Latvijas sportistiem – olimpiešiem. Sakarā ar Latvijas jubileju daudzas uzziņas bibliotēkās sniegtas 

par Latvijas dzīvnieku un augu valsti, tūrisma objektiem, Dziesmu un deju svētkiem, dažādu 

novadu tautas tērpiem, latviešu ornamentiem un spēka zīmēm, Latvijas vēsturi dažādos vēstures 

posmos, par kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, politiķiem u.c.  

Bibliotekāri atzīst, ka ar skolēniem ir vieglāk strādāt, jo viņiem ir labas prasmes darbā ar 

datoru, viņi labi orientējas internetvidē, diemžēl tur ne visa informācija ir patiesa, tāpēc labākais 

informācijas meklēšanas avots – GRĀMATA. Bet lai skolēnu ieinteresētu, jāiegulda liels darbs, bet 

tas ir tā vērts, jo tā mēs iegūstam ieinteresētu lasītāju, labu palīgu un pateicīgu apmeklētāju. Ja ir 

sapratne un atbalsts ģimenē un skolā, tad bibliotēka interesi par lasīšanu spēj noturēt. Skatīt 

pasākumu pielikumu Nr. 2 

Tā kā novada bibliotēkās lasītāju nav ļoti daudz, pasākumu, lielākoties, tiek organizēti visām 

vecuma grupām kopā. Daudzās pašvaldībās skolas ir likvidētas, tāpēc uzteicami ir tie bibliotekāri, 

kuri prot piesaistīt bērnus savai bibliotēkai. 

INTERESANTĀKIE pasākumi:  

Ābeļu bibliotēkā aktīva sadarbībā ar bērnu pieskatīšanas centru vasaras mēnešos notika 

grāmatu lasīšanas pēcpusdienas, kurās lielākie bērni mazajiem priekšā lasīja ” Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” grāmatas, zīmē, veido, risina krustvārdu mīklas un citus uzdevumus. Par godu teātra 

dienai, bērni iestudēja un spēlēja ludziņu. 

Asares bibliotēkā notika pasākums „Ziema stāstos un pasakās”, kur bibliotekāre ar bērniem 

lasīja stāstus un pasakas, minēja mīklas par ziemu, spēlēja mēmo šovu. 

Atašienes bibliotēkā Tika noorganizēti Krustpils novada Grāmatu svētki, ar ļoti plašu 

programmu bērniem un jauniešiem – 7 dažādas radošās darbnīcas, koncerts Aijas Kukules mūzikas 

studija "OMNES"), tikšanās ar mākslinieci Agiju Staku,suņu terapija jeb kanisterapija kopā ar 

Valmieras bibliotekāri u.c. 

Biržu bibliotēkā notika pasākums “Lasīsim kopā!” – pēcpusdiena ar mazuļiem. 

Dignājas bibliotēkā notika “Smieklu dienas” pasākums, kurā kopā ar bērniem līdzi 

jautrojās arī klauns Pindzele, kura vadībā tika spēlētas dažādas spēles, stāstītas anekdotes, ka arī 

notika lielo burbuļu pūšana pagalmā pie bibliotēkas un smieklīgākā našķošanās.  

Elkšņu pagasta bibliotēkā lielākie pasākumi notiek sadarbībā ar kultūras namu, piemēram, 

par tradīciju kļuvusi kopīga Sveču dienas atzīmēšana, Lieldienu svinēšana, Starptautiskās bērnu 

aizsardzības dienas atzīmēšana.  

Gārsenes pagasta bibliotēkā par godu Latvijas simtgadei šovasar bibliotekāre ar bērniem 

krāsoja un neklātienē iepazina sava novada skaistākās vietas, izmantojot grāmatu “Aknīstes novads 

– iepazīsti un izkrāso”. 

Kalna bibliotēkā notika “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pasākums, tas bija mīļš, 

ģimenisks un sirsnīgs kopā būšanas pasākums vasaras nogalē ar ābolu grozu, stāstiem un atrakcijām 

pļavā.  

Krustpils bibliotēkā ir ļoti atraktīvas bibliotekāres, kas atrod kopīgu valodu gan ar mazo 

ķiparu, gan ar spuraino pusaudzi, tāpēc pasākumi ir daudz ar dažādu tematiku, piemēram, “Pirātu 

diena”. Pasākuma sākumā bērni lasīja fragmentu no grāmatas "Bagātību sala", katrs lasīja pa 

fragmentam. Tad kad fragments tika izlasīts, bērni sadalījās divās komandās un meklēja monētas. 

http://www.pasakas.net/


 

 

Starp grāmatām un visā bibliotēkā tika paslēptas astoņpadsmit oranžas un astoņpadsmit zaļas 

monētas uz kurām bija burti, kopā šie burti veidoja vārdu "Krustpils bibliotēka" un pēdējo burtu 

varēja saņemt pie bibliotekāres, kad visi pārējie tika sameklēti. No burtiem bija jāizveido pēc 

iespējas vairāk vārdu, uzvarētāju komandai tika dota iespēja meklēt lielo dārgumu lādi, kura pēc 

atrašanas tika draudzīgi sadalīta abu komandu starpā. Te parādījās bērnu draudzība un saliedētība, 

kad katrs cīnījās par savu komandu, bet balvu sadalīja draudzīgi savā starpā neatkarīgi no 

uzvarētāja.  Krustpils bibliotēkā visas vasaras garumā notiek radošās aktivitātes arī ārā - radošās 

darbnīcas, ūdens atrakcijas u.t.t 

Kūku bibliotēkā notika “Puzles likšanas turnīrs”. Bērni pa vecuma grupām lika 5 dažādas 

grūtības pakāpes puzles uz laiku. Arī pieaugušie varēja likt puzles un atgriezties bērnībā, kas 

saliedēja bērnus ar pieaugušajiem, jo varēja paprasīt arī viens otram nelielu palīdzību.  

Leimaņu bibliotēkas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieki  devās vasaras 

ekskursijā uz Viesīti un tās apkārtni. Apmeklējot Viesītes tūrisma un informācijas centru, Viesītes 

muzeja filiāli Paula Stradiņa skolu, z/s “Vilciņi”, un noslēgumā uzkāpjot Ormaņkalnā 

Lones bibliotēkā bērni ar lielāko prieku piedalās visos pasākumos kopā ar bibliotekāri vai 

tā ir savas grāmatiņas izveide, vai krāsošanas pēcpusdiena, vai lasīšanas pēcpusdiena vai pasāku 

rīts, bērni atsaucas jebkuram darbiņam un ar lielu interesi visur piedalās. 

Mazzalves bibliotēkā lielākajiem bērniem tika piedāvāts tematisks pasākums – “Lasīt 

grāmatas ir stilīgi!”, mudinot bērnus vairāk lasīt. 

Mežāres bibliotēkā notika radošs foto plenērs „Mežāres pagasta ainava pavasarī” – 

piedalījās pamatskolas audzēkņi un jaunieši, kā arī foto izstāde un interaktīvs pasākums „Mežāres 

pagasta ainava pavasarī” – savus radošos darbus prezentēja skolēni un jaunieši. 

Rites pagasta bibliotēkā notika interesants pasākums “Es kā skolotājs”, kur bērni lasīja, 

zīmēja un veidoja dažādus darbus. Paši izvēlējās ko radīt un parādīt citiem kā piemēru.  

Rubeņu bibliotēkā kupli apmeklēts bija pasākums “Baltā galdauta svētki”, kurā piedalījās 

novadnieks, atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube. Tāpat bērniem patika zemessardzes 

ekipējuma demonstrēšana ar pievienotajām aktivitātēm.  

Salas bibliotēkā notika pasākums „Sēlijas mantojums”. Tā laikā Salas novada sabiedrisko 

attiecību un tūrisma speciāliste Jolanta Grandāne stāstīja un rādīja prezentāciju par Sēlijas pagātni, 

sākot no 3.-4. gadsimta pirms mūsu ēras. Salas vidusskolas Novadpētniecības pulciņa dalībnieki 

demonstrēja sēļu arheoloģiskos tērpus. Tas bija īpašs notikums gan pašiem jauniešiem, gan 

klātesošajiem pasākuma viesiem. 

Saukas bibliotēkā notika interesanta spēle: ’’Ko vari izlasīt …lappusē”..... šajā bibliotēkā 

daudzi pasākumi notiek kopā ar vecvecākiem un vecākiem patriotisma gaisotnē, kas saliedē 

paaudzes un ieaudzina bērniem mīlestību un cieņu pret ģimeni un savām mājām.  

Sēlpils 1. Bibliotēkā bērniem tiek organizēti arī tematiskie pasākumi, kas attīsta viņu 

prasmes un papildina zināšanas, piemēram, Dzejas dienu pasākumā tika minētas mīklas un mēģināts 

atrast autorus populāriem bērnu dzejoļiem. 

Variešu bibliotēkā pasākumi notiek jautrā un smieklu pilnā atmosfērā, piemēram, dzejoļu 

darbnīca kā dzejas dienu popularizēšanas pasākums ar ieejas biļeti- bērna mīļāko dzejoli. Pasākuma 

laikā skolēni noskaidroja, kas ir dzejas dienas un kas nepieciešams, lai taptu dzejolis, kā to nolasīt. 

Izveidoja komandas. Bērni rakstīja pašu sacerētus dzejoļus, tos prezentēja, izmēģināja dažādus 

“mēles mežģus”, jo dzeja jānolasa tā, lai visi skaidri saprastu. 

Vīpes bibliotēka aicināja uz Lieldienu radošo darbnīcu.  Izgatavoja un izrotāja papīra 

Lieldienu olu groziņus. Izgatavotos darbiņus, dalībnieki varēja paturēt sev vai uzdāvināt kādam 

mīļam cilvēkam. 

Zasas bibliotēkā “Bibliotēku nedēļas” ietvaros bibliotēkas lasītāji, kopā lielie un mazie, 

devās ekskursijā uz Viesītes novada Lones un Saukas bibliotēku. 

Viesītes bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Bērnu grāmatu sadalījums bibliotēkā. Bērnu 

grāmatu žanri” 4. klasei. Šī tēma ir aktuāla, jo bibliotekāri savā darbā sastopas ar to, ka bērni nespēj 

atrast viņiem vajadzīgo grāmatu plauktā. Stundas laikā skolēni tika iepazīstināti ar viņiem domātās 

literatūras izkārtojuma principiem plauktos, žanrisko sadalījumu. Bērniem arī šajā stundā bija 

jāpilda darba lapas par stundas tēmu. Tāpat viņiem vajadzēja darboties praktiski - sameklēt plauktā 



 

 

konkrētu grāmatu, kura atrodas attiecīgajā nodaļā. Vēl Viesītes bibliotēka bija saorganizējusi 

skaistu pasākumu: 1. - 4. klašu skolēniem beidzot notika ilgi gaidītā tikšanās ar  iecienīto bērnu 

rakstnieci Eviju Gulbi.  Iespēja tikties ar dzīvu rakstnieci klātienē, uzdot viņai savus jautājumus 

negadās bieži, tāpēc to izmantoja ne tika Viesītes vidusskolas, bet arī Rites pamatskolas audzēkņi. 

Rakstniece bija patīkami pārsteigta, ka bērni ir lasījuši un daudz zina par viņas grāmatām, kā arī ir 

ļoti atsaucīga un atraktīva publika. Savu stāstījumu par grāmatiņām, to varoņiem autore apvienoja 

ar dažādām rotaļām, eksperimentiem un “blēņām”, kurās mazajiem klausītājiem bija aktīvi 

jādarbojas līdzi. Tas bērniem ļoti patika. Pasākuma noslēgumā rakstniece sagādāja bērniem 

patīkamu pārsteigumu – viņa bija sarūpējusi katram par atmiņu mazu pārsteigumu – attēlu ar 

ilustrāciju no grāmatiņām, uz kura autore parakstījās un uzspieda žurkas ķepas zīmodziņu. Protams, 

ka ikviens gribēja saņemt mazo dāvaniņu, parunāties un uz atvadām samīļot rakstnieci, kā arī kopīgi 

nofotografēties. Rakstnieces neviltotā un patiesā sirsnība padarīja šo tikšanos neaizmirstamu ne 

tikai mazajām sirsniņām, bet arī pieaugušajiem! Protams, pēc pasākuma bija liels pieprasījums pēc 

autores grāmatiņām. 

Zīlānu bibliotēkā notika “Lieldienu jampadracis”, gadskārtu ieražu pasākums. Ar Zīlānu 

kultūras namu kopīgi rīkotajam pasākumam bibliotēka sagatavoja mīklas, vecvārdus un 

sakāmvārdus konkursam bērniem kopā ar vecākiem.  

 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Darbā ar bērniem un jauniešiem, kā veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātes var minēt: 

✓ individuālo darbu ar bērnu (pēc sirsnīgas sarunas bērns jūtas brīvāks, nebaidās izteikt 

savas domas un vēlmes); 

✓ grāmatu skaļās lasīšanas, kurās lielākie bērni lasa priekšā mazajiem vai vecāki 

bērniem utt.; 

✓ darbu pedagogiem, skolām un pirmskolas izglītības iestādēm, kopīgi iesaistoties 

lasīšanas veicināšanas pasākumos – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu 

starts” u.c. 

Lasīšanas veicināšanas programmu aptvērums 

Pasākums Dalībbibliotēku skaits 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 16 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 13 

Nacionālā skalā lasīšanas sacensība 8 

Grāmatu starts 2 

Mūsu mazā bibliotēka 1 

 

Tā kā pagājušais bija Latvijas simtgades gads, tad ļoti daudzi atzina, ka visi pasākumi ar LV 

100, guva atsaucību un ieinteresētību, kas veicināja gan lielos, gan mazos pāršķirstīt mūsu Latvijas 

vēsturi, paņemt enciklopēdijas, periodiku, grāmatas par mūsu Dzimteni biežāk rokā, nekā citā laikā.   

 

7.6. Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

 

Pastāvīgs bibliotēku sadarbības partneris ir vietējās pašvaldības. Bibliotēku galvenais 

uzdevums ir bērnu un jauniešu lasītprasmju uzlabošanas veicināšana, tāpēc bibliotekāri strādā ar 

skolu un pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem.   

Bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem masu medijiem – pašvaldības 

informatīviem izdevumiem, laikrakstiem „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”, te lasāma 

informācija par plānotajiem un jau notikušajiem pasākumiem, Visa informācija par plānotajiem un 

notikušajiem pasākumiem parādās novadu internetvietnēs. 

 

 



 

 

7.7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

 

✓ LNB organizētājās Profesionālās pilnveides programmās 2018. gadā iesāka mācīties vairāki 

reģiona bibliotekāri: 

- 240 stundu programmu – 2 reģiona bibliotekāri (1 sekmīgi pabeidza); 

- 960 stundu programmu – 5 reģiona bibliotekāri; 

- 2019. gadā 1 bibliotekārs kārtos kvalifikācijas eksāmenu. 

✓ Seminārā "Competence improvement in work with children from socially disadvantaged 

families" Lietuvā Rokiškos projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu 

ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids" ietvaros – piedalījās 2 reģiona bibliotekāri. 
✓ JGB sadarbībā ar EGO, izglītības un attīstības centru, organizētie profesionālās pilnveides kursi 

"Darbs ar grūtajiem klientiem” – 32 reģiona bibliotekāri. 

✓ LNB lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju reģionālais seminārs bibliotekāriem un 

skolotājiem – piedalījās 50 publisko un skolu bibliotēku bibliotekāri. 

 

7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

  

 Galvenās problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem ir intereses trūkums par grāmatām. Lai 

bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem daudz laika. 

Lielākajā daļā bibliotēku trūkst finanšu līdzekļi - interesantu pasākumu organizēšanai un balvām, 

kas ļoti veicina bērnu līdzdalību konkursos, akcijās. Ir nepieciešami dažādi materiāli, lai veidotu 

interesantas radošās darbnīcas. Izņēmums ir Krustpils novada bibliotēkas, kuras tiek pietiekami 

finansētas. Bibliotekāri atzīst, ka lielākā problēma, ka pagastos likvidē skolas – tālāk bērni 

mācās dažādās skolās. Aktīvi darboties var tikai pēcpusdienās, brīvlaikos un brīvdienās.  Nereti 

ģimenes ar bērniem pārceļas dzīvot uz citu pašvaldību, kurā ir skola.  

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

rezultātus un bērni bibliotēku uzskata, ļoti bieži, par savām otrajām mājām,  kur var uzticēties, 

paprasīt padomu vai vienkārši siltumā sajusties vajadzīgam.   

Visur galvenā problēma ir nemainīga – tie ir lasītāji – kavētāji. Grāmatu atgūšanai izmantoja 

visdažādākos ceļus. Visbiežāk tā ir telefoniska saruna. Bibliotekāri sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem un regulāri atgādina šiem bērniem par saistību nokārtošanu ar bibliotēku; nereti tas 

tiek darīts pēc bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, kā arī apmeklējot skolu. Ilgstošie lasītāji – 

parādnieki nedrīkst izmantot datorpakalpojumus. Problēma ir arī grāmatu zaudēšana vai sabojāšana.  

 Reizēm šajā tehnoloģiju laikmetā ir grūti motivēt bērnus un jauniešus, lai viņi  lasītu grāmatas, 

jo viņi ir jau pārsātināti ar pasākumiem, piedzīvojumiem, kā arī viņiem trūkst uzmanības, ļoti ātri 

zūd pacietība, jo internetā ātri viss mainās,  viņi neiedziļinās izlasītajos tekstos.  

Vērtējums. Apkopojot reģiona bibliotekāru viedokļus var secināt: 

• Intereses mazināšanās par lasīšanu, bibliotēku, aizbildināšanās ar aizņemtību un 

noslogotību mācību darbā, īpaši vidējo un vecāko klašu skolēniem. 

• Lasīšanas interešu virspusējība, nenoturība.  

• Bibliotēkas finansiālo līdzekļu trūkums pasākumu rīkošanai bērniem ar grāmatu 

autoru piedalīšanos.  

• Bērni – lasītāji - bibliotēkas parādnieki.  

• Skolu likvidācijas. 

 

 

  



 

 

8. Novadpētniecība 
 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi 

 

Galvenās novadpētniecības darba prioritātes reģionā: 

 iekļaušanās LNB digitālās bibliotēkas veidošanā – noslēgts līgums starp LNB 

un novadu pašvaldībām “Par pašvaldības periodisko izdevumu tiešsaistē iesniegšanu 

digitālajā bibliotēkā”; 

 sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar reģionālajiem un 

pašvaldību laikrakstiem, pašvaldību un JGB interneta vietnēm, biedrībām un 

novadpētniekiem; 

 virtuālās enciklopēdijas “Ievērojami Jēkabpils novada cilvēki” izveide un 

papildināšana Jēkabpils novada pašvaldības interneta vietnē 

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

 
 8. septembrī Raiņa muzejā “Tadenava” norisinājās projekta “Sēlijas ievērojamāko 

cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē” noslēguma pasākums. Par godu 

Latvijas simtgadei tika apkopota informācija par Jēkabpils novada 

ievērojamākajiem cilvēkiem. Bibliotekāri, kā arī vietējie iedzīvotāji tika aicināti 

iesūtīt aprakstus par Jēkabpils novada cilvēkiem, kuri ir devuši savu artavu 

novada un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanā un saglabāšanā. Projekta 

noslēguma pasākuma, “Jēkabpils novada ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa 

dzimtenē – Tadenavā”, ietvaros sarakstā minētās personas tika aicinātas uz 

godināšanas pasākumu, kurā tika pasniegtas īpaši izgatavotas goda balvas – 

“Sēlijas lepnums Latvijai”.  

 novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana 

un noformēšana, kā arī novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana; 

 

8.2. Novadpētniecības krājums 

 

Novadpētniecības krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, novadpētniecības materiālu 

mapes, bukleti par novadu. Krājumā tiek komplektētas: grāmatas par novadu un novadniekiem, 

novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs. 

 Tāpat turpinām novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā.  

Aprakstus veidojušas 14 bibliotēkas. 2018.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 254 mapes.  Šo 

darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi. 

 Pārskata periodā izveidotas atsevišķas telpas novadpētniecības materiālu glabāšanai, 

piemēram, Kalna bibliotēkā. 

 Viesītes bibliotēkas novadpētniecības krājums glabājas Sēlijas stūrītī, kas bibliotēkas 

lasītavā izveidots 1999. gadā. Tur vienuviet koncentrēta tā krājuma daļa, kas saistīta ar Viesītes 

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=10301
http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=9881


 

 

pilsētu un plašākā skatījumā – Sēlijas novadu, kā arī atsevišķos plauktos izvietotas 

novadpētniecības materiālu mapes, ko kārto un regulāri papildina ar jauniem materiāliem. Nākotnē 

ir doma novadpētniecības daiļliteratūras krājumu sadalīt - atstāt pa vienam eksemplāram Sēlijas 

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

lasīšanu. 

 Kalna bibliotēkas novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas 

presē par Kalna pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju 

atmiņu apkopojumi, fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta 

Vēstneša” numuri, kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības 

informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”. 

Novadpētniecības materiālu krājums izvietots atsevišķā plauktā lietotājiem labi pārredzamā 

vietā. Novadpētniecības materiālus izmanto galvenokārt skolu audzēkņi savā mācību darbā, bet 

interesi izrāda un ar materiāliem iepazīstas arī pārējie lietotāji. Īpaši pastiprināta lietotāju interese 

par šiem materiāliem rodas pēc pasākumiem, kas saistīti ar savu novadu. 

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

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

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

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

barikādēm veltītajā pasākumā. 

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

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

veltīto ekspozīciju Doktorātā.  

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkā tiek kārtotas mapes ar materiāliem no preses, dažādām 

grāmatām, fotogrāfijām. Pamazām tiek vākti cilvēku atmiņu stāstījumi par pagasta bijušajām 

skolām, kultūras iestādēm. 2018. gads novadpētniecības darbā ir bijis ļoti aktīvs. Ir izveidojusies 

lasītāju grupiņa, kas palīdz materiālu vākšanā un aprakstīšanā. 

Rudenī tika vākti materiāli, fotogrāfijas, atmiņu stāstījumi par Kalna pagasta  kultūras namu, 

kuram 2018. g. svinēja 50 gadus. 11. novembrī tika atklāta fotogrāfiju izstāde.  

2018. gadā Gārsenes pagasta bibliotēka turpināja izveidot mazās mapītes par mūsu reģiona 

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

 Atašienes bibliotēkā pārskata periodā ir izveidotas mapes “Borhu dzimtas vēsture”’, 

“Folkloras kopa “Vīraksne”, ”Atašienes pagasta vēstis”. Tiek apkopti materiāli par Atašienes 

etnogrāfisko tautastērpu. 

Aknīstes bibliotēka kopā ar Aknīstes Novadpētniecības muzeju veic jaunu, kopīgu izpētes 

darbu- Aknīstes māju vēstures apkopošanu. Daļēji apkopota (bet noteikti vēl papildināma.). Par 

izpētes darbu informācija pieejama Aknīstes un Jēkabpils preses materiālos un Aknīstes novada 

pašvaldības māja lapā. 

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas novadpētniecības darba prioritātes 

 pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu:(februārī – tematisks 

pasākums “Daudz laimes, Viesīte!” vidusskolas 1. – 5. klašu skolēniem, septembrī - 

novadnieka A. Goldberga fotogrāfiju izstādes “Mana Viesīte” atklāšana u.c.); 

 tikšanās ar novadniekiem (aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros - “Ar vēlmi un uzdrīkstēšanos 

pretī jaunajam” – tikšanās ar jauno mākslinieci S. Murāni, Viesītes vidusskolas 2. klases 

skolnieci, viņas darbu izstādes atklāšana, augustā - tikšanās ar novadnieci Mudīti Tauriņu, 

grāmatas “Tur aiz skolas kalna” autori(1. pielikums – foto Nr.17), novembrī – sarunu 

pēcpusdiena “Mēs esam Latvija”- tikšanās ar pilsētas un novada dzejniekiem u.c. 

radošajiem cilvēkiem); 

 bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs, 

sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā un norisē, piemēram: 

– piedalīšanās Stendera biedrības, novada pašvaldības organizētajā talkāpie Sunākstes 

baznīcas – liepu alejas atjaunošanā; 



 

 

– dalība Ģimeņu dienas pasākumā, ko organizēja kultūras pils kopā ar muzeju “Sēlija” – 

bibliotēkas darbiniece sagatavoja un vadīja konkursus un atrakcijas bērniem muzeja “Sēlija” 

teritorijā; 

- piedalīšanās Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās 

maģistru studiju programmas pirmā kursa studentu plenēra noslēguma darba prezentācijā 

“Kas varētu notikt Viesītē?” – priekšlikumi teritorijas attīstībai – muzejā “Sēlija”(1. 

pielikums – foto Nr.18); 

– dalība izstādes “Ieskats Dziesmusvētku vēsturē Viesītē” atklāšanā muzejā “Sēlija”; 

 pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” izdošana. Līdzīgi kā 

iepriekšējos gados arī 2018. gadā tajā iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli - 

gan saistībā ar novadu, gan saistībā ar gada jubilāri – Viesītes pilsētu (oktobra numurā - 

nozīmīgs pētījums par ilggadējo Viesītes vidusskolas direktoru V. Poliektovu, autors J. 

Miezeris). Pētniecisko rakstu autori - novadpētniece R. Urbacāne, muzeja “Sēlija” nu jau 

bijusī vadītāja I. Svilāne(pa mēnešiem tika veidots novada vēstures kalendārs, novembrī - 

raksts par Viesītes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem u.c.). 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

 Septembrī Antūžu bibliotēkā tikai veidota izstāde “Skolas gaismā”, kur tika plaši 

popularizēti novadpētniecības materiāli par esošajām un bijušajām skolām Variešu pagastā. 

Viesītes bibliotēkas vadītāja savā pārskatā: "Arī novadpētniecības materiālu mapes 2016. gadā 

tikušas izmantotas samērā intensīvi. Meklēta informācija par jubilāriem P. Stradiņu, M. Bucleru, 

par Sēlpils, Sunākstes vēsturi, vietvārdiem, par Vārnavas muižu. Bibliotēku nedēļas ietvaros, 

gatavojot izstādi par bibliotēku, izmantotas mapes par bibliotēku vēsturi Viesītē, pilsētas svētkiem 

veltītajā izstādē – mapes, kas aptver materiālus par pilsētu, tās vēsturi. Mapju izmantotāju vidū īpaši 

jāizceļ skolēni un studenti, kas šeit meklē papildus materiālus mācību vajadzībām. 

Mapju nozīmīgumu pierāda fakts, ka informācija par Sēļu kongresa norises laiku un par pilsētas 

svētku svinēšanas aizsākumiem Viesītē pēc Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja, Sēlijas 

asociācijas prezidenta, Sēlijas kongresu organizatora J. Dimitrijeva lūguma tika sameklēta tieši 

bibliotēkas novadpētniecības mapēs." 

 Bibliotēku nedēļas ietvaros Kalna bibliotēkā notika informatīvs apskats „Jaunumi 

bibliotēkā”, kurā tika sniegts arī ieskats jaunākajos novadpētniecības materiālos un konsultācija 

novadpētniecības rakstu pilntekstu meklēšanā elektroniskajos katalogos. 

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

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

 Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas pārskata periodā papildinājajau izveidotās 

novadpētniecības mapes, sakārtoja un eksponēja fotogrāfiju izstādi ”Pašvēsture” (par Liepu ciemata 

vēsturi). Pēc izstādes apskatīšanās apmeklētāji dalījās ar savu informāciju, kā arī dāvināja 

fotogrāfijas, kurās redzams Liepu ciemats.Izmantojamākais veids , kā popularizēt novadpētniecības 

materiālus ir izstādes. Piem., „Laiks kā putns”(materiāli par bibliotēkas vēsturi), „Ar ziedu krūzi 

liepa…No rīta sit pie rūts…”(par ciemata vēsturi). 

Biržu bibliotēka pārskata periodā papildinātas novadpētniecības mapes, sakārtoja un interesentiem 

tika parādīta fotogrāfiju izstāde „Biržu Sv. Annas luteriskā baznīca”. 

 Oktobrī, sagaidot Latvijas simtgadi, Dignājas bibliotēkā tika izveidota novadpētniecības 

izstāde ”Apsveikuma kartiņas laiku lokos” (no Vildneru dzimtas personīgajiem krājumiem). Par 

izstādi joprojām ir interese, un tā apskatāma muzejistabā “Laipa”.  

Augustā, projekta „”Dvēseļu putenis” – stāsts par cīņām uz brīvību” īstenošanas ietvaros, 

Aleksandra Grīna piemiņas vietā notika pasākums veltīts rakstnieka literārā mantojuma 

saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī iedzīvotāju izglītošanai par vēsturiski svarīgiem notikumiem 

ceļā uz Latvijas valsts neatkarību. Notika tikšanās arī ar filmas „Dvēseļu putenis” uzņemšanas 

radošo komandu. Kalna bibliotēka piedalījās projekta izstrādē, kā arī materiālu apkopošanā 



 

 

ilustratīvi informatīvajam izdevumam „Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību”, kurā 

atspoguļoti fakti par šo A.Grīna populāro romānu un filmas uzņemšanas gaitu.  

2018. gads novadpētniecības darbā ir bijis ļoti aktīvs un vainagojies ar izdotu brošūru par 

Leimaņu pagastu. Valsts svētku priekšvakarā pagasta iedzīvotājus sagaidīja vēl viens 

novadpētnieku grupas veikums – brošūra par Leimaņu pagasta vēsturi. To iedzīvotāji kā dāvanu no 

Leimaņu pagasta pārvaldes savās pastkastītēs saņēma Valsts svētku laikā. 

Pēc svinīgā brīža 11. novembrī  tika atklāta izstāde “Leimaņu Tautas nama 80 gadi”. To 

veidoja Ina Sēle un novadpētnieki. Izstādē aplūkojami daudzi dokumenti, fotogrāfijas, kas vēsta par 

rosīgu kultūras dzīvi no pagājušā gadsimta 20.-30. gadiem līdz mūsdienām. Ina Sēle pastāstīja, kā 

ritēja izglītības biedrības nama celtniecība, kāpēc tas bija nepieciešams. Leimaņos aktīvi darbojās 

koris un amatierteātris, kultūras dzīves aktīvistiem nebija savu telpu, viņi izmantoja zāli pienotavā 

vai dzirnavās. Un tā par tautas saziedotiem līdzekļiem 1939. gadā tika atklāts uzceltais biedrības 

nams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākums Jāņa Veseļa atcerei sasaucās ar Vispasaules Lielo talku, kurā stādīja kokus vairāk 

nekā 150 valstīs. Šajā dienā arī Latvijā stādīja, labiekārtoja kādu sabiedriski nozīmīgu objektu. 

Tādēļ šajā dienā veiksmīgi Neretas novada bibliotēkas turpināja labiekārtot Jāņa Veseļa  un Jāņa 

Kļaviņa piemiņas vietu. Dienu sāka ar dekoratīvo kociņu un puķu stādīšanu piemiņas vietā. 

Piedalījās kupls pulciņš Jāņa Veseļa dzimtas pārstāvju četrās paaudzēs, tai skaitā dēls Agnis, meita 

Velga, mazbērni un mazmazbērni. Piedalījās arī  Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds 

Kviesis, Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte , novada bibliotekārus pārstāvēja 

Neretas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese un Pilskalnes pagasta bibliotēkas 

vadītāja Rasma Strode, kā arī Latvijas Fantāzijas un fantastikas literatūras biedrības pārstāvji no 

Rīgas un novada iedzīvotāji. 
 

 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Sadarbības partneri novadpētniecības jomā: 

 Novadu novadpētniecības muzeji  

-piedalīšanās muzeju organizētajās izstādēs, ekspedīcijās, ekskursijās, kas saistītas ar 

novadpētniecību, 

- muzeja darbinieki piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos, 

- muzeja materiālu izmantošana bibliotēkas pasākumos  

 novada bibliotēkas, kultūras nami. 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka. 

 visi cilvēki, kas piedāvā bibliotēkai novadpētniecības materiālus. 



 

 

Atašienes bibliotēkas novadpētniecības Materiāli tika izmantoti dokumentālās filmas “Rītava“ 

uzņemšanā un Spodra Bērziņa manuskriptā par Krustpils novada vēsturi. Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas pedagogi mācību procesā regulāri iekļauj darba uzdevumus audzēkņiem par pagasta 

vēsturi un notikumiem.  

 Katru gadu tiek ņemta dalība mūsu novadnieka Raiņa atceres pasākumos Dzejas dienās 

Tadenavā.   

 Lai veiksmīgi notiktu novadpētniecības darbs, Salas bibliotēka sadarbojās ar pagastā esošo 

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

lietu speciālisti Jolantu Grandāni. 

Laba sadarbība novadpētniecības jomā Kalna bibliotēkai ir ar kultūras namu,  vietējiem 

novadpētniekiem Mārīti un Aigaru Pērkoniem, Jēkabpils Galveno bibliotēku. Kā vienmēr 

interesants bija GB rīkotais novadpētniecības  konkurss – šogad ar nosaukumu „Kur tas bija?”, kurā 

piedaloties varēja iegūt jaunas zināšanas par novadpētniecības literatūras krājumu.   

 

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

Jauninājums novadpētniecības darbā ir aizsāktais materiālu digitalizācijas darbs, 

novadpētniecības mapju aprakstīšana un pilntekstu pievienošana aprakstiem novadpētniecības datu 

bāzē.Savdabīgs jauninājums novadpētniecībā – ir Viesītes bibliotēkas darbinieka piedalīšanās 

novada novadpētnieces R. Urbacānes organizētajās aktivitātēs novada pilskalnu u.c. vēsturisku 

vietu izpētē, kas aizsākās 2015. gadā un turpinājās pārskata periodā. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, sākts darbs pie aprakstu par novada nozīmīgām personībām 

ievietošanas Jēkabpils novada mājas lapā.  katra novada bibliotēka iesniedz aprakstus par pagasta 

ievērojamiem cilvēkiem, Piemēram, Kalna bibliotēka iesniegusi 7 aprakstus par Kalna pagastā 

dzimušām ievērojamām personībām: par rakstnieku, publicistu, karavīru Aleksandru Grīnu, 

rakstnieku, pedagogu, žurnālistu Jāni Grīnu, militāru darbinieku, tautsaimnieku, literātu Pēteri 

Dardzānu, LKO kavalieriem Pēteri Kalnaraupu un Pēteri Arturu Spuļģe-Spuļģi, dzejnieku Konrādu 

Bullānu (Falliju), skolotāju, bibliotekāru, ilggadēju ciema padomes priekšsēdētāju Libertu 

Vecmuktānu. 

Problēmas novadpētniecības darbā: 

1) Ierobežots finansējums novadpētniecības darba jaunu formu apgūšanai, krājuma 

popularizēšanai, pasākumu rīkošanai.  

2) Zināma neskaidrība un neziņa par to, kā noritēs digitalizācija, kāds būs tās rezultāts utt. 



 

 

9.Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Projekta apraksts (īss kopsavilkums) Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“ 

Monsinjoram 

Pēterim 

Vilcānan – 90 

Krustpils novada 

pašvaldība 

Projekta mērķis bija sagaidot 

Latvijas 100 gadadienu , izveidot 

Atašienes pagasta bibliotēkā izstādi” 

Monsinjoram Pēterim Vilcānam – 90” 

. Projekta īstenošanas rezultātā tika 

papildināts bibliotēkas 

novadpētniecības materiālu 

klāsts,apkopota tautas vēsturiskā 

atmiņa un saglabāta nākamajām 

paaudzēm. 

Atbalstīts 

Vides 

sakārtošana 

Kūku 

bibliotēkas 

teritorijā 

Krustpils novada 

pašvaldība, Kūku 

bibliotēka, 

biedrība "InSpe" 

Šajā laukumā, pateicoties 

uzņēmumam LATGRAN, līdz šim jau 

bija uzstādīta lapene. Projekta ietvaros 

tika uzstādīti soliņi, galdi, karoga 

masts, iestādīti dekoratīvie krūmi un 

koki. Izveidojot šo laukumu, tiek 

sakārtota un sakopta dabas ainava 

Kūku ciemata centrā. Iedzīvotājiem 

tiek radīta labiekārtota un estētiska 

vide brīvā laika pavadīšanai. Laukumu 

izmantosim dažādu pasākumu 

organizēšanai, kā arī ikdienas brīvā 

laika pavadīšanai. 

 

Atbalstīts 

 “Bērnu 

autoskolas 

apmācības 

laukuma 

izveide” 

Krustpils novada 

pašvaldība, 

biedrība "InSpe" 

Projekts tiek īstenots ar mērķi radīt 

atbilstošu vidi bērnu aktīvai atpūtai un 

apmācībām, kvalitatīva un droša brīvā 

laika pavadīšanai un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanai. Tādējādi 

piedāvājot jaunu pakalpojumu 

mazajiem Kūku pagasta, kā arī 

Krustpils novada iedzīvotājiem un 

viņu vecākiem. Iespēju pilnveidot 

savas velo un auto braukšanas 

prasmes, apgūt satiksmes noteikumus, 

aktīvi atpūsties svaigā gaisā 

Atbalstīts 

Mācies un 

iegūsti 

velosipēda 

vadītāja 

apliecību savā 

skolā 

Ceļu satiksmes 

drošības direkcija 

Kūku bibliotēkā notiek apmācības 

bērniem, kopā mācās 18 bērni. 

Atbalstīts 

“Seko 

stāstam” 

Lauku partnerība 

"Sēlija" 

Kopā ar organizācijām no Polijas un 

Slovākijas. Šī projekta galvenais 

uzdevums- izmantot stāstu stāstīšanu 

kā veidu, kas mudina cilvēkus 

izglītoties, pilnveidoties, bagātināt 

savu dzīvi. Tātad –svarīgs ikviens 

Atbalstīts 



 

 

cilvēks un viņa stāsts. Saukas 

bibliotēkas lasītāju- stāstnieku grupas 

tēma: ”Attēla /fotogrāfijas vēstījums”. 

Prieks, ka septiņi lasītāji dalījās ar 

saviem stāstiem. Projekta noslēguma 

nodarbība notiks 2019. gada 6. 

februārī , kad bibliotēkā ieradīsies ap 

25 stāstnieku 

 

  



 

 

 

10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana 

 

Bibliotēku darbība Jēkabpils reģionā aizvadītajā 2018. gadā ir bijusi pamanāma, jo bieži par 

dažādiem pasākumiem un bibliotēku aktivitātēm informācija ir gan laikrakstos „Brīvā Daugava” 

un„Jaunais Vēstnesis”. Neretas novada bibliotēku publicitātes pasākumi atspoguļoti Aizkraukles 

reģiona avīzē „Staburags”. Reģiona bibliotēkas informāciju par saviem pakalpojumiem un 

pasākumiem sniedz arī novadu pašvaldību mājaslapās, novadu informatīvajos izdevumos. 

Bibliotēku aktivitātes tiek atspoguļotas arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas internetvietnēwww.jgb.lv 

sadaļā Novadu bibliotēkas/Jaunumi. 

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

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

 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

 

Informācija par bibliotēkām tiek ievietota pašvaldību internetvietnēs: 

 Aknīstes pašvaldības mājaslapahttp://www.akniste.lv; 

 Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.jekabpilsnovads.lv; 

 Krustpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.krustpils.lv; 

 Neretas pašvaldības mājaslapa http://www.neretasnovads.lv; 

 Salas novada pašvaldības mājaslapa http://www.salasnovads.lv; 

 Viesītes novada pašvaldības mājaslapa http://www.viesite.lv. 

 Arvien populārāka kļūst informācijas meklēšana sociālajos tīklos, tāpēc 17 bibliotēkas, no 

2018. gada jau ir izveidojušas profilus portālā draugiem.lv., www.facebok.com 

  

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


 

 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

 Galvenie pasākumi reģiona publiskajām bibliotēkām strādājot ar pašvaldību un citām 

institūcijām: 

 Informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, jaunievedumiem;  

 Bibliotēkas tēla veidošana, informācijas resursu popularizēšanas pasākumi.  

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem 

– literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām 

 Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi Atašienes bibliotēkā bija: 

✓ Baltā galdauta svētki kopā Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzi 

✓ Krustpils novada tūrisma sezonas atklāšanas pasākums. 

✓ Tikšanās ar žurnāla “ Ilustrētā Junioriem” radošo grupu un Fizmix eksperimenti. 

✓  Ināras Mihalovičas grāmatas “Atašiene. Laiks. Cilvēki. Notikumi. “ atklāšanas pasākums 

Marinzejas pilī. 

✓ Izstādes “ Monsinjoram Pēterim Vilcānam – 90” atklāšana Annas dienas pasākuma ietvaros 

kopā ar Atašienes kultūras namu. 

✓ Krustpils novada 2. Grāmatu svētki.  

 Februāra mēnesī organizēja tematisku pasākumu „Svece dabā, dzejā, mūzikā”, kurā skanēja 

Rubeņu pamatskolas skolēnu sagatavotās dziesmiņas un dzejolīši par sveci. Pasākuma apmeklētāji 

varēja piedalīties radošajā darbnīcā un pagatavot sev sveci no vaska. 

 26. septembra pēcpusdienā dzeja saveda kopā Elkšņu pagasta ļaudis. Pasākuma pirmajā daļā 

tika izspēlēta muzikāla viktorīna. Sanākušie viesi klausījās populāru dziesmu tekstos – dzejā, un 

uzdevums bija atminēt dziesmu, dzejas un mūzikas autoru unizpildītāju. Pasākuma otrajā daļā 

notika dzejas lasījumi no bibliotēkas krājumā esošajām jaunākajām dzejas grāmatām.Ar savu dzeju 

mūs iepazīstināja arī vietējā pagasta iedzīvotāja Anita Mutule. 

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

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

apsveikumiem. Ierīkota ekspozīcija ar padomju laika sadzīves lietām. 

          Gārsenes pagasta bibliotēkā martā, kad bijušais kolhozs “Gārsene” svinēja savu jubileju, 

bibliotēkā tika izlikta izstāde “Sens tik sens bij’ tas laiks…”, kurā varēja apskatīt Gārsenes ciema un 

kolhoza dzīves atspoguļojumu laikrakstā “Padomju Daugava” pagājušā gadsimta septiņdesmitajos 

gados. Aprīlī bija izstāde, veltīta novadniekam Pēterim Kulitānam 140. dzimšanas dienā. 

           Jūnijā, kad notika baznīcu nakts pasākumi, bibliotēkā bija skatāma izstāde “Gārsenes 

evaņģēliski luteriskā baznīca”. Septembrī lepojāmies ar savu pagastu izstādē “Es citu zemi 

nevēlos… Sēlijas pērle - Gārsene”. 

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

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

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

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

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

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

ieradies no GB bērnu nodaļas. 

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

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

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

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

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

vēsturi, apkopo tos, ir skolas vēstures izpētes kabineta vadītāja. Pasākums bija ļoti emocionāls, 

pārsvarā atnāca mūsu lasītājas cienījamos gados, piedalījās arī mūsu vietējā rakstniece, dzejniece, 

žurnāliste Ligita Ābolniece, kuras rakstu par šo pēcpusdienu varēja lasīt reģionālajā laikrakstā 

“Jaunais Vēstnesis”. Šī pasākuma dalībnieces tika aicinātas rudenī ekskursijā uz Gaismas pili Rīgā, 

šis brauciens notika novembra beigās. 



 

 

 15. decembrī Neretas novada bibliotekāru rīkotais pasākums “Latvijas simtgades lasītājs” 

nešaubīgi izcēla čaklākos katra pagasta lasītājus. Īpašu Atzinības rakstu un sudraba karoti ar 

iegravētiem vārdiem “Simtgades lasītājs” un skaitli “100” saņēma 10 pagastu bibliotēku 

apmeklētāji. Pavisam pasākumā bija ieradušies 8 lasītāji. Kā centīgākie lasītāji Neretas novada 

centrālajā bibliotēkā bija Ina Traine, Ilze Osīte un Zigfrīda Ozoliņa, Neretas pagasta bērnu 

bibliotēkā visčaklākie mazākie lasītāji bija Samanta Bukša un Dominiks Kippari, Mazzalves 

pagasta bibliotēkā bija Tamāra Romanova, Pilskalnes pagasta bibliotēkā Guna Gadišķe un Zalves 

pagasta Sproģu bibliotēkā Leontina Rutka. 

 Pasākuma noslēgumā Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis 

sacīja: “Grāmatas ir labākie draugi vecumā un labākie skolotāji jaunībā. Laba bibliotēka ir liels 

dārgums. Grāmata ir mūžīga, nereti tā ir arī laba materiālā vērtība.” Atzinīgus vārdus un aicinājumu 

arī nākamajos gados turpināt šādu tradīciju, izteica Neretas novada izglītības un kultūras darba 

speciāliste Žanna Miezīte. Ar nelielām saldumu tūtām bibliotekāres teica lielu paldies pagastu 

pārvaldēm, pašvaldības darbiniekiem un citiem par veiksmīgo sadarbību. 

 

  



 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Viesītes bibliotēka savus sadarbības partnerus ir saklasificējusi: 

"2018.gadā galvenie sadarbības partneri: 

1) Viesītes novada pašvaldība - sadarbībā ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, 

apstiprināšana un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana. 

2) Viesītes kultūras pils, muzejs „Sēlija” - sadarbība pasākumu organizēšanā. 

3) Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba 

procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana. 

4) Jēkabpils Galvenā bibliotēka - metodiskā palīdzība, 

5) novada pagastu bibliotēkas - pasākumu kopīga organizēšana un koordinēšana, pieredzes 

apmaiņas braucieni, bibliotēku vad. konsultēšana par darba jautājumiem u.c.", raksta Viesītes 

bibliotēkas vadītāja. 

 Saukas bibliotēka sadarbojas ar Viesītes bibliotēku, Jēkabpils GB, Viesītes muzeju “Sēlija”, 

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu. Viesītes muzejam tiek doti materiāli no novadpētniecības 

materiāliem (M. Buclera jubilejai, rokdarbu izstādei u.c.). Kopā ar Jēkabpils mūzikas skolu tiek 

organizēti komponista A. Žilinska atceres koncerti, viņa dzimtajās mājās ”Lejas Arendzānos. 

 Tadenavas bibliotēka sadarbojas ar Raiņa muzeju, Jēkabpils novada pašvaldībām un 

kultūras iestādēm, Jēkabpils novada biedrību “Ūdenszīmes”.Piedalās viņu rīkotajos pasākumos. 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka katru pirmdienu, tiekoties domē pašvaldības iestāžu 

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

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

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

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

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

tālākai sadarbībai. 

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

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

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

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

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

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

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

reģionu, kā arī sadarbība ar Monsinjora Vilcāna piemiņas fondu un Atašienes Sāpju Dievmātes 

Romas katoļu draudzi. 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā 

 

 Tradicionāli jau 11 gadu reģiona skolu bibliotekāru metodiskā apvienība organizē lasīšanu 

popularizējošu konkursu reģiona 5.-7.kl. skolēniem “Lasītprieks”. 2018. gada tēma “Mūs vieno 

draudzība”. Konkuram uzdevumus sagatavoja apvienības apvienības darba grupa, bet jautājumus 

par bibliotēku kopkatalogu uzdeva Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieces. 

 Jau 13 gadus Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

aktivitātēs. Organizējot pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju,pārskata 

gadā iesaistījās 17 reģiona bibliotēkas.  

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

Profesionālās pilnveides pasākumos iesaistāmies sadarbībā ar v/a KISC. 

2018. gadā tika izveidota laba sadarbība ar Salas novada pašvaldības projektu vadītāju Ligitu 

Kadžuli, kā rezultātā, Sēlpils 1. bibliotēka tika iesaistīta ESF projekta “Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” Nr. 9.2.4.2./16/1/048 



 

 

realizēšanā. Projekts norisinājās trīs Salas novada ciemos. Par norisi Sēlijas ciemā kontaktpersona 

un grupas koordinatore bija Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja Airita Volante. 

  



 

 

 

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 37 reģiona publiskajām un 23 skolu bibliotēkām.  

Pārskata periodā tika organizēti pasākumi visa Jēkabpils reģiona mērogā, nodrošinot 

pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi darbinieku 

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

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

 
12.1.JGB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:  

1) reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības, 

profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas; 

2) Aknīstes, Salas un Viesītes novadu publisko bibliotēku sagatavošana atkārtotai 

akreditācijai; 

3) konsultācijas un praktiskapalīdzībadarbamar moduliAlise-ipubliskajās un 

skolubibliotēkās;  

4) konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 

digitalizācijas uzsākšanai; 

5) apmācības reģiona publisko bibliotēku darba uzlabošanai sociālajos tīklos. 

6) Apjomīgas konsultācijas automatizētas krājuma inventarizācijas norisē Jēkabpils 

novada Zasas bibliotēkā, Salas bibliotēkā un Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkā 

Stājoties spēkā jaunajiem personas datu drošības regulas noteikumiem, strādājām pie korektu 

datu atrādīšanas BIS Alise modulī Cirkulācija un jaunas lasītāju reģistrācijas kartes izveidošanas. 

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

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

apmaiņas braucieni 

 

 
N.p.k

. 

Norise

s laiks 

Norise

s vieta 

Organizēt

ājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 27.03 JGB JGB 

VSAA 

Profesionālās pilnveides seminārs, 

tēmas: 

-Aizvadītais 2017.gads Jēkabpils 

reģiona un Neretas novada publiskajās 

bibliotēkās 

-Mācības “VSAA pakalpojumu 

pieprasīšana elektroniski” 

37 3 

2. 25.04. JGB JGB 

LNB 

Profesionālās pilnveides seminārs, 

tēmas: 

- Darbs ar personas datiem bibliotēkās 

- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

pakalpojumu piedāvājums 

- Jaunāko periodisko e-izdevumu 

pieejamība LNB Digitālajā bibliotēkā  

- Latvijas Bibliotekāru biedrība – 

iespēja personīgai izaugsmei   

- Tikšanās ar literāti Viju Beinerti 

59 4 

3. 25.05. Salas 

novada 

b-kas 

JGB 

 

Profesionālās pilnveides pieredzes 

apmaiņas brauciens pa Salas novada 

bibliotēkām –Salas b-ka, Sēlpils 1. un 2. b-

42 7 



 

 

kas, vairāki Salas novada kultūrvēsturiski 

objekti 

4. 7.06. JGB JGB 

EGO, 

izglītības 

un 

attīstības 

centrs 

Profesionālās pilnveides kursi "Darbs 

ar grūtajiem klientiem” 

35 6 

5. 16.10. JGB JGB 

LNB 

Bērnu 

literatūras 

centrs 

Profesionālās pilnveides seminārs, 

tēmas: 

- Par JGB dalību starptautiskā projektā 

- Dalība LNB organizētās lasīšanas 

veicināšanas programmās 

56 4 

6. 8.11. JGB JGB 

Biedrība 

“Jēkabpils 

mantojums

” 

Profesionālās pilnveides seminārs – 

apmācības “Stipra dzimta – stipra valsts” 

(par dzimtu vēstures pētīšanu) 

20 4 

7. 22.11. JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, 

tēmas: 

-par konferenci “21.gadsimts 

bibliotēka” 

-novadpētniecības konference Kuldīgā 

-seminārs krājuma komplektēšanas 

speciālistiem 

-2018.gada akreditācijas rezultāti un 

gatavošanās 2019.gada akreditācijai 

33 3 

8. 15.08., 

30. un 

31.08 

Aknīst

es vsk., 

JPB un 

JGB 

JGB, 

VARAM, 

LDZC 

E-pakalpojumi un e-rīki dzīves 

situāciju risināšanai” 

 
 

40 8 

9. 29.11 JGB JGB Apmācības kvalitatīvu bibliotēku 

profilu veidošanā sociālajos tīklos - 

Facebook.com, draugiem.lv 

5 2 

10. 20.12. Jēkabp

ils 

Tautas 

nams 

JGB Tikšanās ar izdevniecības Jumava 

vadītāju J.Visocki un izdevniecības 

darbinieki P.Raudoni 

50 2 

 

Tātad apkopojot 2018. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē 

 1) 4 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku nozarē un 

Jēkabpils reģiona bibliotēku darbā; 

 2) 3 profesionālās pilnveides kursi; 

 3) 1 profesionālās pilnveides lekcija par jaunāko literatūru; 

 4) 2 apmācības par e-pakalpojumiem; 

 5) 1 pieredzes apmaiņas brauciens. 

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 Salas novada bibliotēkas - Salas bibliotēku un Sēlpils 1. un 2.bibliotēku. Bibliotēkas 

bija ļoti daudz strādājušas pie tā, lai šajā braucienā varētu gūt pilnvērtīgu ieskatu gan bibliotēku 

profesionālajā darbībā - Salas bibliotēkas darbs izstāžu organizēšanā, Sēlpils 1.bibliotēkas darbs 

novadpētniecības materiālu popularizēšanā un Sēlpils 2.bibliotēkas nozīme vietējās kopienas dzīvē, 

gan aplūkojot dažādus novada kultūrvēsturiskus objektus.  



 

 

Maija nogalē Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā, 

apmeklējot Jēkabpils novada bibliotēkas – Tadenavas bibliotēka un Raiņa muzeju Tadenavā, Liepu 

bibliotēku un Meža muzeju un Kalna bibliotēku. 

2018. gada nogalē visiem publisko un izglītības iestāžu darbiniekiem sagatavojām 

apliecinājumus par JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu. 

2018. gadā pēc reģiona publisko bibliotēku pārskatu uzrakstīšanas un statistisko datu 

apkopošanas organizējām Diskusiju dienas.Šajās dienās visas 36 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. Bibliotēkas dalījās pieredzē par jaunu 

publicitātes materiālu sagatavošanu. Savā ziņā šīs Diskusiju dienas ir pieredzes apmaiņa starp 

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

Daudz darba tika ieguldīts, gatavojoties atkārtotai akreditācijai Aknīstes, Salas un Viesītes 

novadu 12 bibliotēkās. Galvenie virzieni šī darba īstenošanā: 

1) bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu pārstrāde, personu datu aizsardzības regulas 

noteikumu ievērošana lietotāju reģistrācijas jomā; 

2) plānošanas dokumentu - attīstības stratēģijas, krājuma attīstības koncepcijas - kvalitatīva 

izstrāde; 

3) akreditācijas laikā netika apmeklētas visas bibliotēkas, bet lai veiksmīgi sagatavotos tai, 

katra bibliotēka tika vizitēta visu vienu darba dienu, lai pilnvērtīgi pārrunātu akreditācijas 

indikatoru izpildi, tika pārraudzīta krājuma kvalitāte, pārrunāta datu bāzu izmantošana, LNB daudzo 

profesionālo resursu izmantošana, sagatavoti vizuālie materiāli, iesniedzot ziņas akreditācijai. 

4) ziņu par bibliotēku atkārtotai akreditācijai pārbaude un labošana. 

 

12.2.Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību bibliotēkām. 

2018 gadā kopumā tika noorganizēti 11 bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumi - 

semināri, mācības, lekcijas, pieredzes braucieni, 8 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.  

Pārskata perioda sākumā tika sniegta metodiska palīdzība Digitālās kultūras kartes aizpildīšanā. 

  

12.3.Sadarbība ar citām iestādēm 

 

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

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

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

literatūras centru. 

 No 23.-29. aprīlim visās Latvijas bibliotēkās tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tās 

vadmotīvs “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Bibliotēku nedēļā svinam mūsu bibliotēku un 

bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai palielinātu 

sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu, publiskajai bibliotēkai.  

2018. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības centru, tās 

darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus: 

1) Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšana; 

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



 

 

3) Regulāra informācijas saņemšana par jaunajām grāmatām, dāvinājumiem, 

pasākumiem grāmatu izdevniecības jomā; 

4) profesionālās pilnveides semināru apmeklēšana metodiķiem un krājuma 

komplektēšanas speciālistiem; 

Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizēto semināru galveno bibliotēku 

metodiķiem 18. oktobrī, kura nozīmīgākās tēmas: profesionālā kvalifikācija un pilnveide, pieredzes 

apmaiņa 

Metodiskā ziņā svarīgi jaunie 2018.gada materiāli ir  

1) Konferenču, semināru un sanāksmju materiāli; 

2) Uzziņu izdevums “Kalendārs bibliotēkām” ; 

3) IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas; 

4) IFLA ziņojums par attīstības tendencēm. 

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

2016. gadā izveidotā metodiskā un konsultatīvā darba grupa, kuras darbā tika iesaistīta arī JGB 

metodiķe Rudīte Kļaviņa. 

Darba grupas galvenie uzdevumi:  

- Atbalsts metodiskā un konsultatīvā darba attīstībai un pilnveidei; 

- Metodiskā un konsultatīvā darba pakalpojumu groza izveide; 

- Atbalsts jaunajiem metodiķiem; 

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

Atkārtoti pārskatīta tika bibliotēkas gada pārskatu saturs un struktūra.  

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. 

Tikapabeigta Jēkabpils pilsētas bibliotēkas elektroniskā kataloga datu iepludināšana Jēkabpils 

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

labošana. 

 

12.4.Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi 

 

Šī darba problēmas mēs esam jau pārrunājuši gan galveno bibliotēku metodiķu semināros, gan 

arī izveidotās darba grupas sanāksmē, tās ir: 

- vienotas dokumentācijas prasības akreditācijas komisijai, plāniem, atskaitēm; 

- labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem, labu, 

bibliotekāru atzinīgi novērtētu lektoru datu bāzi; 

Ja jārunā par metodiķu profesionālo pilnveidi, tas ir nepieciešams kā jebkuram bibliotēkas 

darbiniekam, bet ļoti svarīga ir tieši pieredzes apmaiņa starp metodiķiem, tas noteikti veicina jaunu 

darba formu ieviešanu. 

LNB Kompetenču attīstības centrā tika izstrādāta 30 stundu profesionālās pilnveides 

programma “Efektīvs un moderns reģiona galvenās bibliotēkas metodiskais darbs” bibliotēku 

metodiķiem, kuru JGB metodiķis apguva. 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre   Rudīte Kļaviņa 

2019.gada februārī  



 

 

 

13. Pielikumi 
 

1. Bibliotēku materiālais un tehniskais stāvoklis  

2. Pasākumu bērniem dienasgrāmata 

3. Foto no bērnu pasākumiem 

4. Novadpētniecība bibliotēkās 

5. Foto no pasākumiem 

6. Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

  



 

 

Pielikums Nr.1 

Bibliotēku materiālais un tehniskais stāvoklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkā 

iegādāti jauni grāmatu plaukti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasītāju atpūtas stūrītis Sēlpils 

1.bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunie novadpētniecības telpa Jēkabpils 

novada Kalna bibliotēkā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velonovietne pie Kalna bibliotēkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunie žurnālu plaukti Variešu 

bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu stūrītis Variešu bibliotēkā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plauktu norādes Sēlpils 1. bibliotēkas 

krājumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļā zona Sēlpils 1. bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzraksti Leimaņu bibliotēkā 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dīvāns un pufi pasākumu telpai Gārsenes 

pagasta bibliotēkā 

 

  

  



 

 

Pielikums Nr. 2 

Pasākumu bērniem dienasgrāmata 2018 

Bibliotēka Pasākuma apraksts īsumā 

Viesītes 

bibliotēkas 

1. - 4. klašu skolēniem beidzot notika ilgi gaidītā tikšanās ar  iecienīto bērnu rakstnieci Eviju Gulbi. 

Iespēja tikties ar dzīvu rakstnieci klātienē, uzdot viņai savus jautājumus negadās bieži, tāpēc to 

izmantoja ne tika Viesītes vidusskolas, bet arī Rites pamatskolas audzēkņi. 

 Mūsu mazpilsētai jubileja – jau februārī, tāpēc ar plašu prezentāciju par pilsētas vēsturi, tās 

nozīmīgākajām vietām, kas bija veidota kā neklātienes ceļojums pa Viesīti, februārī uz pasākumu 

“Daudz laimes, Viesīte!” aicinājām vidusskolas 1. – 4. klašu skolēnus. Pasākumam skolēni 

pulcējās Viesītes kultūras pils kino/konferenču zālē. 

 2018. gadā līdz maijam turpinājām kopīgo lasīšanas aktivitāti ar vienu – 4.b -  klasi -  lasīšanas 

projektu “Lasīt ir stilīgi”, kas tika uzsāks mācību gada sākumā – 2017. gada rudenī. Lasīšanas 

process nosacīti bija sadalīts trīs posmos jeb trimestros, kur katrs aptvēra 3 mēnešus, kuru laikā 

jāizlasa noteikts skaits grāmatu, bet viena jāprezentē pārējiem, veidojot reklāmafišu. Pamazām 

intensīvais lasīšanas process bērnus aizrāva, bija interesanti, jo arī pārējie klases biedri bija 

iesaistīti šajā projektā - viņi ieteica grāmatas viens otram, izrādīja interesi par attiecīgās tematikas 

lasāmvielu, konkrēta autora grāmatām. Visa mācību gada garumā skolēni izkopa savas prasmes 

prezentēt izlasīto, attīstīja  stāstīšanas iemaņas. Projekta 3. kārtu noslēdzām ar pasākumu brīvā 

dabā – Mīlestības saliņā, kur klase pulcējās pēc pārgājiena pa Viesīti. 

 Nevar nepieminēt novembrī notikušo pasākumu, kas bija veltīts Latvijas 100-gadei – “Es esmu 

Latvija!”. Uz to tika aicinātas 5. Klases. Pasākuma mērķis – iepazīstināt skolēnus ar mūsu valsts 

rašanās un veidošanās vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, ieinteresēt tos par plašo, 

bibliotēkas piedāvāto grāmatu klāstu, kas atspoguļo valsts izaugsmes ceļu, tai nozīmīgās 

personības. 

 2018. gadā bibliotēka veiksmīgi iesaistījās vairākos lielāka mēroga lasīšanas pasākumos. Janvārī 

notika Vislatvijas lasīšanas kampaņas “Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības” 1. kārtas reģionālā 

atlase Jēkabpilī, uz kuru Viesītes Skaļās lasīšanas čempione - Viesītes vidusskolas 5. b klases 

skolniece Adrija Bantauska – devās kopā ar saviem atbalstītājiem 

 Oktobrī Bibliotēka uzsāka darbu izdevniecības „Liels un mazs” izsludinātajā lasīšanas veicināšanas 

programmā „Mūsu mazā bibliotēka”. Projektā, kas ir paredzēts 4  – 8 gadus veciem bērniem, 

iesaistīta 1. klase. Gada nogalē notikušas divas tikšanās, kurās kopīgi lasītas projektā piedāvātās 

grāmatas, notikusi radoša darbošanās . Projekts ilgs līdz 2019. gada maijam. 

 Bibliotēka martā piedalījās pasākumu “Mana laimes zeme” organizēšanā vidusskolas 4. un 5. 

klasēm sadarbībā ar vidusskolas bibliotēku, kura iesaistījās Starptautiskais skolu bibliotēku 

projektā “Baltu Literatūros savaite (diena)/ Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”,  kas veltīts 

Lietuvas valsts atjaunošanas 100. gadadienai un Latvijas republikas proklamēšanas 100. 

gadadienai. Projekta mērķis – iepazīstināt skolēnus ar lietuviešu folkloru, literatūru, ieraudzīt 

latviešu un lietuviešu literatūrai radniecīgo – bērni radoši darbojās, veidojot savas dzeju 

grāmatiņas, rakstot pārdomas par izvēlēto pasākuma tēmu un tās ilustrējot. 

 Bibliotēka novembrī iesaistījās šajā starptautiskajā projektā, veidojot pasākumu “Lasīsim 

Ziemeļvalstu literatūru!” kopā ar Viesītes vidusskolas 3. b klasi. 2018. gadā nedēļas tēma - 

Ziemeļvalstu varoņi, tāpēc kopā ar bērniem tika runāts par norvēģu, zviedru tautas pasakās 

satopamajiem “nevaroņiem” troļļiem, ļoti plaši pazīstamo un labas emocijas izraisošo 

Ziemassvētku vecīti Lapzemē, vikingiem, tik ļoti populārajiem šo zemju rakstnieku darbu 

varoņiem - blēņdari Lennebergas Emīlu, Pepiju Garzeķi, Ronju  – laupītāja meitu, trollīti Muminu. 

Kopā ar bērniem tika lasīts fragments no Astridas Lindgrēnes grāmatas “Brālītis un Karlsons, kas 

dzīvo uz jumta”. 

 Interesi par atsevišķu autoru darbiem veicināja pasākumi, kas veltīti autoriem – jubilāriem. 2018. 

gadā spilgtākie no tiem – I. Zanderei un O. Vācietim veltītie. Kā jau ierasts, šajos pasākumos 

bērniem tika piedāvātas skatāmas prezentācijas par autoru dzīvi un daiļradi, iespēja noklausīties 

dziesmas ar viņu vārdiem, multiplikācijas filmu skatīšanās, kas veidotas pēc rakstnieku darbu 

motīviem, kā arī radoša, praktiska darbošanās.  Kā jau uzsvērts, bērni gandrīz uz katru šādu  

pasākumu ierodas ar sagatavotiem mājas darbiem – viņi deklamē dzejoļus, demonstrē savus 

zīmējumus par attiecīgo tēmu, iestudē darbu fragmentus u.c. Interesants izvērtās I. Zanderei 

veltītais pasākums 2. klasēm, kurā kopā ar bērniem tika skaļi lasīta viņas grāmata “Pūķa ceļojums”. 

Pirms lasīšanas bērni un audzinātājas saņēma uzdevumu: būt vērīgiem un uzmanīgiem 

klausītājiem, jo pēc pasakas noklausīšanās viņiem bija jāveic radošs darbs - jāsadalās grupās un, 

radoši zīmējot, griežot, līmējot, krāsojot, jāattēlo viens no četriem grāmatas notikumiem. Rezultātā 

izveidojās milzīgs plakāts ar notikumiem no izlasītās grāmatas. Lai nepieciešamības brīdī varētu to 

apskatīties un atcerēties to labo, ko šī grāmatiņa māca, bērni savu radošo veikumu paņēma līdzi uz 

klasi. 



 

 

Zīlānu 

pagasta 

bibliotēka 

Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti! – 1. Kārta - Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu 

centra rīkots konkurss. Jāatbild uz 10 erudīcijas jautājumiem. 

 Lieldienu jampadracis - Ar Zīlānu kultūras namu kopīgi rīkotajam pasākumam bibliotēka 

sagatavoja mīklas, vecvārdus un sakāmvārdus konkursam bērniem  kopā ar vecākiem.  

 Krustpils novada grāmatu svētki – radošā bibliotēkas darbnīca: tekstīliju apgleznošana. Domājot 

par ekoloģijas jautājumu risināšanu, bērniem bija iespēja apgleznot auduma maisiņus. 

 Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti! – 3. Kārta - “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu 

centra rīkots konkurss.  

Ābeļu 

bibliotēka 

Sadarbībā ar skolu janvārī notika “Bērnu žūrijas “ noslēguma pasākums. Tika apbalvoti dalībnieki 

ar pateicības rakstiem un pie tējas galda pārrunāts par nākamās BŽ lasīšanas plāniem 

 Sadarbībā ar bērnu pieskatīšanas centru vasaras mēnešos notika grāmatu lasīšanas pēcpusdienas, 

kurās lielākie bērni mazajiem priekšā lasīja ” Bērnu, jauniešu žūrijas” grāmatas, zīmējām, 

veidojām un risinājām krustvārdu mīklas un citus uzdevumus. Par godu teātra dienai, bērni 

iestudēja un spēlēja ludziņu. 

Asares 

bibliotēka  

Pirmajā pusgadā- kamēr pastāvēja pamatskola notika noslēdzošais pasākums ”Bērnu Jauniešu un 

Vecāku žūrija.” Izvērtējām izlasīto, noskaidrojām grāmatas nominantes, kā arī notika apbalvošana. 

 Pasākumā  „ Ziema stāstos un pasakās ” lasījām stāstus un pasakas, minējām mīklas par ziemu. 

Spēlējām mēmo šovu . 

 ‘’Starptautiskā Bērnu aizsardzības dienā” Sporta aktivitātes, zīmēšana uz asfalta ar krītiņiem. 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā lasījām Lindgrēnes „Ronju laupītāja meitu”, pārrunājām par 

Ziemeļvalstīm, iepazināmies ar ģērboņiem. 

Atašienes 

bibliotēka 

 Tikšanās ar žurnāla “ Ilustrētā Junioriem” radošo grupu un Fizmix eksperimenti 

 Vislielākais pasākums Krustpils novada 2. Grāmatu svētki – bibliotēka organizēja šo lielo un 

skaisto pasākumu   - ar daudziem pasākumiem tieši bērniem un jauniešiem, iesaistot visu ģimeni.  

 Tikšanās ar Līgu Reiteri “ Vārda spēks” 

 

 Tikšanās ar LU Āzijas studiju nodaļas asociēto profesori Agitu Baltgalvi 

 Knuta Skujenieka un Imanta Ziedoņa dzejas vakars kopā ar dziesminieku Goran Gora 

Biržu 

bibliotēka 

 Aicina pirmsskolas vecuma bērnus un 1. klases skolēnus ekskursijā uz bibliotēku, māca bērnus, 

kur un kā atrast vajadzīgo grāmatu vai žurnālu, kā izvēlēties vecumam piemērotu lasāmvielu. 

Lasīšanas veicināšanas nolūkos organizēju literārus pasākumus, aicinu uz izstādēm.  

“ Lasīsim kopā!” – pēcpusdienā mazuļiem. 

 “Iepazīsti bibliotēku” -  bibliotekārā stunda (Bibliotēku nedēļā). 

 Mīklu minēšanas diena – mīklu minēšana, rotaļas. 

Dignājas 

bibliotēka 

Aprīlī Dignājas bibliotēkā notika “Smieklu dienas” pasākums bērniem. Kopā ar bērniem līdzi 

jautrojās arī klauns Pindzele, kura vadībā tika spēlētas dažādas spēles, stāstītas anekdotes, ka arī 

notika lielo burbuļu pūšana pagalmā pie bibliotēkas. 

 Novembrī , sagaidot Latvijas simtgadi, bibliotēka organizēja sadarbībā ar Jēkabpils Vēstures 

muzeju lekciju “Pirmais pasaules karš Jēkabpils apkārtnē” . Lekciju vadīja lektore Iluta Bērziņa. 

Pasākums notika Dignājas pamatskolā, kuru ar interesi klausījās 7.-9. Klašu skolēni, kā arī pārējie 

interesenti. Lekcija bija ļoti aizraujoša, kā arī notika dažādu kara lietu eksponātu demonstrēšana no 

muzeja krājumiem. 

Elkšņu 

pagasta 

bibliotēka  

Ģimenes pasākumi: kopīga Sveču dienas atzīmēšana,Lieldienu svinēšana, Starptautiskās bērnu 

aizsardzības dienas atzīmēšana, radošā darbnīca 

Gārsenes 

pagasta 

bibliotēka 

Par godu Latvijas simtgadei šovasar ar bērniem  krāsojām un neklātienē iepazinām sava novada 

skaistākās vietas, izmantojot grāmatu “Aknīstes novads – iepazīsti un izkrāso”. 

 Dažas radošās darbnīcas ar krāsošanu, līmēšanu un galda spēļu spēlēšanu  

Kalna 

bibliotēka 

Tradicionāli veiksmīgākā bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitāte arī 2018. gadā bija 

piedalīšanās LNB Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija” darbā. 

Jauno bērnu grāmatu vērtēšanā piedalījās 8 žūrijas eksperti no bērnu/jauniešu vidus, kā arī 4 bērnu 

vecāki. Lai iesaistītu dalībniekus Žūrijas darbā, bibliotēkā tika izvietota informatīva izstāde „Nāc 

un piedalies!”, kā arī lietotāji iepazīstināt ar grāmatām individuāli. 

Kā vienmēr tika organizēts arī BŽ noslēguma pasākums ar dalībnieku apbalvošanu, spēlēm un 

rotaļām. 

 Pirmsskolas vecuma bērniem tiek rīkotas grāmatu skaļās lasīšanas un dažādas nodarbes – 

zīmēšana, mīklu minēšana, rotaļas. 

Krustpils 

pagasta 

“Pirātu diena” Pasākums bērniem un jauniešiem 



 

 

bibliotēka  

 “Brīnumainais sveču spēks” Radošā darbnīca kopā ar  vecākiem  

 Valentīndienas apsveikumu gatavošana, grāmatas lasīšana, vafeļu cepšana - Radošā darbnīca - 

pasākums 

 Foto detektīvs Bibliotekārā stunda, konkurss 

 Lieldienu dekoru gatavošana  Radošā darbnīca 

 Olu krāsošana  Radošā darbnīca 

 Lieldienu šūpolēs pretī pavasarim -  pasākums 

 Apsveikumu gatavošana māmiņām  - radošā darbnīca 

 Vasaras saulgriežu tradīcijas tautas vēsturē un ikdienā – pasākums  

Līgo. Pīrāgu cepšana 

 Slapjā ceturtdiena  - porta aktivitātes 

 Rakstāmpiederumu turamo  trauciņu gatavošana - radošā darbnīca 

 Bērnu, jauniešu žūrijas ekspertu ekskursija  

 Šurp, grāmatas, uz skolu - pasākums 

 Grāmatu sports - pasākums 

 Miķelis sētā. Radošā darbnīca - pasākums 

 Svecīšu vakars. Pasākums 

 Helovīnu dekoru darbnīca. Radošā darbnīca 

 Helovīnu masku gatavošana, tradīciju izzināšana. Pasākums- radošā darbnīca 

 Adventes vainagu gatavošana. Radošā darbnīca 

 Skaļā lasīšana. Pasākums 

 Ziemassvētku dekoru gatavošana. Radošā darbnīca 

 Ir atkal Ziemassvētki klāt. Pasākums 

Kūku 

bibliotēka 

“Rokdarbi no sendienām līdz mūsdienām” izstāde. Upīšu ģimene jau gadsimtu nes darba tikumu, 

ko vārēja redzēt lielā un krāšņā izstādē Kūku bibliotēkā. 

 Radošā darbnīca “Valentīn diena”. Lai iepriecinātu sev tuvus un mīļus cilvēciņus, kopā ar bērniem 

izgatavojām nelielas dāvaniņas. 

 “Visskaistākās ir sievietes”. Sieviešu dienai veltīts koncerts, kurā priekšnesumu sniedza dzejnieks 

ar dzejas lasīšanu krievu valodā un bija muzikāls šovs ar māksliniekiem no Jēkabpils. 

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

pērļošanas pamatprincipus un uzpērļoja sev rokassprādzi 

 “Lasīt prieks fotomirkļos”. Krustpils novada iedzīvotāji savu lasīt prieku iemūžināja fotogrāfijās. 

 “Rokassprādžu aušana un pērļošana”. Bērni vecumā no 12 gadiem apguva pērļošanu un izgatavoja 

sev rokassprādzi. 

 “Vasaras sezonas atklāšanas pasākums Kūkās”. Dienas gaitā bija visādas aktivitātes gan bērniem, 

gan pieaugušajiem. Notika Krustpils novada futbola turnīrs. Bija pieejamas galda spēles, bet vakara 

noslēgumā balle ar grupu “Starpbrīdis”.  

 Sadarbībā ar biedrību InSpe, arī bērniem bija iespēja apgūt, kā mājas apstākļos izgatavot ziepes. 

 “Vasaras noslēguma pasākums”. Pasākumā tika apbalvoti bibliotēkas aktīvākie lasītāji un interneta 

lietotāji. 

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

Arī pieaugušie varēja likt puzles un atgriezties bērnībā. 

  

 

“Latvijai -100!”Lursoft sadarbībā ar Kultūras informācijas centru izsludināja konkursu, kurā 

piedalījās arī Kūku bibliotēkas lasītāji un lietotāji. 

Leimaņu 

bibliotēka 

 “Lieldienu rīts”, kurā vispirms tika pastāstīti “Bērnu žūrijas “darba rezultāti – vislabāk novērtētās 

grāmatas, apbalvoti čaklākie lasītāji. Pēc tam dažādās atrakcijas un spēles ( olu ripināšana, ķegļu 

likšana, “veiklākais makšķernieks”, orientēšanās parkā, Kā arī “skaistākās olas” noteikšana. 

 Leimaņu bibliotēkas mazie ,čaklākie lasītāji devās vasaras ekskursijā, šoreiz uz Viesīti un tās 

apkārtni. Apmeklējot   Viesītes tūrisma un informācijas centrs, Paula Stradiņa skolu, z/s “Vilciņi”, 

un noslēgumā uzkāpjot Ormaņkalnā. 

 Bērnu žūrijas dalībnieki apmeklēja  Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu. 

Darbojāmies rūķu darbnīcā – gatavojām sniega bumbu ( glāzītē no papīra izgrieztu sniegavīru, ar 

kustīgu sniegu). Pēc tam iepazināmies ar bibliotēkas jaunajiem piedāvātajiem pakalpojumiem 

Lones 

bibliotēka  

Bērni  apmeklē čakli bibliotēku. Patīk datori, spēles un paši arī cenšas veidot prezentācijas , 

krustvārdu mīklas par gada nominācijām – dzīvnieku, sēni, augu, koku. Izmantojam dabas 

materiālus – koku lapas un ozolzīles – salīmējām dzīvnieciņus, papildinājām ar krītiņiem fonu 

jauki darbiņi. 

 Kādas zivis dzīvo Saukas ezerā? 

 Sveču mēnesis 



 

 

 Kādi putni dzīvo Saukas dabas parkā? 

 Gatavosim grāmatiņu vasarai! 

 Vainagu burvība. 

 Gada nominācijas – putns, dzīvnieks, koks, sēne. 

 Mani raduraksti 

 Zinību diena. 

 Dzeja manai dvēselei. 

 Rudens manās acīs. 

 Ziemassvētki! 

Mežāres 

bibliotēkā  

Bibliotekārā stunda bērniem “Kopā ar pasaku un multfilmu varoņiem” – apmeklēja pirmsskolas 

bērni un sākumskolas skolēni. 

 Radošs foto plenērs „Mežāres pagasta ainava pavasarī” – piedalījās pamatskolas audzēkņi un 

jaunieši. 

 Foto izstāde un interaktīvs pasākums „Mežāres pagasta ainava pavasarī” – savus radošos darbus 

prezentēja skolēni un jaunieši 

 Pasākums – interaktīva lekcija “Mūsu un Jūsu kopīga vēsture”– piedalījās visi skolas skolēni un 

jaunieši. 

Rites 

bibliotēka 

Bērnu, jauniešu  žūrija 

 Es kā skolotājs – Bērni lasa, zīmē un veido dažādus darbus. 

 Pasaku lasīšana – iegūtās mācības analizēšana. 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa – Skaļi tika lasīti Astrīdas Lingrēnas darbi un izanalizēts lasītais 

Rubeņu 

bibliotēka 

Janvāra mēnesī skolēniem tika  organizēta “Patriotisma stunda” , kurā piedalījās janvāra barikāžu 

dalībnieks, A.Grina fonda pārstāvis Aigars Pērkons. 

 Kupli apmeklēts bija pasākums “Baltā galdauta svētki”, kurā piedalījās novadnieks, atvaļinātais 

ģenerālleitnants Raimonds Graube. Tāpat bērniem patika zemessardzes ekipējuma demonstrēšana 

ar pievienotajām aktivitātēm. 

 Šogad noorganizētas divas izstādes pagasta pārvaldes zālē. Pavasarī bija skatāma fotogrāfa Aloīza 

Savicka fotogrāfiju izstāde “Latvijas gaisma gleznās” un ziemas sākumā novadnieces, jaunās 

mākslinieces, grafiskās dizaineres Solvitas Kukles darbu izstāde.  Šis izstādes skolotāju pavadībā 

apskatīja visu klašu skolēni. 

 Bibliotēka organizē skalās lasīšanas stundas 1-3. klašu skolēniem . Noslēguma stunda parasti  

notiek pavasari, kad bērni demonstrē savu lasītprasmi. 

Salas 

bibliotēka 

Sadarbībā ar mūsu novada literāti Ligitu Ābolnieci jauniešiem bija pasākums par grāmatu ‘’Kas tu 

man esi Latvija” un ‘’Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē”. Jaunieši paši papildināja stāstījumu 

ar frazeoloģismiem, kurus viņi ir dzirdējuši sev apkārt. Izvērtās interesanta saruna. 

 Salas vidusskolēni tikās ar rakstnieci Ingunu Baueri , iepazina viņas grāmatas. Sarunu par jaunāko 

latviešu oriģinālliteratūru vadīja LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa. Saruna noritēja brīvā formā 

diskusiju veidā un jauniešiem tā patika. 

 Bibliotēku nedēļā viesojāmies PII ‘’Ābelīte” un dāvājām katrai  bērnu grupiņai lasāmas grāmatas. 

Rudenī izveidojām ceļojošo grāmatu kasti “Pūces grāmatas” , kurā tiks grāmatas regulāri mainītas,  

piedāvājot arī jaunieguvumus.  Dzejas dienās viesojāmies Tadenavā, klausījāmies dzeju un 

tikāmies ar rakstniekiem. Šādi braucieni notiek regulāri. Tadenavu ir apmeklējuši arī PII ‘’Ābelīte” 

bērni. 

 Kā katru gadu, arī 2018. gadā notika Ziemeļvalstu nedēļas lasījumi. Lasījām A. Lindgrēnas 

grāmatu “Trokšņu ciema bērni”. Sasveicinājāmies zviedru valodā, klausījāmies zviedru 

tautasdziesmas.   

Sēlpils 

1.bibliotēka 

.”Kā es pazīstu savu bibliotēku” – bibliotēku nedēļas pasākums pieaugušajiem un bērniem, 

pārbaudot viņu prasmes orientēties bibliotēkā. 

 Dzejas piramīda” – tematisks pasākums bērniem. Puzles, spēles un mīklas par un ap dzejoļiem. 

 ”Ziemassvētki sabraukuši” – tematisks pasākums bērniem. Sniegpārsliņu gatavošana. 

Variešu 

bibliotēka  

Viens no veiksmīgākajiem pasākumiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem bibliotēkā bija LNB 

izsludinātais projekts ”Grāmatu starts”, kas domāta 3-4 gadus veciem bērniem. Bibliotēka pieteicās 

šajā pasākumā, kā rezultātā saņēma komplektu, kas sastāvēja no bukleta vecākiem, grāmatiņas, 

rotaļlietas projekta simbola- pūcītes un īpašas somiņas. 

 Veiksmīgs lasīšanas popularizēšanas pasākums bija dzejoļu darbnīca kā dzejas dienu 

popularizēšanas pasākums ar ieejas biļeti- bērna mīļāko dzejoli. Pasākuma laikā skolēni 

noskaidroja kas ir dzejas dienas un kas nepieciešams, lai taptu dzejolis, kā to nolasīt. Izveidojām 

komandas. Bērni rakstīja pašu sacerētus dzejoļus, tos prezentēja, izmēģināja dažādus mēles 

mežģus, jo dzeja jānolasa tā, lai visi skaidri saprastu. 

 Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros bibliotēkā lasījām grāmatas “Rokasgrāmata supervaroņiem” 

fragmentu, gatavojām supermaskas un iztējojāmies ko katrs darītu, ja iegūtu superspējas. 



 

 

 Radošās darbnīcas: 

Jautrie sniegavīri - Gatavoja papīra sniegavīrus 

 Valentīndienas sirsniņas. Dažādās tehnikās taisām sirsniņas (pieaugušajiem un bērniem) 

 Gatavojamies Helovīniem. Meistarojas spokus 

 Rotājamies svētkiem. Gatavojam patriotiskās svētku brošiņas (pieaugušajiem un bērniem) 

 Rotājam papīra piparkūkas. Telpu rotājumu meistarošana 

 Bērnu žūrijas popularizēšana. Materiālu un programmas, grāmatu prezentēšana klasēs Variešu 

sākumskolā 

 Labāko skolēnu lasītāju sveikšana Variešu sākumskolā 

Vīpes 

bibliotēka  

Martā bibliotēka aicināja uz Lieldienu radošo darbnīcu.  Izgatavojām un izrotājām papīra Lieldienu 

olu groziņus. Izgatavotos darbiņus, dalībnieki varēja paturēt sev vai uzdāvināt kādam mīļam 

cilvēkam. 

 Septembrī piedalījās ar radošo darbnīcu, Krustpils novada grāmatu svētkos, Atašienes pagastā 

 Oktobrī Vīpes pagasta bibliotēka visus aicināja uz tikšanos ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi. 

Autore pastāstīja par savu literāro darbību un izdotajām grāmatām.   

 Decembrī bibliotēkā notika Ziemassvētku tradīcijas popularizējošs pasākums. Pirmsskolas vecuma 

grupiņas “Lāčuki” bērni izgatavoja un izrotāja Ziemassvētku eglītes no papīra. Ar 1.- 4. klašu 

skolēniem izgatavojām no papīra Ziemassvētku rūķīšus 

Zasas 

bibliotēka 

Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkas lasītāji devās ekskursijā uz Viesītes novada Lones un 

Saukas bibliotēku.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Pielikums Nr.3 

Foto no bērnu pasākumiem 

Ābeļu bibliotēka, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2018 “ pasākums. 

Atašienes bibliotēka. Tikšanās ar žurnāla “ 

Ilustrētā Junioriem” radošo grupu un Fizmix 

eksperimenti 

Atašienes bibliotēka. Krustpils novada Grāmatu 

svētki  

Dignājas bibliotēka. Smieklu diena kopā ar 

klaunu Pindzeli 

Gārsenes bibliotēka.Dzejas dienās – dzejolis katrai 

dienai uz krāsainas kļavas lapas. 

Neretas vidusskolas 

čaklākie lasītāji 

ciemos Jēkabpils 

Galvenajā bibliotēkā 



 

 

Kalna bibliotēka. „Bērnu žūrija – 2018”  Krustpils bibliotēka. Pirātu diena 

Krustpils bibliotēka. Vasaras nodarbības – Slapjā 

ceturtdiena 

Krustpils bibliotēka. Radošā darbnīca 

 

Kūku bibliotēka. Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti 

pie arēnas Rīga 

Kūku bibliotēka. “Rokassprādžu aušana un 

pērļošana”. Radošā darbnīca 

 
Leimaņu bibliotēka. Bērnu žūrijas dalībnieki 

apmeklēja  Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļu 

 
Leimaņu bibliotēka.  Ekskursijā uz Viesīti un tās 

apkārtni  



 

 

Mežāres bibliotēka. Foto plenērs 

 
Rubeņu bibliotēka. Skaļās lasīšanas stunda 1. kl. 

skolēniem 

Rubeņu bibliotēka. Tikšanās ar novadnieku, atvaļināto 

ģenerālleitnantu Raimondu Graubi 

 
Salas bibliotēka.Omicītes (Ināra Mūrniece) 

dzejoļus klausījās PII''Ābelīte" bērni 

Saukas bibliotēka. Baltā galdauta svētki  

 

Variešu bibliotēka.  Dzejoļu darbnīcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasas bibliotēka. Ekskursijā  

Viesītes bibliotēka. Tikānās ar  rakstnieci Eviju 

Gulbi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viesītes bibliotēka. “Es esmu Latvija!” 

Viesītes bibliotēka. Pasākums Lasīt ir stilīgi!” 



 

 

 Pielikums Nr.4 

Novadpētniecība bibliotēkās 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagaidot Latvijas simtgadi, 

novadpētniecības izstāde Dignājas 

bibliotēkā ”Apsveikumu kartiņas laiku 

lokos” (izstādē izmantotas kartiņas no 

Vildneru dzimtas personīgajiem 

krājumiem) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmiņu pēcpusdiena Jēkabpils novada 

Ābeļu bibliotēkā “ Jaunsudrabiņš ciemos 

pie Akuratera”. (attēlā rakstniece Lucija 

Ķuzāne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ināras Mihalovičas grāmatas 

“Atašiene. Laiks. Cilvēki. Notikumi. “ 

atklāšanas pasākums Marinzejas pilī 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstādes “ Monsinjoram Pēterim 

Vilcānam – 90” atklāšana Annas 

dienas pasākuma ietvaros kopā ar 

Atašienes kultūras namu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadpētniecības seminārs “ 

Atašienes pilskalna atgriešanās” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstāde „Kalna pagasta kultūras namam – 

50” pasākumā kultūras namā „Sens, tik 

sens bij tas stāsts...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas kultūras mantojuma diena 

Neretas novadā- rakstnieka Jāņa Veseļa 

atcerei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lūcijai Ķuzānei veltīta izstāde “Zem 

Sēlijas debesīm” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salas bibliotēkā notika tikšanās no cikla         

''Salas novada radošie cilvēki". Par 

fotografēšanu senāk un mūsdienu 

fotogrāfiju stāstīja Salas iedzīvotājs 

fotogrāfs Aivars Liberts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobrī Salas bibliotēkā notika UNESCO nedēļas 

pasākums "Sēlijas mantojums". Salas vidusskolas 

skolēni iepazina sēļu senatni. Stāstījumu un 

prezentāciju bija sagatavojusi Salas novada 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste 

Jolanta Grandāne. 8.klases skolēni Santa un Ralfs 

tika ieģērbti Sēļu arheoloģiskajos tērpos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemiņas istabas atklāšana A. Žilinska 

Jēkabpils mūzikas skolā 2018. gada 15. 

novembrī.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dižais biškopis Pēteris Rizga” – 

novadpētniecības izstāde Sēlpils 1. 

bibliotēkā par P.Rizgu. Izmantoti Raiņa 

kluba muzeja materiāli. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstāde Zīlānu bibliotēkā “Kūku pagasta 

personības” 

 
 

  
  

  
  

  

  

  

  

 



 

 

Pielikums Nr.5 

Foto no pasākumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltā galdauta svētki kopā Atašienes 

Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krustpils novada 2. Grāmatu svētki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knuta Skujenieka un Imanta Ziedoņa 

dzejas vakars kopā ar dziesminieku Goran 

Gora Atašienē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuāla informācija lauku uzņēmējiem 

Mežāres bibliotēkā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Simtgades lasītājs Neretas 

novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīlānu bibliotēkā lekcija- meditācija 

“Mūzikas pasakas”. 

 

  



 

 

Pielikums Nr.6 

 

Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

 

  Par reģionu 

Ābolniece, Ligita, 1966-.  Trīs aktivitātes vienā dienā : [par tikšanos ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas pārstāvjiem, kinorežisori, žurnālisti un esejisti Viju Beinerti un iespēju aplūkot 

mākslinieces Laimas Lupiķes tīmekļošanas tehnikā veidoto gleznu izstādi Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā] / Ligita Ābolniece ; tekstā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma veidošanas 

nodaļas nacionāli digitālo resursu komplektēšanas eksperte Dace Ūdre ; fotogr. no JGB arhīva // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.34 (2018, 8.maijs), 6.-7.lpp. : fotogr. 

Volante, Airita.  Salas novadā viesojas Jēkabpils reģiona bibliotekāri : [par bibliotekāru 

izbraukuma semināru un iepazīšanos ar novada kultūras iestādēm un uzņēmumiem] / Airita Volante 

; foto no pers. arhīva // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.61 (2018, 1.jūn.), [8.]lpp. : ģīm. 

        Bibliotēkas. 

Volante, Airita.  Salas novadā viesojas Jēkabpils reģiona bibliotekāri : [par Jēkabpils reģiona 

bibliotekāru iepazīšanos ar Salas novada kultūras iestādēm un uzņēmumiem] / A.Valante ; fotogr. 

Jānis Pastars // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.41 (2018, 1.jūnijs), [1.], 6., 7.lpp. : fotogr. 

        Bibliotēkas - Salas novads (Latvija). 

Bičevska, Ilze.  Bibliotekāri seminārā runā par lasīšanas veicināšanu : [par Jēkabpils reģiona 

un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku semināru Krustpils kultūras namā] / Ilze 

Bičevska ; tekstā stāsta LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova ; fotogr. 

D.Gagunovs. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.119 (2018, 19.okt.), 6., 7.lpp. : 

fotogr. 

        Bērni - Grāmatas un lasīšana. Lasīšanas veicināšana - Bērni. 

Lāce, Velta.  Pieredzes apmaiņā Rēzeknes novadā : [par Jēkabpils apkaimes novadu kultūras 

darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Rēzeknes novadu] / Velta Lāce ; fotogr. J.Pastars // 

Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.124 (2018, 1.nov.), 5.lpp. : fotogr. 

        Kultūras centri - Rēzeknes novads. Bibliotēkas - Rēzeknes novads. 

        Rēzeknes novads. 

Aknīstes novads 

Bičevska, Ilze.  Gārsenes pagasta bibliotēkā būs tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku : [par 

paredzēto tikšanos ar novadnieci, grāmatu un lugu autori] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta bibliotēkas 

vadītāja Inita Lejiņa. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.44 (2018, 19.apr.), 6.lpp. 

        Autores, latviešu - Biogrāfijas. 

Lejiņa, Inita.  Gārsenes pagastā viesojās rakstniece Māra Jakubovska : [par lasītāju tikšanos ar 

rakstnieci Māru Jakubovsku Gārsenes bibliotēkā (Aknīstes novads)] / Inita Lejiņa - Fotogr. aut. nav 

norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.32 (2018, 27.apr.), 11.lpp. : fotogr. 

        Autores, latviešu - Biogrāfijas - Jēkabpils (Latvija). 

Bičevska, Ilze.  Bibliotēku nedēļas laikā rīko izstādi, tikšanos un brauc ekskursijā : [par 

Bibliotēku nedēļas pasākumiem Aknīstes bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta bibliotēkas 

vadītāja Veronika Papaurele, bibliotekāre Velga Buiķe ; foto no akniste.lv. - (Kultūra) // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.49 (2018, 3.maijs), 5.lpp. : fotogr. 

        Bibliotēkas. 



 

 

V.Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde "Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un 

viņa laikmets : [par Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Universitātes vēstures institūta 

pētnieces Mārītes Jakovļevas veidoto dokumentu izstādi] - Raksta un fotogr. aut. nav norādīts. // 

Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.85 (2018, 9.nov.), 5.lpp. : fotogr. 

        Izstādes - Aknīste (Latvija). 

Jēkabpils novads 

Bičevska, Ilze.  Gadu desmitiem kopā ar grāmatām un lasītājiem : Saruna ar Rubeņu 

bibliotēkas vadītāju Agru Ozoliņu / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta A.Ozoliņa ; D.Gagunova, 

bibliotēkas arhīva foto. - (Cilvēki un laiki) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.4 (2018, 

11.janv.), 4., 5.lpp. : ģīm. 

        Bibliotēkas. Bibliotekāri. 

Kazanovs, Renāts.  Ābeļu skolas novadpētnieki viesojas pagastmājā : [par Jēkabpils novada 

Ābeļu pamatskolas skolēnu viesošanos pagasta bibliotēkā un iepazīšanos ar pagasta vēsturi Ābeļu 

novadpētniecības muzejā] / Renāts Kazanovs ; skolas arhīva foto. - (Skolu dzīve) // Brīvā Daugava. 

- ISSN 1407-9828. - Nr.25 (2018, 1.marts), 5.lpp. : fotogr. 

        Novadpētniecība. 

        Ābeļu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). 

Kazanovs, Renāts.  Ābeļu skolas novadpētnieki viesojas Ābeļu pagastmājā : [par Ābeļu 

pamatskolas (Jēkabpils novads) novadpētnieku iepazīšanos ar Jāņa Akuratera dzīves un darba 

stendu, Ābeļu pagasta bibliotēku, novadpētniecības muzeju un tikšanos ar novadpētnieku Arnoldu 

Jakubovski] / Renāts Kazanovs - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. 

- Nr.18 (2018, 6.marts), 4.lpp. : fotogr. 

        Novadpētnieki - Ābeļu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). 

Jakubovskis, Arnolds, 1932-.  100 fotomirkļi Ābeļos : [par Ābeļu pagasta (Jēkabpils novads) 

vēsturei un ievērojamākajiem cilvēkiem veltītu 4 mapju un stenda skaitļa 100 formā izveidošanu] / 

A.Jakubovskis // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.20 (2018, 13.marts), 6., 7.lpp. : fotogr. 

        Novadpētniecības materiāli - Ābeļu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). 

        Ābeļu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija) - Vēsture. 

Orbidāne, Maruta.  Kalna pagasta kultūras namam - 50 : [par Jēkabpils novada Kalna pagasta 

kultūras nama vēsturi : sakarā ar 50 gadu jubileju] / Maruta Orbidāne, Sandra Vecumniece ; foto no 

kult. nama arhīva. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.59 (2018, 29.maijs), 

5.lpp. : fotogr. 

        Kultūras centri - Jēkabpils novads. Klubi - Kalna pagasts (Jēkabpils novads). 

Lācīte, Līga.  Leimaņu bibliotēkas bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā : [par Leimaņu 

bibliotēkas bērnu žūrijas dalībniekiem organizēto ekskursiju pa Viesītes novadu] / Līga Lācīte ; 

bibliotēkas arhīva fotogr. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.68 (2018, 7.sept.), 7.lpp. : 

fotogr. 

        Lasīšanas veicināšana - Leimaņu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). 

Bičevska, Ilze.  Projekta noslēgums kā agrākās Slates skolas absolventu salidojums : [par 

projekta "Slate cauri gadu desmitiem" noslēguma pasākumu Rubenes pagasta Slates skolā 

(Jēkabpils novads)] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta pasākuma organizatore, bibliotēkas vadītāja Līga 

Zālīte // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.101 (2018, 6.sept.), 6.lpp. : fotogr. 

        Novadpētniecība. 

        Slate (Jēkabpils novads, Latvija) - Vēsture. 



 

 

Lācīte, Līga.  Leimaņu bibliotēkas bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā : [par ekskursiju 

bērnu žūrijas dalībniekiem uz Viesīti] / Līga Lācīte ; bibliotēkas arhīva foto. - (Mozaīka) // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.102 (2018, 7.sept.), 7.lpp. : fotogr. 

        Bērni - Grāmatas un lasīšana. 

Valdmane, Aija.  Mainās bibliotēku vadītāji : [par Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas 

likvidēšanu un pievienošanu Zasas bibliotēkai ar 1.oktobri : sakarā ar Zasas bibliotēkas vadītājas 

Ineses Grauzes iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no vadītājas amata un Liepu bibliotēkas vadītājas 

Ināras Valaines apstiprināšanu amatā] / Aija Valdmane. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr.104 (2018, 13.sept.), 5.lpp. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. 

Ar oktobri likvidēs Liepu bibliotēku Jēkabpils novadā : [sakarā ar Jēkabpils novada deputātu 

lēmumu pievienot Liepu bibliotēku Zasas bibliotēkai] / LETA // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 

16911512. - Nr.70 (2018, 14.sept.), 4.lpp. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads (Latvija). 

Leimaņu bibliotēkā jauna Rasmas Bērziņas gleznu izstāde : [par Krustpils novada 

amatiermākslinieces gleznu izstādi "Rudens un ziedi" Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkā] / sagat. 

I.Bičevska. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.110 (2018, 28.sept.), 5.lpp. 

        Izstādes - Leimaņu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). Gleznotājas - Krustpils novads 

(Latvija). 

Beidz darboties Liepu bibliotēka Jēkabpils novadā : [sakarā ar Jēkabpils novada deputātu 

lēmumu pievienot Liepu bibliotēku Zasas bibliotēkai] / LETA // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 

16911512. - Nr.74 (2018, 2.okt.), 3.lpp. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads (Latvija). 

Jaunzeme, Gunta.  Mežzemes bibliotēkā skatāma Irmas Deksnes gleznu izstāde : [par Irmas 

Deksnes gleznu izstādi] // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.79 (2018, 19.okt.), 5.lpp. : 

fotogr. 

        Gleznotājas - Gārsenes pagasts (Aknīstes novads, Latvija). 

Taure, Ebenīzers.  Pūš pārmaiņu vēji : [ironiskas pārdomas par pagastu pārvalžu, kultūras un 

bibliotēku darbinieku veikumu : sakarā ar darba grupas izveidi Jēkabpils novadā jauna kultūras 

iestāžu darbības modeļa izstrādāšanai] / Ebenīzers Taure. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr.119 (2018, 19.okt.), 6.lpp. 

        Kultūras darbs - Jēkabpils novads. 

Vaišlis, Kaspars.  Jēkabpils novada sociālās aprūpes namā "Mežvijas" svin Latvijas simtgadi : 

[par pasākumu "Skaista mana tēvu zeme" sadarbībā ar Leimaņu bibliotēku (Jēkabpils novads)] / 

Kaspars Vaišlis - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.88 (2018, 

23.nov.), 4.lpp. : fotogr. 

        Latvijas simtgade - 2017-2021 - Jēkabpils novads (Latvija). 

Valdmane, Aija.  Reorganizē Jēkabpils novada bibliotēkas : [par Jēkabpils novada Mežzemes 

bibliotēkas pievienošanu Kalna bibliotēkai, Slates bibliotēkas pievienošanu Rubeņu bibliotēkai un 

Tadenavas bibliotēkas pievienošanu Dunavas bibliotēkai] / Aija Valdmane. - (Fakti un viedokļi) // 

Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.143 (2018, 18.dec.), 3.lpp. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. 

Krustpils novads 



 

 

Hnikina, Jeļena.  Kūku centrā izveidots saieta laukums : [par izveidoto saieta laukumu 

Krustpils novada Kūku pagastā : projektu konkursa "Krustpils novada pašvaldības atbalsts 

nevalstisko organizāciju projektiem" ietvaros] / Jeļena Hnikina ; foto no personīgā arhīva. - 

(Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.74 (2018, 3.jūl.), 6.lpp. : fotogr. 

        Lauku attīstība - Krustpils novads. Sabiedriskās būves un darbi. Nevalstiskās organizācijas. 

Elksnīte, Gita.  Krustpils novada autofoto orientēšanās sacensības būs ikgadējas : [par 

Krustpils pagasta bibliotēkas un Variešu pagasta bibliotēkas organizētajām sacensībām Krustpils 

novada svētku ietvaros] / Gita Elksnīte. - (Sports) - fotogr. aut. nav norādīts. // Brīvā Daugava. - 

ISSN 1407-9828. - Nr.83 (2018, 26.jūl.), 7.lpp. : fotogr. 

        Spēles brīvā dabā. Bibliotēkas. Svētki. 

Elksnīte, Gita.  Krustpils novada auto-foto-orientēšanās "Iepazīsti Variešu pagastu" pēcsvētku 

garša : [par Krustpils pagasta un Variešu pagasta bibliotēku (Krustpils novads) organizētajām auto-

foto-orientēšanās sacensībām "Iepazīsti Variešu pagastu"] / Gita Elksnīte - Fotogr. aut. nav norādīts. 

// Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.56 (2018, 27.jūlijs), 7.lpp. : fotogr. 

        Automobiļu sacīkstes - Krustpils novads (Latvija). 

Atašienes bibliotēkā - izstāde "Monsinjors Pēteris Vilcāns - 90" : [par Krustpils novada 

Atašienes pagasta novadnieku P.Vilcānu (1929-2012) un piemiņas fonda veidoto izstādi] / 

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. 

- Nr.94 (2018, 21.aug.), 7.lpp. 

        Garīdzniecība. Izstādes. 

Hnikina, Jeļena.  Kūku bibliotēkai - 70 : [par Krustpils novada Kūku bibliotēkas vēsturi : 

sakarā ar gaidāmo 70 gadu jubileju] / Jeļena Hnikina ; foto no bibliotēkas arhīva. - (Kultūra) - 

Fotogr. aut. nav norādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.95 (2018, 23.aug.), 6.lpp. : 

fotogr. 

        Bibliotēkas - Vēsture - Kūku pagasts (Krustpils novads, Latvija). 

Izstāde "Monsinjors Pēteris Vilcāns - 90" Atašienes pagasta bibliotēkā : [par Monsinjora Pētera 

Vilcāna piemiņas fonda veidoto izstādi Krustpils novada pašvaldības NVO projektu konkursa 

ietvaros] / Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais 

Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.63 (2018, 21.aug.), 4.lpp. : fotogr. 

        Priesteri - Atašienes pagasts (Krustpils novads, Latvija). Izstādes - Atašienes pagasts (Krustpils 

novads, Latvija). 

Hnikina, Jeļena.  Kūku bibliotēkai 70 : [par Kūku bibliotēkas (Krustpils novads) vēsturi] / 

Jeļena Hnikina - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.64 (2018, 

24.aug.), 6.lpp. : fotogr. 

        Bibliotēkas - Vēsture - Kūku pagasts (Krustpils novads, Latvija). 

Bičevska, Ilze.  Atašienē notika Krustpils novada otrie Grāmatu svētki : [par Grāmatu svētkiem 

Atašienes vidusskolā, Marinzejas pilī] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Valmieras integrētās 

bibliotēkas galvenā bibliotekāre Līga Bujane, pasākuma rīkotāja, Atašienes bibliotēkas vadītāja Rita 

Pastare ; fotogr. D.Gagunovs // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.106 (2018, 18.sept.), [1.], 

2.lpp. : fotogr. 

Armale, Viktorija.  Grāmatu svētki Atašienē : [par Krustpils novada Grāmatu svētkiem] / 

Viktorija Armale - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512. - Nr.74 (2018, 

2.okt.), 8.lpp. : fotogr. 

        Lasīšanas veicināšana - Krustpils novads (Latvija). 



 

 

Armale, Viktorija.  Krustpils pamatskolas skolēni piedalījās Grāmatu svētkos Atašienē : [par 

Krustpils novada Grāmatu svētkiem Atašienes vidusskolā] / Viktorija, Armale // Brīvā Daugava. - 

ISSN 1407-9828. - Nr.111 (2018, 2.okt.), 4.lpp. : fotogr. 

        Lasīšanas veicināšana - Krustpils novads (Latvija). 

Bičevska, Ilze.  Krustpils pagasta bibliotēkā būs skaļās lasīšanas konkurss : [par bibliotēkas 

iesaistīšanos LNB rīkotajās Nacionālajās skaļās lasīšanas sacensībās] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta 

bibliotekāre Gita Elksnīte // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.134 (2018, 27.nov.), 6.lpp. : 

fotogr. 

        Grāmatas un lasīšana. Runas māksla. 

Bičevska, Ilze.  Uz reģionālo skaļās lasīšanas konkursu dosies Alekss no 6.klases : [par 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotā skaļās lasīšanas konkursa rezultātiem Krustpils pagasta 

bibliotēkā (Krustpils novads)] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta bibliotekāre Gita Elksnīte // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.142 (2018, 14.dec.), 6.lpp. : fotogr. 

        Runas māksla. 

Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkas jaunumi / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.1 

(91) (2018, 2.febr.), 3.lpp. : fotogr. 

Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkā pieredzi gūst kolēģi no Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un 

Ozolnieku novada bibliotēkām / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.6 (96) (2018,22.jūn.), 

7.lpp. 

Smirnova, Angelīna. Ar spraigām cīņām aizvadīts otrais Krustpils novada futbola turnīrs / 

AngelīnaSmirnova // Krustpils Novadnieks. - Nr. 6 (96) (2018,22.jūn.), 7.lpp. : fotogr. 

Hnikina, Jeļena. Iesaisties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018” Kūku bibliotēkā / Jeļena 

Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr. 6 (96) (2018,22.jūn.), 5.lpp. : fotogr. 

Paldies par Krustpils novada svētkiem! / Krustpils novada pašvaldība // Krustpils Novadnieks. - 

Nr.7 (97) (2018, 31.jūl.), 5.lpp. : fotogr. 

Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkai 70! / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.8 (98) 

(2018, 30.aug.), 6.lpp. : fotogr. 

Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkai – 70! / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.9 (99) 

(2018,2.okt.), 2.lpp. 

 

Salas novads 

Ābolniece, Ligita, 1966-.  Radošo darbu "Ziema" izstāde Salas pagasta bibliotēkā : [par 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas Salas filiāles audzēkņu darbu izstādi Salas pagasta bibliotēkā 

(Salas novads)] / Ligita Ābolniece - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-

1512. - Nr.10 (2018, 6.febr.), 4.lpp. : fotogr. 

        Ziema mākslā. 

Volante, Airita.  Rasmas Bērziņas gleznu izstāde "Krāsu spēles dabā" Sēlpils 1.bibliotēkā : 

[par Rasmas Bērziņas ( Krustpils novads) gadalaikiem veltīto gleznu izstādi] / Airita Volante. - 

(Ziņas) - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.13 (2018, 16.febr.), 

5.lpp. : fotogr. 

        Gleznotājas - Krustpils novads (Latvija). 

Volante, A.  Rasmas Bērziņas gleznu izstāde "Krāsu spēles dabā" Sēlpils 1.bibliotēkā : [par 

Krustpils novada iedzīvotājas gleznu izstādi] / A.Volante. - (Novados) - Fotogr. aut. nav norādīts. // 

Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.20 (2018, 16.febr.), 5.lpp. : fotogr. 

        Bibliotēkas. Gleznotājas - Jēkabpils. 



 

 

Volante, Airita.  Sēlpils 1.bibliotēkā - izstāde par biškopi Pēteri Rizgu : [par biškopi, 

sabiedrisko darbinieku, profesoru un lauksaimniecības zinātņu doktoru P.Rizgu : sakarā ar viņa 

135.dz.d. veltīto izstādi Salas novada Sēlpils 1.bibliotēkā] / Airita Volante. - (Kultūra) - Fotogr. aut. 

nav norādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.34 (2018, 22.marts), 6.lpp. : fotogr. 

        Biškopība. Lauksaimniecības speciālisti - Sēlpils pagasts (Latvija). 

Ābolniece, Ligita, 1966-.  "Vide mainās, bet cilvēki nemainās" : [par Salas vidusskolas 

audzēkņu tikšanos ar rakstnieci Ingunu Baueri un bibliotēkas projektu vadītāju Liegu Piešiņu] / 

Ligita Ābolniece - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.32 (2018, 

27.apr.), 10.lpp. : fotogr. 

        Literatūra un sabiedrība. 

         - Jēkabpils (Latvija). 

Ābolniece, Ligita, 1966-.  Jaunie novadpētnieki iepazīstas ar bērnudārza "Ābelīte" vēsturi : 

[par Salas vidusskolas (Salas novads) novadpētniecības pulciņa dalībnieku iepazīšanos ar 

pirmskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vēsturi Salas bibliotēkas pasākumu cikla "Kādas mājas 

stāsts" ietvaros] / Ligita Ābolniece ; tekstā stāsta bijusī bērnudārza "Ābelīte" vadītāja Sarma Sproģe 
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