2019. GADA

PĀRSKATS

Saturs
PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS ........................................................................................ 5
1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.................................................................................................. 7
1.1.

Īss situācijas apraksts .............................................................................................................. 7

1.2.

Izmaiņas darbības pārskata periodā...................................................................................... 7

1.3.

Paveiktais no bibliotēku stratēģijā definētajiem virzieniem un uzdevumiem ..................... 7

1.4.

Bibliotēku akreditācija ............................................................................................................ 7

2. Finansiālais nodrošinājums............................................................................................................... 7
3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ....................................................................................... 8
4. Personāls............................................................................................................................................. 9
4.1.

Personāla raksturojums .......................................................................................................... 9

4.2.

Apbalvojumi un pateicības ..................................................................................................... 9

4.3.

Finansējums personāla attīstībai .......................................................................................... 10

4.4.

Problēmas un to risinājumi personāla jomā ........................................................................ 10

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība..................................................................................... 11
5.1.

Galvenie rādītāji .................................................................................................................... 11

5.2.

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums ................................. 11

5.3.

E-grāmatu bibliotēka. ........................................................................................................... 13

5.4.

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti .... 13

5.5.

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums ...................................................................... 14

5.6.

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām....................... 14

5.7.

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām ......... 15

5.8.

Uzziņu un informācijas darbs............................................................................................... 18

5.9.

Bibliotēkas izglītojošā darbība ............................................................................................. 20

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem .......................................................................................................................... 21
5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums ............................................................................. 22
5.12. Iekšzemes un starptautiskais SBA........................................................................................ 24
5.13. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā ........................ 24
6. Krājums............................................................................................................................................ 24
6.1.

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija ............................................................ 24

6.2.

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ....................................................... 25

6.3.

Rekataloģizācija pabeigta ..................................................................................................... 26

6.4.

Krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta ................................................................. 26

6.5.

Krājuma rādītāji ................................................................................................................... 26

6.6.

Datubāzes ............................................................................................................................... 26

6.7.

Krājuma un datubāžu popularizēšana................................................................................. 27

6.8.

Darbs ar parādniekiem ......................................................................................................... 28

6.9.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības ........................ 28
2

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem .................................................................................................... 29
7.1.

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji.............................. 29

7.2.

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu................. 30

7.3.

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu,
alternatīvo lietu komplektēšana............................................................................................ 31

7.4.

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām ................................................................................................................................... 32

7.5.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes ................................................................. 35

7.6.

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums ............................................................................................................ 36

7.7.

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā.......................... 37

7.8.

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi ... 37

8. Novadpētniecība............................................................................................................................... 38
8.1.

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes ............. 38

8.2.

Novadpētniecības krājums .................................................................................................... 39

8.3.

Novadpētniecības darba popularizēšana ............................................................................. 41

8.4.

Sadarbība novadpētniecības jomā........................................................................................ 42

8.5.

Jauninājumi novadpētniecības darbā .................................................................................. 44

8.6.

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi ......................................................... 44

8.7.

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības .......................... 45

9. Projekti ............................................................................................................................................. 46
10.Publicitāte......................................................................................................................................... 48
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem ................................................................................................... 48
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī ............................................................................................ 48
10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi ............................................................ 49
10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi ............................................... 49
11.Sadarbības tīkla raksturojums ....................................................................................................... 50
11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām ........................................................ 50
11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes .................... 52
11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība ................................................................... 52
11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs................................................................................... 53
12.Metodiskais un konsultatīvais darbs .............................................................................................. 54
12.1. GB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts ........................................................... 54
12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām ............................... 57
12.3. Sadarbība ar citām iestādēm ................................................................................................ 57
12.4. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi .......................................... 59
13.Darba prioritātes 2020. gadā .......................................................................................................... 59

3

Pielikums Nr. 1. Projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu
sociālās integrācijas veids”................................................................................................................... 60
Pielikums Nr. 2. Profesionālā pilnveide .............................................................................................. 67
Pielikums Nr. 3. Aptaujas .................................................................................................................... 70
Pielikums Nr. 4. Lasītāju apkalpošanas nodaļas pasākumu dienasgrāmata un izstāžu saraksts ... 74
Pielikums Nr. 5. Krājuma attīstības koncepcija ................................................................................. 80
Pielikums Nr. 6. Bērnu literatūras nodaļas pasākumu dienasgrāmata un izstāžu saraksts ............ 89
Pielikums Nr. 7. Novadpētniecības pasākumi..................................................................................... 96
Pielikums Nr. 8. Publikācijas ............................................................................................................... 98
Pielikums Nr. 9. Fotomirkļi................................................................................................................ 102

4

PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS
Darba prioritātes:
Kā nozīmīgākos var minēt: JGB sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēto
divu dienu Latvijas bibliotēku 17. novadpētniecības konferenci. Tajā piedalījās 75 dalībnieki no
visiem Latvijas novadiem. Pirmajā dienā tika runāts par digitālo kultūras mantojumu, Latvijas
bibliotēku novadpētnieki dalījās novadpētniecības darba pieredzē, kam sekoja ekskursija pa
Jēkabpilī. Dienas izskaņā bija kopēja vakarēšana Zīlānu brīvdabas estrādē “Mārdadzis”.
Savukārt otrajā dienā konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties vienā no divām
izglītojošām programmām: izbraukuma programma “Lokālais kultūras mantojums: apzināšana,
pieejamība, partnerība” vai izzinošā programmā par Jēkabpils kultūras mantojumu. (Plašāk
punktā 8)
2019.gadā atkārtoti tika akreditētas 20 reģiona bibliotēkas. (Plašāk punktā 12)
Lai kvalitatīvi atspoguļotu bibliotēkas darbu un nodrošinātu pilnīgu datu aizsardzības
ievērošanu, tika izstrādāta jauna bibliotēkas interneta vietne www.jgb.lv. Aizvadītajā gadā
aktīvi tika strādāts pie tās satura un daudzpusīgas informācijas ievietošanas.
Piesaistot plašu sadarbības partneru loku (piem., Jēkabpils Vēstures muzejs, Salas
vidusskola, priesteris Viktors Naglis, radi un bijušie kolēģi), tika atzīmēta selekcionāra un
dārznieka Viktora Orehova 110. dzimšanas diena.
Jauni pakalpojumi:
Autorizācijas datu izsniegšana bezmaksas e-grāmatu lasīšanai vietnē www.3td.lv.
Uzstādīts informatīvs monitors ar slaidrādi, par aktuālo informāciju, bibliotēkas
pakalpojumiem, pasākumiem un aktualitātēm.
Nozīmīgi/jauni projekti:
2019. gadā turpinās 2018.gadā uzsāktais Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts
“Interactive educational space – efficient way of social integration of children from
disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. Projektu Jēkabpils pilsētas
pašvaldība īsteno sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona
pašvaldības bibliotēku. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 176 680 eiro, no tiem vairāk
nekā 150 tūkstošus eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt Jēkabpils pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums ir 5656 eiro. Projekta ietvaros 2019.gadā notika 44 atvērtās
nodarbības, kurās var piedalīties ikviens interesents un 10 slēgtās nodarbības, kurās piedalījās
projekta ietvaros izraudzītā mērķgrupa. Pielikums Nr. 1.
Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā:
Sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru tika organizēts praktisks seminārs “Ilgtspējīgas
attīstības mērķi bibliotēkās”.
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Reģionu bibliotēku darbinieku sanāksmēs, iepazīstoties ar praktiskiem piemēriem, tiek
aicināti paši un iesaistīt savus lasītājus, neizmantot plastmasas izstrādājumus savos pasākumos,
tādā veidā īstenojot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi “Planētas aizsardzība”.
Lai īstenotu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi “Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi”
notika informatīva un izzinoša tikšanās ar ūdens pētnieku Sandi Dejus (Plašāk punktā 11.1)
Problēmas, to risinājumi:
Samazinoties iedzīvotāju un bibliotēkas lietotāju skaitam, Jēkabpils novadā uzsākta
publisko bibliotēku tīkla reorganizācija. Trīs pagastos (Dunavas, Kalna, Rubeņu), kuru
apkalpes teritorijā ir 2 publiskās bibliotēkas, atstājot vienu bibliotēku ar struktūrvienību.
Pievienotās bibliotēkas kļūst par struktūrvienībām pagasta lielākajām bibliotēkām. Jēkabpils
pilsētā tika reorganizēta 1 izglītības iestāde – Jēkabpils vakara vidusskola, pievienojot to
Jēkabpils 2.vidusskolai, tās bibliotēka tika likvidēta.
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu, 2019.gada 1.martā abās Jēkabpils pilsētas
bibliotēkās tika samazināta pa vienai bibliotekārā darba štata vienībai. JGB tika samazināts
darbinieks Bērnu literatūras nodaļā. Samazinot štata vienību, tika palielināts atalgojums
pārējiem bibliotekārajiem darbiniekiem vidēji par 50,00 eiro.
Attīstoties bibliotekārajiem pakalpojumiem, katastrofāli izjūtam telpu trūkumu. Nav
iespējams izveidot atsevišķu datortelpu, kas būtu nepieciešams, lai kvalitatīvi vadītu
bibliotekārās stundas un netraucētu bibliotēkas apmeklētājiem. Ejas starp grāmatu plauktiem
abonementā ir pārāk šauras, jo telpu trūkums neļauj tās veidot platākas. Risinājums, šādai
situācija būtu bibliotēku pārvietot uz citu ēku, bet šobrīd tas nav iespējams.
Citi aktuāli jautājumi:
Bibliotēkas pasākumi notiek telpās. Lai būtu pieejamāki pasākumi Bibliotēkai savus
pasākumus būtu

“jāiznes”, ārpus telpām, izmantojot kultūras nama āra terasi, kas netiek

izmantota, attīstot āra lasīšanu un piesaistot jaunu mērķauditoriju.
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Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

1.

1.1.

Īss situācijas apraksts

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk JGB) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras
pārvaldes struktūrvienība.
Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais
metodiskais centrs 34 Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un
Viesītes novadu pašvaldības bibliotēkām un 22 izglītības iestāžu bibliotēkām. Atkārtoti
akreditētas 3 novadu Jēkabpils, Krustpils un Neretas 20 bibliotēkas.

1.2.

Izmaiņas darbības pārskata periodā

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

1.3.

Paveiktais no bibliotēku stratēģijā definētajiem virzieniem un uzdevumiem
Bibliotēka strādā saskaņā ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2016-

2020. gadam, uzmanību vēršot galvenajiem uzdevumiem un virzieniem ilgtspējīgas bibliotēkas
attīstības nodrošināšanai. Paveiktais aprakstīts bibliotēkas gada pārskatā.

1.4.

Bibliotēku akreditācija

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi (atkārtoti akreditēta 2016. gadā).

2.

Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2017
Kopā (eiro)
153056
Pašvaldības finansējums
139030
Citi ieņēmumi:
14026
t. sk. maksas pakalpojumi
884
Secinājums: Samazinājies finansējums sadaļā “Citi

2018
2019
190176
178804
148435
151187
41741
27617
855
730
ieņēmumi”-14 124.- eiro Projekta

“Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP finansējums 2019. gadā.
Novadu finansējums GB funkciju veikšanai – 14 409.- eiro
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017
2018
2019
Izdevumi kopā (eiro)
152964
190377
178845
Darbinieku atalgojums (bruto)
101991
108864
113874
Krājuma komplektēšana
9631
9508
9970
Situācijas analīze: Par 50.- eiro palielinājies katra darbinieku atalgojums. Krājuma
komplektēšanai izdevumu palielinājušies ir 4,7%.

3.

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums
2001. – 2008. gads

Datori darbiniekiem
Datori lietotājiem
Portatīvie datori
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri
Skeneris
Video projektors
Iekārta
vājredzīgajiem
Televizors

4
1

2011. – 2014. gads
10
2
2
1

2015. - 2018. gads
3
7

5

1
1

1
1
1
Bērnu nodaļas pārrobežu projekta iekārtas

Interaktīvai stends
Portatīvie datori
spēļu konsole Xbox
Fotoaparāts
Situācijas analīze: Datortehnikas atjaunošanai 2019. gadā līdzekļi

1
3
1
1
netika piešķirti.

Lielākā daļa bibliotēkas iekārtu ir vecākās par 6 gadi. Bibliotēkā ir plānots iegādāties jaunu
video projektoru.
No Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta finansējuma Bērnu literatūras
nodaļai 2018. Gadā tika iegādāti: Interaktīvai stends Clevertouch plus 5th gen, spēļu konsole
Xbox One S un fotoaparāts CANON EOS 750D ar objektīvu 18-55 un 3 portatīvie datori, kas
tiek izmantoti, organizējot pasākumus un ikdienā strādājot ar bērniem.
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4.
4.1.

Personāls

Personāla raksturojums

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu JGB 2019.
gadā strādāja 12 bibliotekārie darbinieki un 1 apkopēja. Visiem darbiniekiem ir pilnas darba
slodzes.
Darbinieku izglītība
Bibliotekāro darbinieku skaits
Ar bibliotekāro izglītību kopā
t.sk.ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
ar profesionālo vidējo izglītību
Ar izglītību citās jomās kopā
ar bakalaura grādu
Ar vispārējo vidējo izglītību
Profesionālā pilnveide 240h

2018
12
5
1
2
2
6
6
1
3

10 bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti ir ar profesionālo izglītību, tajā skaitā 4 ar augstāko
profesionālo izglītību, 6 ar vidējo profesionālo izglītību.


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


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

1 darbiniekam ir vidējā profesionālā izglītība un 2. līmeņa augstākā izglītība psiholoģijā
(bakalaurs);

1 darbiniekam ir 5. līmeņa augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un menedžmentā
un 240 stundu profesionālās pilnveides programma;

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

1 darbiniekam bakalaura grāds kultūras uzņēmējdarbībā un kultūras iestādes vadītāja
kvalifikācijā un 240 stundu profesionālās pilnveides programma;

1 darbiniekam ir vidējā izglītība.
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu, 2019.gada 1.martā abās Jēkabpils pilsētas
bibliotēkās tika samazināta pa vienai bibliotekārā darba štata vienībai. JGB tika samazināts
darbinieks Bērnu literatūras nodaļā.

4.2.

Apbalvojumi un pateicības

Atskaites gadā gan JGB personāls individuāli, gan kolektīvs ir saņēmis pateicības par
darba un sadarbības aktivitātēm:
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Par Satversmes pamatvērtību nostiprināšanu, Satversmes tiesas rīkotās skolēnu

zīmējumu un domrakstu konkursa darbu izstādi “Mana Satversme” Jēkabpilī.


Par radošo ieguldījumu projektā : Viena diena bibliotēkas dzīvē” no Latvijas

Nacionālās bibliotēkas.


ESIP koordinatore Anita Katiņa no ārlietu ministra Edgara Rinkēviča par atsaucību, un

personīgo ieguldījumu organizējot publisko diskusiju par Eiropas nākotni Jēkabpils
Agrobiznesa koledžā projekta “Dialogi par Eiropas nākotni” ietvaros.

4.3.

Finansējums personāla attīstībai

Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 12 bibliotekārie darbinieki piedalījās 33 profesionālās
pilnveides pasākumos. 2019. gada personāla attīstībai tika izlietoti 594,- eiro. Darbinieku
iekšzemes darba un dienesta komandējumiem 214,-eiro, izdevumi par saņemtajiem mācību
pakalpojumiem 380,- eiro.
Darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Republiku, apmeklējot
Rokišķu un Anīkšču bibliotēkas. (Veicot savstarpējos norēķinus ar Jēkabpils sporta centru
brauciena izmaksas bija 97,- eiro).
Projekta “Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības telpa
– efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP turpinājās
darbinieku profesionālās pilnveides pasākumi: 7 darbinieki piedalījās projekta finansētajā
mācību seminārā Ludzā un 2 darbinieki Lietuvas Republikas pilsētā Rokišķos. Semināru
izmaksas – 973,- eiro (transports, degviela, dienas nauda). Pielikums Nr. 2

4.4.


Problēmas un to risinājumi personāla jomā

Samazinoties iedzīvotāju un bibliotēkas lietotāju skaitam, Jēkabpils pilsētas bibliotēkās

tiek samazināts bibliotekāro darbinieku skaits (2019. gadā katrā bibliotēkā pa vienai štata vietai
– vecākais bibliotekārs).


Optimizācijas rezultātā bibliotēku darbinieku atalgojums palielinājās vidēji par 50 eiro.



Darbinieki gados - 66% no bibliotekārajiem darbinieki vecāki par 50 gadiem.
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5.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
5.1.

Galvenie rādītāji

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2017
2018
2019
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas
apmeklējums
t. sk. bērni

2253
862
37601

2050
871
31591

2069
895
36964

9364

13855

16441

Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pagastā, pilsētā,
reģionā*
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits*

32472
45898
34690
11046

27655
42808
31687
10888

27597
53469
30936
16443

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-9%, +0.93%
+1%, +2,76%
-15%,
+17,01%
+47%,
+18,66%
-14%, -0,21%
-6%, +24,9%
-8%, -2,37%
-1%, +51,02%

14774
20%

15467
18%

16994
19%

+4%, +9,87%
-2%, +1%

4314/2157 4147/2073 4386/2193
22732
22659/
22076/
/11366
11329
11038

*% Tiek rēķināti no puses iedzīvotāju skaita jo Jēkabpilī ir divas bibliotēkas.
Secinājums: Pārskata periodā kopējais bibliotēkas lietotāju skaits ir audzis par 19
personām. Par 24 lietotājiem ir palielinājies bērnu skaits. Ir palielinājies bibliotēkas
apmeklējums un izsniegums. Virtuālā apmeklējuma kritumu ir ietekmējusi jaunās mājaslapas
izveide, kas ilgi netika aktivizēta. Lai gan vecā bija vēl aktīva, tomēr tā tehniski bija novecojusi
un bieži tehnisku problēmu dēļ lietotājiem nebija pieejama.

5.2.

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums

Bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotāji, kā arī
studenti no citiem reģioniem, jo bibliotēkai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Baltijas
Starptautiskās akadēmijas un Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālēm, Jēkabpils Agrobiznesa
koledžu. Notiek aktīva sadarbība ar Jēkabpils pilsētas un reģiona skolām, pirmsskolas izglītības
iestādēm.
Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu
ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt arī dažādus maksas pakalpojumus - kopēšana,
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izdrukas, dokumentu iesiešana, laminēšana un starpbibliotēku abonements. Pakalpojumi un
bibliotēkas izmantošanas noteikumi ir saskaņoti un apstiprināti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
(2018. gadā).
Lai bibliotēka kļūtu pieejamāka tās lasītājiem, Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā ir
ieviestas kvalitatīvas pārmaiņas. Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību no 1. novembra
bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļā ir mainīts darba laiks. Tagad tā ir atvērta no plkst.
11.00-19.00, sestdienās no plkst. 10.00-16.00, svētdiena – brīvdiena.
Bibliotēkai izveidota jauna mājaslapa, kurai uzlabota navigācija, un tā ir labāk
strukturēta. Apmeklējot mājaslapu www.jgb.lv, var iegūt informāciju par Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas, Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darba
aktualitātēm. Savukārt sadaļā “Novadpētniecība” pieejama plaša informācija par nozīmīgiem
reģiona cilvēkiem, kā arī kultūras un vēstures notikumiem. (Plašāk punktā 8.Novadpētniecība)
No šī gada visiem Latvijas publisko bibliotēku lietotājiem tiek piedāvāts jauns,
inovatīvs pakalpojums – iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai
datorā, izmantojot interneta vietni www.3td.lv. Par lietotājvārda un paroles saņemšanu ikviens
interesents var griezties bibliotēkā un tur tiks izsniegta piekļuves informācija.
Lai popularizētu un aktualizētu bibliotēkā iegūtos jaunumus un notiekošos pasākumus,
bibliotēkas abonementā tika uzstādīts informatīvs monitors, kurā katru mēnesi tiek atspoguļota
bibliotēkas aktuālākā informācija. Iegādāts jauns viedtālrunis, lai efektīvāk ievietotu
informāciju sociālajos tīklos un pārvaldītu tos.
Atbilstoši jaunajai Datu aizsardzības regulai, tika izstrādātas jaunas lasītāju reģistrācijas
kartes.
Lai veicinātu krājuma apgrozību, veidojām tematiskas plauktu izstādes, kas veltītas
grāmatu autoriem, dažādām dzīves situācijām un notikumiem. Tika veidoti arī izstāžu cikli
Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadiena, un izstāžu cikls
Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā.
Bērnu literatūras nodaļā tika iegādātas jaunas galda spēles bērniem, tajā skaitā arī
“Kendama”, tika rīkota atvērtā nodarbība ar tēmu – “Kendamas izaicinājums” (plašāk, punktā
7.4.).
Vērtējums: ieviešot bibliotēkā modernas tehnoloģijas, aktuālas tīmekļa vietnes un
informācijas iegūšanai draudzīgu vidi, bibliotēka iegūst pastāvīgus apmeklētājus, kas novērtē
bibliotēkas dotās iespējas un piedāvātos pakalpojumus.
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5.3.

E-grāmatu bibliotēka.

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” Jēkabpils reģionā
E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto
lietotāju skaits
2019

148

E-grāmatu bibliotēkas izsniegams
505

Secinājums: Lietotāju skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir audzis par 19 personām,
tomēr šo pieaugumu nav veicinājis e-grāmatu piedāvājums. Klienti ne īpaši aktīvi izmanto
iespēju lasīt e-grāmatas dažādu iemeslu dēļ: stereotipi (labāk patīk iespiesta grāmata) , īss
lasīšanas termiņš, ja rindā jāgaida uz iespiesto grāmatu, tad arī uz e-grāmatu ir rinda,
daudziem nav iemaņu rīkoties ar ierīcēm, lai lasītu e-grāmatas, nav arī pašu ierīču.

5.4.

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to
rezultāti
Bibliotēkā tika organizētas divas aptaujas “Bibliotēka un pakalpojumi” un “Ko es

lasu!”, kas tika veiktas bibliotēkā aizpildot aptaujas anketas klātienē un veikta arī e-aptauja.
Rezultātu diagrammas skatīt pielikumā Nr. 3.
Aptauja “Bibliotēka un pakalpojumi” tika veikta, lai noskaidrotu Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas darbinieku kompetenci un lasītāju pieprasījumu, pēc noteiktiem pakalpojumiem.
Šajā aptaujā tika apkopotas 22 respondentu atbildes, kuru vidējais vecums ir 46 gadi.
Apkopojot aptaujas, tika secināts, ka bibliotēkas lietotāji ļoti labi novērtē bibliotekāro darbu.
Bibliotēku izmanto ne tikai brīvā laika pavadīšanas iespējām, bet arī lai mācītos un iegūtu
informāciju. Tematiskās izstādes, kas katru mēnesi tiek mainītas, ir novērtētas pozitīvi, jo
bibliotēkas lietotāji šīs izstādes ievēro un apskatās.
Apkopojot rezultātus, radās arī ierosinājumi, lai uzlabotu bibliotēkas pakalpojumu un
piedāvājumu pieejamību. Bibliotēkā būtu nepieciešams atkārtoti veikt lasītāju (vecumā pēc 40)
apmācību, kā rīkoties ar e-rīkiem. Aktīvāk popularizēt interešu apvienības “Literāts” aktivitātes
un pasākumus.
Aptauja “Ko es lasu!” tika veikta lai noskaidrotu Bibliotēkas lietotāju grāmatu lasīšanas
tendences. Šajā aptaujā tika apkopotas 17 respondentu atbildes, kuru vidējais vecums ir 49
gadi. Apkopojot aptaujas rezultātus tika secināts, ka bibliotēkas lietotājiem patīk lasīt grāmatas,
kas ir papīra formā, kā arī žurnālus un avīzes. Galvenokārt par grāmatām bibliotēkas lietotāji
uzzina bibliotēkā. Vispopulārākais žanrs, ko lasa ir daiļliteratūra - mīlas romānus un detektīvus.
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Lai dažādotu lasītāju tendences grāmatu izvēlē. Bibliotēkā aktīvāk jāinformē tās lietotāji
par e-grāmatu piedāvājumiem.
Lai piesaistītu lasītājus bibliotēkā tika veikta akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”, kuras
laikā ikviens interesents tika aicināts izvēlēties grāmatu lasīšanai, neredzot un nezinot kāda
žanra un rakstura ir grāmata. Šīs akcijas rezultātā lasītāji tika iedrošināti izlasīt cita žanra
literatūru, nekā ir ieraduši.
Bibliotēku nedēļas ietvarus veidojām izzinošu akciju “Ideāls bibliotekārs”, kurā
apmeklētāji brīvā formā varēja izteikt viedokli, kādu vēlas redzēt bibliotekāru. Apkopojot
rezultātus lasītāji vēlas redzēt zinošu, kulturālu, izpalīdzīgu, smaidošu, atsaucīgu un idejām
bagātu bibliotekāru, kā arī tādu, kas pats lasa un iesaka labākās grāmatas.

5.5.

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums

Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu. Pilsētā vēsturiski izveidojies, ka abos
Daugavas krastos ir bibliotēkas ar plašiem un daudzveidīgiem krājumiem, nav vairs lielu
ražotņu un līdz ar to arī apkalpošanas punkti nav aktuāli.

5.6.

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
JGB atrodas Krustpils kultūras nama otrajā un trešajā stāvā. Līdz ar to grūtības

nokļūšanai bibliotēkā sagādā cilvēkiem ar kustības traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem,
vecāka gada gājuma cilvēkiem. Personām, kas atrodas ratiņkrēslā ir iespēja nokļūt bibliotēkas
telpās, izmatojot pacēlāju. Tomēr to lieto reti, jo ir neērts lietošanai un pēc drošības
noteikumiem izmantot var tikai ratiņkrēslā. Bibliotēkā reģistrēti 69 lietotāji ar īpašām
vajadzībām, no tiem 2019. gadā bibliotēku apmeklējuši 32 lietotāji. Bibliotēkas apmeklētāji,
kuriem ir redzes problēmas var izmantot specializēto datortehnikas komplektu un lupu.
Pieprasījums ir neliels, tāpēc nav jāveido pieraksta rindas. Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo
bibliotēku 2 lietotāji izmanto audiogrāmatas. Cilvēki, kas veselības problēmu dēļ nevar
ierasties bibliotēkā ir iespējams pieteikt grāmatu piegādes pakalpojumu mājās. Informācija par
pakalpojumiem pieejama bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv.
Vērtējums: Cilvēki ar īpašām vajadzībām retāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus, jo
viņiem ir fiziski grūtāk nokļūt bibliotēkā. Bibliotēkas pakalpojumu - grāmatu piegāde mājās cilvēki izmanto reti, jo viņiem trūkst informācijas par pakalpojumu, kā arī cilvēki vairāk uzticas
saviem radiniekiem un sociālajiem darbiniekiem, kas viņiem piegādā grāmatas. Bibliotekāra
individuāla palīdzība un atbalsts tiek novērtēts vis augstāk, tā ir veiksmīga komunikācija,
grāmatu kopu veidošanā pēc interesēm. Sekmīgāka kļuvusi sadarbība ar sociālajiem
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darbiniekiem/radiniekiem, kuri aktīvi iesaistās bibliotēkas izdevumu piegādē aprūpējamajiem,
kā arī nereti veicina un palīdz viņiem piedalīties bibliotēku pasākumos.

5.7.

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu
grupām
Lai uzlabotu e-pakalpojumu kvalitāti un precizitāti, bibliotekāri ir apguvuši zināšanas

mācību kursā “E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju risināšanai”. Vajadzības gadījumā
bibliotēkā konsultēs un palīdzēs piekļūt e-pakalpojumiem.
Bezdarbnieki apmeklē bibliotēku, lai, izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus,
meklētu darbu, (portālos ss.com, nva.gov.lv, visidarbi.lv un vietējos laikrakstos “Brīvā
Daugava”,

“Jaunais Vēstnesis”).

Bibliotekāram konsultējot,

raksta CV

iesniegšanai

potenciālajai darbavietai.
Maznodrošinātie pilsētas iedzīvotāji pārsvarā izmanto iespēju sagatavot bankas kontu
izdrukas iesniegšanai sociālajā dienestā un citus e-pakalpojumus. Bibliotēkā drukāšanas
pakalpojums ir lētāks un cilvēki uzticas bibliotēkas darbiniecēm, kuras konsultē izziņu
sagatavošanā.
Aktīvākie apmeklētāji nemainīgi ir seniori. Viņi seko līdzi jaunieguvumiem, aktīvi
piedalās bibliotēkas pasākumos un aktivitātēs.
Par bibliotēkas ikdienu ir kļuvuši arī ģimeņu apmeklējumi. Lasītāju apkalpošanas
nodaļas lasītavā bērni var krāsot viņiem sagatavotos zīmējumus, kamēr vecāki izvēlas sev
nepieciešamo literatūru vai strādā pie datora.
Bibliotēkā katru mēnesi notiek dažādi pasākumi un izstādes, kurus ikviens bibliotēkas
lietotājs var apmeklēt bez maksas. Pasākumu klāsts ir dažāds - radošas darbnīcas, tikšanās ar
literātiem, lasītveicināšanas pasākumi skolām, bibliotekārās nodarbības u.c.
Pasākumi ģimenēm:


Pasaku pēcpusdiena, kurā tika stāstīts par pasaku rašanos, veidiem, izcilajiem pasaku

vācējiem. Krustpils pagasta jauniešu dramatiskais kolektīvs "Spārni" piedāvāja teatralizētu
Kārļa Skalbes pasakas “Ūdens māte” uzvedumu. Novembris ir pasaku meistara 140 gadu
jubilejas mēnesis. Pasākums tika organizēts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla
"Stāstu bibliotēkas" ietvaros.


Par bibliotēkas ikdienu ir kļuvuši arī ģimeņu apmeklējumi. Lasītāju apkalpošanas

nodaļas lasītavā bērni var krāsot viņiem sagatavotos zīmējumus, kamēr vecāki izvēlas sev
nepieciešamo literatūru vai strādā pie datora.


Sadarbībā ar māmiņu biedrību “Atspulgs’’, Jēkabpils NVO projektu konkursa atbalstītā

projekta “Pretī senču tradīcijām’’ ietvaros, bibliotēkā organizēja pasākumu “Stiprās
ģimenes’’.

Izglītojoši informatīvajā aktivitātē piedalījās māmiņas ar bērniem, runāja par
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ģimenēm seno laiku griezumā. Lektore Inese Začeste. Sveica stiprās ģimenes – Ivanovu un
Stalidzānu ģimenes.
Sabiedrības izglītojoši un līdzdalības pasākumi:


Sadarbībā ar biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs” bibliotēkā notika loģikas kļūdu spēle

"Populists". Tās galvenais uzdevums bija likt

aizdomāties, kritiski izvērtēt un uzdot

jautājumus par informāciju, ar kuru saskaramies ik uz soļa ikdienā.


Tikšanās ar žurnālu “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Pasaules Vēsture” veidotajiem un

Latvijas Universitātes ģeologu Māri Krievānu.


Ceļojošā zīmējumu un domrakstu izstādes "Mana Satversme". Pasākumā viesojās

Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs un Satversmes tiesas sekretāre - konsultante
Kristiāna Plāte. Klātesošie uzzināja par izstādes tapšanu un saņēma atbildes uz jautājumiem par
Satversmes tiesas darbu.


UNESCO nedēļa 2019 Spožie prāti: sievietes zinātnē. Tikšanās ar Latvijas Valsts

mežzinātnes institūta "Silava" vadošo pētnieci Dr.biol. Natāliju Burņeviču. Pētnieces darbības
jomas ir meža fitopatoloģija un mikoloģija. Natālija Burneviča ir jēkabpilieti, bibliotēkas
lasītāja bijusi gan bērnu literatūras, gan pieaugušo nodaļās.


Saruna ar Jēkabpils domes deputāti Līgu Kļaviņu, kura pavasarī apmeklēja Ķīnu un

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ķīniešu valodas skolotāju Wu Zhezhe par Ķīnas izglītības sistēmu
un kultūru un Latvijas universitātes Konfūcija institūtu. Sarunu tulkoja Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas skolotāja Laima Avota. Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt
hieroglifu rakstīšanu.


Bibliotēkā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika saruna ar Rīgas Tehniskās universitātes

Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas pētnieku Sandi Dejus par dzeramo ūdeni un tā
lietošanas paradumiem. UNESCO 2018.-2028. gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi
"' Ūdens ilgtspējīgai attīstībai''. Pasākums notika sadarbībā ar uzņēmumu ''Jēkabpils ūdens''.
Radošās darbnīcas, kā bibliotēkas lietotāju pilnveidošanās pasākumi (Mūžizglītība):


Radošā darbnīca ar mākslinieci Ingu Pobjaržinu, gleznu izstādes “Krāsainie putekšņi”

autori, kurā varēja uzzināt ko vairāk par gleznošanas tehniku ar pirkstiem un
izmantojamajiem materiāliem. Pasākuma izskaņā varēja piedalīties radošajā darbnīcā, kurā
varēja paša spēkiem gleznot šajā tehnikā.


Adventes Vainagu darbnīca, kurā varēja iepazīties ar vainagu darināšanas metodēm

un materiāliem, kā arī veidot savus vainagus.


Radošā darbnīca “Dekors no ģipša”. Darbnīcu vadīja ukraiņu biedrības “Javir”

kultūras pasākumu organizatore Viktorija Artemjeva. Spēlējoties ar šo materiālu, var panākt
neparastu rezultātu, kurš vienmēr būs interesants un unikāls.
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Radoša darbnīca Valentīndienu apsveikuma kartīšu darināšana skrapbukinga

tehnikā, kurā varēja iepazīt tuvāk skrapbukinga tehniku, kā arī izgatavot personalizētu
apsveikumu.
Pasākumi mazākumtautībām:


Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts baltkrievu literatūras vēstures

muzeja literāri – dokumentālā ceļojošā izstāde “Pimens Pančenko – grāmata par ceļojumiem un
mīlestību”, sadarbībā ar baltkrievu biedrību "Spatkanne".


Tematisks pasākums par baltkrievu nacionālo virtuvi literatūrā "Literārās receptes" un

ēdienu degustācija, sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību “ Spatkanne’’.


Sadarbībā ar baltkrievu biedrību " Spatkanne'' notika tematisks pasākums " Baltkrievu

lāde''. Biedrības dalībnieki no savām dārgumu lādēm cēla izšūtus dvieļus - rušņikus, austus
galdautus, segas, jostas, priekšautus, lakatus un citus paaudžu paaudzēs mantotus rokdarbus,
kas ir baltkrievu materiālais kultūras mantojums.


Foto izstāde un pasākums "Ukraiņu hustka". Dalībnieki varēja iepazīties ar foto izstādi,

klausījās stāstus par lakatu un tā vēsturi. Mazie apmeklētāji piedalījās radošajās darbnīcās –
rotāja lelles ukraiņu tautastērpos izkrāsoja ukraiņu lakata ornamentus.

Pasākums notika

sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir’’.
Veselības veicināšanas pasākumi:


“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros notika

psihologa Marka Jermaka lekcija “Vīrieša labsajūtas formula”, kurā tika runāts par cilvēka
pasaules uztveri un tā saistību ar veselību, kā arī par slimību un ciešanu nozīmi cilvēka dzīvē.


Garīgās veselības nedēļas 2019 Jēkabpilī ietvaros notika saruna “Pozitīvs skatījums uz

sevi un dzīvi”. Sarunu vadīja Silvija Strušele, NLP meistars, neirolingvistiska programmēšanas
NLP specializēto kursu trenere.
JGB literārās apvienības “Literāts” pasākumi:


Februāra radošā tikšanās.



Aprīļa radošā darbnīca



Septembrī dzejas dienu “EKO dzeja” ietvaros notika interešu apvienības “Literāts”

performance “Dzejas fetišs”.


Novembrī Radošā tikšanās, kopīgi izkopjot savus literāros talantus mācoties, diskutējot

ar dzejnieci Ingu Pizāni.
Sīkāk ar pasākumiem var iepazīties pielikumā Nr.4.
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5.8.

Uzziņu un informācijas darbs.
Tabula “uzziņu skaits”

Nodaļa
Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa
Lasītāju apkalpošanas nodaļa
Bērnu literatūras nodaļa
Kopā

Uzziņu skaits
663
1306
974
2943

Uzziņas Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļā (BSKN)
Pavisam BSKN 2019.gadā sniegtas 663 uzziņas (konsultācijas, faktogrāfiskās un
precizējošās, tematiskās, elektroniskās utt.). Uzziņu sagatavošanai pamatā tiek izmantoti:
Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs un Novada datu
bāze, LNB elektroniskais katalogs un Analītikas datubāze, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, LNB
Digitālā bibliotēka, citu Latvijas bibliotēku elektroniskie katalogi un novadpētniecības datu
bāzes.
JGB servera mapē “Bibliogrāfiskie saraksti” šogad reģistrētie pieprasījumi:


Ērģeļu būvētāji Mārtiņš Krēsliņš un Fridrihs Veisenborns;



Lilija kā simbols pasaules tautu tradīcijās;



Latviešu-čehu literārie sakari;



Kārļa Beldava grāmatu izdevumi;



Franču dzejnieka G. Apolinēra dzejolis “Mirušo māja” un uz tā balstītā koncertizrāde

“Naktssardze”;


Pirmskolas bērnu psiholoģija un attīstība;



Augšāmcelšanās motīvs B. Pasternaka dzejā oriģinālā un tulkojumos latviešu valodā;



Atašienes tautas tērps un tā sastāvdaļas.
Šogad turpinājās 2010. un 2014.gadā praktizētā starptautiskā sadarbība, palīdzot

ārvalstu iedzīvotājiem iegūt informāciju par Latvijas kultūru. Sanktpēterburgas (Krievija)
iedzīvotājam tika sniegta palīdzība, pārtulkojot informāciju no latviešu un angļu valodas uz
krievu valodu Raimonda Paula instrumentālās mūzikas diskiem - “Pianista biogrāfija”, “Kino”,
“Melanholiskais valsis” un “White Melodies”.
Uzziņas Lasītāju apkalpošanas nodaļā (LAN)
Uzziņu sniegšana ir viens no nozīmīgākajiem LAN ikdienas informatīvā darba
pamatpakalpojumiem. 2019. gadā LAN sniegtas 1306 individuālās, telefoniskās un
elektroniskās uzziņas un konsultācijas.
Tai skaitā sniegtas 17 apjomīgas tematiskās uzziņas, piemēram,:


Par minerālūdeni.



Par mākslas terapiju.
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Par pirmsskolas bērnu fiziskās aktivitātes ietekmi uz bērna dzīves kvalitāti.



Par risku vadību.



Par darba dzīves kvalitāti.



Par Baltijas Ledus jūru u.c.

Lietotājiem bieži tika sniegtas arī konsultācijas – atbildes uz neliela apjoma un
vienkāršiem jautājumiem – kā strādāt ar elektronisko katalogu, kā darboties 3TD e-grāmatu
bibliotēkā, kur meklēt informāciju par bibliotēku kopumā. Tematiskās, adresālās un
faktogrāfiskās uzziņas tiek sagatavotas izmantojot bibliotēkas krājumu, tiek izmantoti arī citi
resursi – LNB piedāvājumi, nozare.lv, letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka u.c.
Uzziņas tika sniegtas ne tikai bibliotēkas klientiem, bet arī sadarbības partneriem un
mazākumtautību biedrībām “Spatkanne”, “Javir”, “Bariņa”, tulkojot latviski tekstus izstāžu un
tematisko pasākumu vajadzībām no baltkrievu, ukraiņu, krievu valodām un citiem, piemēram,
Jēkabpils Operas dienu producentam Spartakam Leimanim materiāli par tēmu “Livonija un
Jēkabpils dibināšana”.
Sniegto uzziņu skaits LAN ievērojami palielinājies kā informācijas centrā, tā lasītavā un
abonementā. Sniegts vairāk uzziņu, esam sākuši rūpīgāk uzskaitīt visas uzziņas, lielāku
uzmanību pievēršot arī konsultāciju uzskaitei .
Vērtējums: Sniedzot uzziņas esam nonākuši pie secinājuma, ka klientam bieži nav
vajadzīgs plašs, garš saraksts ar materiāliem, daļu no kuriem, mēs nevaram piedāvāt īsā
termiņā, bet, lai mēs konkrētā brīdī palīdzētu atrast nepieciešamos materiālus, kas sniedz
precīzas, un ātras atbildes uz interesējošiem jautājumiem, jo tas ir process, kad izveidojas
kontakts starp īsto lasītāju un īstajām grāmatām īsā laikā un vispersoniskākajā veidā.
Uzziņas Bērnu literatūras nodaļā (BLN)
Lasītājiem tiek sniegtas tematiskas, bibliogrāfiskas uzziņas, kā arī konsultācijas par
informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs. Uzziņas sniegtas gan pa telefonu, gan ar epasta starpniecību, gan tiekoties ar lietotājiem bibliotēkā. 2019. gadā to skaits sasniedza 974.
Uzziņas Eiropas savienības informācijas punktā (ESIP)
2019. gadā rīkojot dažādus pasākumus, plaukta izstādes un individuāli sniegta
informācija par ES institūcijām, likumdošanu, par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un
pieņemtajiem lēmumiem, kas ietekmē katra pilsoņa dzīvi, par ES Padomes prezidējošām
valstīm un aktuālām norisēm Eiropas Savienībā, pasaulē, Brexit ietekmi.
Plaukta izstādēs turpinājām iepazīstināt apmeklētājus ar prezidējošām valstīm, 2019.
gadā – Rumāniju, Somiju, Eiropas pilīm, izstāžu ciklu “Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā”.
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5.9.

Bibliotēkas izglītojošā darbība

Apmācības bibliotēkas lietotājiem notiek regulāri, katru dienu, ja tas ir nepieciešams.
Ikdienā tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība konta pārskata izdrukas
izveidei, iesniegšanai VSAA, komunālo rēķinu izdrukai. 2019. gadā apmācījām un palīdzējām
lietotājiem izveidot un lietot e-pastus. Arvien vairāk cilvēki nāk uz bibliotēku, lūdzot
bibliotekāru konsultāciju VID mājas lapas izmantošanā, visbiežāk, deklarāciju aizpildīšanā
elektroniski. Apmeklētājiem kā e-aģenti palīdzējām strādāt portālā latvija.lv, piemēram,
deklarējot dzīvesvietu, elektronisko izziņu saņemšana no valsts iestādēm. Kā apmācības forma
bibliotēkas izmantošanā un krājuma popularizēšanā ir bibliotekārās stundas. 2019. gadā
bibliotēkā organizētas 26 bibliotekārās stundas.
Tabula. Lielākie Bibliotēkas darbu un pakalpojumu popularizējošie pasākumi (Bibliotekārās
stundas)
N.p/k
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Pasākuma nosaukums
Vispasaules Drošāka interneta dienai veltīta informatīva stunda
Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkņiem: Atbildīga interneta lietošana
06.02.
Vispasaules Drošāka interneta dienai veltīta informatīva stunda
Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkņiem: Kā tu rūpējies par savu
drošību internetā
21.02.
Informatīvais seminārs, Jēkabpils vakara vidusskolā, par ekspozīciju “
Grāmata Latvijā’’, ‘’ Kultūras kanons’.
21.03.
Digitālās nedēļas pasākums: e-veselība jauns
e-pakalpojums
iedzīvotājiem, lektore Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas
vecākā eksperte Anda Jākobsone
23.04.
Veselības nedēļā Jēkabpilī saruna: Pozitīvs skatījums uz sevi un dzīvi
Lektore neirolingvistiskās programmēšanas( NLP) meistars, NLP
specializēto kursu trenere Silvija Strušele
25.03.-7.04. Balsošana par: Latvijas Gada monēta 2018 Letonikas spēle
24.04
Informatīva stunda par datu bāzu izmantošanu Salas vidusskolas
skolēniem
10.05.
Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. Eiropas stāsti sadarbībā ar NVO
resursu centru un tajā mītošajām biedrībām
13.09.
Jēkabpils pamatskolas 5. klasei informatīva stunda par akcijas Baltijas
ceļš 30. gadadienu
07.10.
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”
ietvaros notika psihologa Marka Jermaka lekcija “Vīrieša labsajūtas
formula”
14.10. – 17.10. Jēkabpils pamatskolas skolēnu Karjeras dienas bibliotēkā (5
nodarbības)
25.10.
Saruna ar Līgu Kļaviņu un ķīniešu valodas skolotāju no Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas, tulku Laimu Avotu par Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu
un vēsturi
Apmeklētāju uzticēšanās bibliotēkas darbiniekam jebkurā jautājumā, kas nav saistīts ar
Laiks
05.02.

bibliotēkas pakalpojumiem tiek pozitīvi novērtēts. Kā arī tiek novērtēts bibliotekāru ieguldītais
darbs, organizējot dažāda rakstura un tematikas izglītojošus pasākumus interesentiem.
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Vērtējums:

Bibliotekārās

stundas ir pieprasītas

vidusskolās, kad ir lielāka

nepieciešamība izmantot datubāzes. Apmācības parasti veic bibliotēkas darbinieces. Bibliotēkā
nav piemērotu telpu, lai nodrošinātu apmācību lielākai auditorijai, kur ir vairāk kā 10 cilvēku,
tāpēc parasti bibliotekārās stundas dodamies vadīt uz skolām.
Vērtējums: Problēma – daudzi lietotāji vēlas, lai bibliotēkas darbinieki palīdzētu veikt
visas darbības ar internetbanku, VID dokumentiem un viņu e-pastiem. Bibliotekāriem bieži vien
jāveic izskaidrošanas darbs par to, ka datorkonsultācijas neietver darbu ar konfidenciālu
informāciju, kā arī bankas, VID vai citu iestāžu darbinieku pienākumu veikšanu.
Risinājums – iedzīvotāju izglītošana valsts iestādēs, informācijas bukletu pieejamība
bibliotēkā.

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem
Bibliotēka iekļaujas tālākā sabiedrības informācijas procesā, piedāvājot un nodrošinot to
informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji.
Pašvaldība. Bibliotēkas darbinieces piedalās pilsētas sabiedriskajās norisēs, piemēram,
Jēkabpils pašvaldības programmas “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas
programmas 2015.–2020. gadam.”, organizējot pasākumu kopu par veselīgu dzīvesveidu.
Programma pieejama www.jekabpils.lv sadaļā “Pilsētas plānošana”. Jēkabpils pilsētas svētku
pasākumu organizēšanā, tradicionāli svētku laikā notiek pasākumi bibliotēkā, kā arī bibliotēkas
darbinieces iesaistās svētku pasākumos.
No 2016. gada JGB ievieto Jēkabpils pašvaldības informatīvo avīzi “Jēkabpils Vēstis”
LNB datu bāzē “Digitāli rādīta periodika”, datu bāzē pieejamas arī novadu avīzes: “Krustpils
Novadnieks”, Jēkabpils novada “Ļaudis un Darbi”, “Salas Novada Vēstis”, “Neretas Novada
Vēstis”, “Viesītes Novada Vēstis”, “Aknīstes Novada Vēstis”.
Katru mēnesi, lai uzzinātu par kultūras aktivitātēm pilsētā, Kultūras pārvalde izdod
reklāmlapas, kuras pieejamas arī bibliotēkā. Nozīmīgāko pasākumu afišas atgādina un aicina
interesentus uz pasākumiem.
Bibliotēka sadarbojas ar Jēkabpils tūrisma informācijas centru, informējot apmeklētājus
par tūrisma centra jaunumiem un piedāvājumiem. Bibliotēkas Informācijas centrā pieejami
bezmaksas bukleti par Jēkabpili un tūrisma objektiem.
Bibliotēka iesaistās pašvaldības līmeņa izveidotajās aptaujās, kā arī Latvijas mēroga
aptaujās, bibliotēkas darbinieki aktīvi piedāvā apmeklētājiem aizpildīt aptaujas anketas.
Nevalstiskās organizācijas. Bibliotēkai ir gadu gaitā izveidojusies un nostiprinājusies
sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību
“Spatkanne”. Sadarbojoties ar šīm biedrībām tiek organizēti pasākumi, realizēti projekti.
21

Laba sadarbība ir izveidojusies ar biedrību “Izglītības un iniciatīvu centrs” - kopīgi
tiek organizēti dažādi semināri, lekcijas un pasākumi.
Pārskata gada oktobrī pirmo reizi tika izstādīta biedrības “Latvijas kaulu locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas” biedru apgleznotie zīda lakati.
Valsts institūcijas. Digitālās nedēļas ietvaros bibliotēkas darbiniekiem notika lekcija
par e-veselību. Lekciju vadīja Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas Vecākā eksperte
Anda Jākobsone. Šajā lekcijā uzzinājām par e-veselības jaunumiem un aktualitātēm, tā
rezultātā bibliotēkas darbinieki apmeklētājiem var palīdzēt orientēties e-veselības portālā.
Janvārī notika ceļojošās zīmējumu un domrakstu izstādes "Mana Satversme" atklāšana.
Pasākumā viesojās Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs un Satversmes tiesas
sekretāre - konsultante Kristiāna Plāte. Klātesošie uzzināja par izstādes tapšanu un saņēma
atbildes uz jautājumiem par Satversmes tiesas darbu.
Ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu tika organizēts pasākums “Latvijas 15 gadi
Eiropas Savienībā. Eiropas stāsti”. Savos Eiropas stāstos dalījās Biruta Jemeļjanova, (Jēkabpils
pensionāru biedrība “Sasaiste”), Raisa Kļaviņa, (Jēkabpils Invalīdu biedrība), Maruta Līce,
(Latvijas Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa), Valentīna Doroščenoka, (Jēkabpils
baltkrievu biedrība “Spatkanne”) un citi klātesošie.

5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Jēkabpils

Bibliotēku
skaits

Cik
bibliotēka
s strādā ar
BIS
ALISE un
ALISE-i

Strādā ar moduļiem
Cirkulācija SBA Komplektēšana

Autorizēti
lietotāji
(2019)

Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2019)

56
52
45
36
41
644
1089
(34 publiskās
un 22 skolu
bibliotēkas)
Situācijas vērtējums: 2019. gada februārī tika reorganizētas Jēkabpils novada 3

publiskās bibliotēkas. Šajos pagastos bija 2 publiskās bibliotēkas. Mazākā tika pievienota
lielākajai un izveidota struktūrvienība. Jēkabpils pilsētā tika likvidēta viena skolas bibliotēka.
BIS Alise nestrādā 4 skolu bibliotēkas.
Bibliotēkas aktīvi izmanto SBA moduļa iespēju pieprasīt citai reģiona bibliotēkai
konkrētu grāmatu savam lasītājam, piemēram, ja no 2016. līdz 2018. gadam kopā bija 28
pasūtījumi, tad 2019. gadā – 40 pasūtījumi.
Pārskata periodā aktivizējām problēmu par korektiem izsnieguma datiem, izmantojot
iespēju “Izsniegt lasītavā”, lai automātiski saskaitītu uz vietas bibliotēkā izmantotos
dokumentus.
22

6 bibliotēkas izmantoja Inventarizācijas moduli BIS Alise.
Dažas bibliotēkas aktīvi izmanto iespēju sūtīt ziņojumu modulī Cirkulācija konkrētam
lasītājam uz viņa norādīto e-pastu par pienākušo grāmatu rindu vai atdošanas termiņa
pārsniegšanu. JGB izmantoja šo iespēju, lai nosūtītu saviem lietotājiem BIS Alise sagatavoto
aptauju.
2019. gadā kopā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciālistu tika
izstrādāti jauni “Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkataloga
iekšējie datu aizsardzības noteikumi” balstīti “Vispārīgo datu aizsardzības regulu” un
“Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku” skatīt http://ejuz.lv/6cez
Kataloga veidošanās dinamika
2018
(ierakstu 95 755

2019
97 451

Elektroniskais
katalogs
skaits)
Eksemplāru skaits
418 264 405 426
Turpinājumizd. eks.
63 416 70 674
Novadpētniecība (ierakstu skaits)
52 700 54 092
Situācijas vērtējums: Turpinājās darbs pie 2017. gada nogalē

palielinājums+/+ 1696
-12 838
+ 7258
+ 1392
Jēkabpils reģiona un

Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iepludinātā Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas kataloga datu salīdzināšanas un rediģēšanas. Daudz tika strādāts ar agrāk veidoto
autoritatīvo ierakstu papildināšanu pārklājot tos ar LNB papildus pievienotajiem laukiem
(rediģēti 5044 autoratīvie ieraksti). Tāpat tiek turpināts darbs pie reģiona bibliotēku krājumu
kvalitātes uzlabošanas, tāpēc samazinājies katalogā esošo eksemplāru skaits.
Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji
(2018)

Autorizēti lietotāji
(2019)

% salīdzinot ar
iepr. gadu

867
837
-3
Situācijas vērtējums: Reģiona bibliotēkās kopumā autorizēti 3846 lietotāji. Tie ir 18%
no visiem reģiona lietotājiem. Aktīvāka autorizācijas datu piešķiršanas saistīta ar e-grāmatu
lasīšanas iespējām vietnē 3td.lv.
Pārskata periodā grāmatu aprakstiem kopkatalogā, kuras iespējams lasīt elektroniski
vietnēs 3td.lv, Letonika.lv un gramatas.lndb.lv, pielikām saites uz pilntekstiem. WebPAC
versijā visbiežāk tiek izmantota sadaļa “Jaunākās grāmatas” un iespēja pasūtīt un iestāties rindā
uz konkrētu izdevumu.
Lietotājs WebPAC versijā var aplūkot, kā arī izdrukāt un lejupielādēt atsevišķu
periodikas rakstu, kuri saistīti ar novadpētniecību, elektroniskās kopijas, lai izmantotu tās
izglītības, nekomerciāliem un pētniecības mērķiem.
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5.12. Iekšzemes un starptautiskais SBA
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2017
72

2018
82

2019
175

1395

1969

1306

Situācijas vērtējums: Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku turpinās 2019. gadā
saņemti 123 eksemplāri audiogrāmatu (par 88 vairāk, kā 2018. gadā). Veiksmīga sadarbība
lasītāju pieprasījumu apmierināšanā turpinājās ar skolu bibliotēkām - Jēkabpils Valsts
ģimnāziju, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, Jēkabpils vakara un 2. vidusskolu.

5.13. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Lai gan bibliotēkas kāpņu telpā ir pieejams pacēlājs, tas ir piemērots tikai personām ar
invalīdu krēsliem, tāpēc bibliotēkā apgrūtinoši ir nokļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem un
māmiņām ar bērnu ratiem. Risinājumu šai problēmai esošajās telpās ir grūti rast, jo telpu
plašums ir ierobežots un šobrīd izjūtam telpu trūkumu. Bibliotēku pārvietot pirmajā stāvā nav
iespējams, jo tur atrodas Krustpils kultūras nams. Bibliotēkai būtu nepieciešamas jaunas un
plašas telpas, kas būtu pieejamākas.
Lielai daļai Jēkabpils iedzīvotāju ir stereotipi par bibliotēkām tāpēc bibliotēkai aktīvāk
jāpopularizē savi pakalpojumi, lai bibliotēkas lietotājiem būtu aktuāla informācija par to, ko
piedāvā bibliotēka un kādas iespējas pieejamas.

6.
6.1.

Krājums

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija

Pārskata periodā turpinot Iesaistīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos, vairāk uzmanības pievērsām izdevumu komplektēšanai par
veselīgu uzturu, aktīvu dzīvesveidu un slimību profilaksi. 2019. gadā tika likvidēta Jēkabpils
reģionālās slimnīcas bibliotēka, tāpēc piekomplektējām bibliotēkas profilam atbilstošus
izdevumus no šīs bibliotēkas. Tā kā JGB blakus atrodas Latvijas Universitātes filiāle, kurā
mācās pedagogi, ir liels pedagoģiskās literatūras pieprasījums.

2019. gadā tika pievērsta

uzmanība pedagoģiskās literatūras komplektēšanai. Uzmanība tika pievērsta jaunumiem
oriģinālliteratūrā un lasītāju pieprasījumu analīzei. Liela interese par jaunajiem latviešu
detektīvžanra autoriem. Cenšamies apzināt un iepirkt literātu-novadnieku jaunākos izdevumus.
Bibliotēka turpina piedalīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “Interactive educational
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space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families”
(nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu
sociālās integrācijas veids”), OPEN UP, No: LLI-263, kura rezultātā spēļu krājums tika
papildināts ar 21 spēli.
Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu:
2017. gadā tika izstrādāta „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija
(2017-2019)”. Pielikumā nr. 5.

6.2.

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pilsētā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2017
9630

2018
9508

2019
9430

5573
1109
2948
0,85*

5511
1081
2916
0,84*

5825
942
2663
0,85*

9630

9508

9430

*Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un finansējums
tika rēķināts no puses pilsētas iedzīvotāju skaita.

Situācijas vērtējums: Pašvaldības kopējais finansējums ir nedaudz samazinājies. Ir
palielinājies finansējums grāmatu iegādei, bet samazinājies periodikas pasūtīšanai, jo,
izvērtējot periodikas izmantojamību, tika nolemts pasūtīt mazāk preses izdevumu.
Grāmatu iegādei izmantojam trīs lielākos piegādātājus: vairumtirdzniecības bāzi
Latvijas Grāmata (58% no iepirkto grāmatu daudzuma), Virja AK (27 %) un Zvaigzne ABC
Jēkabpils grāmatnīcu (15%).
Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (EUR)
2017
2018
2019
Nodots bezatlīdzībā
2620
1249
1722
Projekti
590
100
662
Lietotāju aizvietotās
88
65
Kopā
3298
1414
2384
Situācijas vērtējums: 2019. gadā palielinājies projektos iegūto izdevumu finansējums,
jo bibliotēka turpina piedalīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “Interactive educational
space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families”
(nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu
sociālās integrācijas veids”), OPEN UP, No: LLI-263.
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6.3.
6.4.

Rekataloģizācija pabeigta

Krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta

6.5.

Krājuma rādītāji

Tabula “Krājuma rādītāji” (eksemplāri)
2017
2018
2019
Jaunieguvumi kopā
2941
2660
2664
t. sk. grāmatas
1496
1228
1256
t. sk. latviešu daiļliteratūra
288
288
156
t. sk. bērniem
178
220
158
Izslēgtie dokumenti
2129
3163
2769
Krājuma kopskaits
57 621
57118
57 013
Grāmatu krājuma apgrozība
0,76
0,7
0,67
Periodisko izdevumu
0,9
0,95
0,54
apgrozība
Situācijas vērtējums: Pārskata periodā salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājies
oriģinālliteratūras kopskaits - 526 eksemplāri, kas sastāda 20% no visiem jaunieguvumiem,
taču latviešu daiļliteratūras skaits ir samazinājies. Tāpat ir samazinājies bērniem domāto
izdevumu skaits.
Krājuma kvalitātes izpēte
Krājumā
Jaunieguvumi Izsniegums
Krājuma
(uz
(2019)
(2019)
apgrozība
01.01.2020)
Daiļliteratūra
19 399
567
18 803
0,97
Bērnu literatūra
9544
276
5393
0,57
Nozaru literatūra
27 542
1781
21 678
0,79
Audioviz. dokumenti
245
13
51
0,21
Spēles
63
24
6016
95,5
Nošizdevumi
78
1
18
0,23
Kartogrāfiskie dok.
142
2
5
0,03
Kopā
57 013
2664
51964
0,91
Situācijas vērtējums: Pateicoties galda spēļu popularizējošiem pasākumiem un iespējai
izmantot projektā iegūto spēļu konsoli X-box, to izsniegums ir ļoti, ļoti liels. Tāpēc, salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem, arī kopējā krājuma apgrozība ir cēlusies.

6.6.

Datubāzes

2019.gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejamas 3 abonētās datubāzes.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums”
Datubāze
Letonika.lv

2017
641

2018
681
26

2019
1112

no tiem attālināti
Lursoft Laikrakstu
bibliotēka News.lv
Nozare.lv

129

122

842
144

Nav iespējams
Nav iespējams
iegūt statistiku
iegūt statistiku
Situācijas vērtējums: Datu bāžu izmantošana kļūst arvien populārāka bibliotēkas
>210

lietotāju vidū. Letonika.lv datu bāzi ar piešķirtajiem individuālās piekļuves datiem ārpus
bibliotēkas telpām izmantojuši 842 reizes. Datubāzi Nozare.lv bibliotēka abonē, jo to mācībām
izmanto daudzi studenti un skolēni.

6.7.

Krājuma un datubāžu popularizēšana

Krājuma jaunumi tiek atspoguļoti bibliotēkas interneta vietnē, sociālajos tīklos un
Lasītāju apkalpošanas nodaļā izvietotajā ekrānā ar mainīgu informāciju.

Bērnu literatūras

nodaļā jaunākās krājumā ienākušās grāmatas tiek izstādītas atsevišķā stendā. Informācija par
datubāzēm.
Nozīmīgākie krājumu popularizējoši pasākumi:
Pasākuma nosaukums
Vietējo autoru grāmatu atvēršanas pasākumi

Apraksts
1)Žurnālista, dzejnieka un publicista Andra Grīnberga
grāmatas “Kustinu dzīvi. 60 gadi žurnālista ceļos un
neceļos” atvēršana;
2)Tikšanās ar grāmatas “Krisburgas puorsakas” autoru
Spodri Bērziņu
3)Dzejnieces Ligitas Ābolnieces atmiņu grāmatas “No
ābeces līdz atestātam” atvēršana
Tikšanās ar žurnālu “Ilustrētā Zinātne”
Periodikas izdevumu popularizējošs pasākums.
un “Ilustrētā Pasaules Vēsture” pārstāvjiem Iepazīšanās ar žurnālu tapšanas gaitu.
un Latvijas Universitātes
ģeologu Māri Krievānu
Akcija: Aklais randiņš ar grāmatu
Aicinājām visus, kuriem grāmata ir svarīga, uz
neparastu tikšanos jeb “Aklo randiņu ar grāmatu”,
netradicionālā veidā izvēlēties sev lasāmvielu.
Tematiska izstāde: Izglāb grāmatu – izlasi!
Aicinājums izlasīt kādreiz populāras, interesantas, bet
nepelnīti aizmirstas grāmatas.
Piemiņas pēcpusdiena veltīta dārznieka un
Atcerējāmies izcilo pasaules mēroga selekcionāru,
selekcionāra Viktora Orehova 110 gadu
izmantojot krājumā pieejamos materiālus – grāmatas,
jubilejai
foto, video, atmiņu stāstus.
Loģikas kļūdu spēle Populists
Par spēli stāstīja, un to vadīja Latvijas Debašu
asociācija “ QUO Tu domā?’’, Adele Pužule. Spēli
izspēlēja 3 komandas.
Tematisks pasākums “Literārās receptes’’ par Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar izstādi par
baltkrievu nacionālo virtuvi literatūrā, baltkrievu ēdieniem literatūrā.
sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību “
Spatkanne’’.
Tematiska grāmatu izstāde un saruna: Ķīnas Saruna ar Līgu Kļaviņu un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
valdzinājums
ķīniešu valodas skolotāju no Wu Zhezhe (Ķīna) par
Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu, vēsturi, sadzīvi.
Pasākuma laikā varēja iepazīties ar bibliotēkas
krājumā esošo grāmatu izstādi un izmēģināt hieroglifu
rakstīšanu.
Izstāžu cikls: Latvijas nacionālo kultūras, 1.izstāde: Latvijas Nacionālā Opera un Balets
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izglītības un
gadadiena

zinātnes

institūciju

100. 2.izstāde: Latvijas Valsts Vēstures arhīvs
3.izstāde: Latvijas Mākslas akadēmija
4.izstāde: Latvijas Nacionālais teātris
5.izstāde: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atvērtās un slēgtās nodarbības projekta Attiecīgajai tēmai tika piemeklēti izdevumi no
ietvaros (skat. 9 .Projekti)
krājuma, kas palīdzēja veikt uzdevumus interaktīvajā
tāfelē.

Nozīmīgākie datubāžu popularizējoši pasākumi:
Pasākuma nosaukums
Informatīvās stundas, Bibliotekārās stundas
un Karjeras dienas
KISC un Letonika.lv rīkotā aptauja Latvijas
Gada monēta 2018
Erudīcijas spēlē „Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes!”
Seminārs skolu bibliotekāriem

6.8.

Apraksts
Skolēni tika iepazīstināti ar iespējām bibliotēkā un no
mājām izmantot datu bāzes, kā arī droši izmantot
internetu
Balsošanas par Latvijas Gada monēta 2018
Spēle izmantojot latvisko zinību resursu Letonika.lv
Skolu bibliotekāru iepazinās ar datu bāzēm un LNB
Digitālo bibliotēku, kuras pieejamas publisko
bibliotēku tīklā.

Darbs ar parādniekiem

Regulāri tiek veikta BIS Alise modulī – cirkulācija - pārbaude par laikā nenodotām
grāmatām. Pēc šīs statistikas tad arī strādājam ar parādniekiem:


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

atgādinājumu;


zvanām uz datu bāzē norādītajiem telefonu numuriem;



sadarbojamies ar skolu bibliotēkām un reģiona bibliotēkām, lūdzot atgādināt par

termiņa kavējumiem.
Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir telefoniskie atgādinājumi. Problēma ir
bērni, kuriem telefona numuri mēdz bieži mainīties, kā arī viņi neatbild uz svešu numuru
zvaniem.

6.9.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Aktīvais krājums.
Krājuma papildināšanai bibliotēka izmanto dažādu biedrību, organizāciju un konkrētu

autoru dāvinājumus. Piemēram, pārskata periodā tie bija 59 eksemplāri. Bibliotēkas lietotāji
dāvināja grāmatas no savām privātajām bibliotēkām. Izvērtējot jau krājumā esošos
eksemplārus, nolietotos apmainījām pret kvalitatīvākiem. 2019. gadā nomainīti 106 grāmatu
eksemplāri. Skolas, veidojot ieteicamo grāmatu sarakstos izlasīšanai vasarā, ievieto aktuālās
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas, tāpēc veidojas garas lasītāju pieprasījumu rindas
pēc izdevumiem.
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Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēkai SBA kārtā tika izsniegti 38 eksemplāri
iepriekšējo gadu “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu eksemplāri, lai palīdzētu
ģimnāzijas literatūras skolotājiem stundās iepazīstināt ar pēdējo gadu atzītāko un populārāko
bērnu literatūru.
Tā kā mums ir daudz lasītāju, kuri lasa literatūru krievu valodā, apmēram 1/5 daļa
grāmatu ir svešvalodās (visvairāk krievu valodā).
Krātuve. Turpinājām mazpieprasīto eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Izvērtējot
katra eksemplāra izsnieguma vēsturi, dubultos eksemplārus un telpu trūkumu, no Krātuves
norakstīti 542 eksemplāri. Atskaites perioda beigās Krātuvē bija 2595 eksemplāri jeb 5% no
kopējā krājuma. Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem izmantojām šo krājumu - 2019. gadā no
Krātuves izsniegti 35 eksemplāri.
Aktīvais depozitārijs.
Aktīvā depozitārija krājumu līdz 2009. gadam finansēja Jēkabpils rajona padome. Kopš
teritoriālās reformas (2009.g) tas netiek finansēts. Jaunieguvumus sastādīja tikai atsevišķi
dāvinājumi. Bibliotēkas telpu trūkuma dēļ, pārskata periodā tika izvērtēta Aktīvā depozitārija
krājuma aktualitāte un vizuālā kvalitāte, un nolemts samazināt tā apjomu, norakstot
eksemplārus, kuri dubultojās ar Lasītāju apkalpošanas nodaļu vai bija fiziski nolietoti. Pārskata
periodā no šī krājuma tika norakstīti 536 eksemplāri (pārsvarā daiļliteratūra), kas sastādīja 15%
no krājuma.
Krājuma komplektēšana.
Krājuma komplektēšanai atvēlētais finansējums katru gadu ir līdzīgs, taču grāmatu
cenas ir pieaugušas, piemēram, 2018. gadā vidējā viena jaunieguvuma cena bija 5,75 EURO,
bet 2019. gadā – 7,09 EURO (palielinājums 8%). Tāpat ir palielinājušās preses abonēšanas
cenas. Izvērtējot preses izdevumu izsnieguma vēsturi, nolemts abonēt mazāku preses izdevumu
skaitu.

7.
7.1.

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Bērnu literatūras nodaļas (turpmāk BLN) galvenie uzdevumi ir nodrošināt neierobežotu
piekļuvi kvalitatīvai informācijai, veicināt lasīšanu, nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas, izkopt iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju apguvē. BLN aktīvākie lasītāji un
apmeklētāji ir Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, Jēkabpils pamatskolas audzēkņi,
kā arī mūsu pakalpojumus izmanto Jēkabpils vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogi.
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2018.

2019.

+ vai -

Lietotāji

871

895

+ 24

Apmeklējumi

13885

18963

+ 5078

Izsniegumi

13420

16994

+ 3574

Secinājums: pārrobežu projekts ir mūsu veiksmes stāsts, kas ir palīdzējis piesaistīt
jaunus lasītājus, kas vairāk nāk uz bibliotēku un izmanto mūsu krājumu. Bērni labprāt pavada
kopā laiku un spēlē dažādas spēles, kas arī atspoguļojas bibliotēkas pieaugošajā izsniegamā.
Bērnu literatūras nodaļa veic arī metodiskā darba funkcijas visām reģiona bibliotēkām,
informējot bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem - semināru laikā, telefoniski, kā arī
palīdzot novadīt bērnu pasākumus vai uzņemot reģiona bērnus pie sevis nodaļa uz radošajām
darbnīcām vai bibliotekārajam stundām.
Līdz

ar

pārrobežu

projekta

“Open

up”

turpinājumu,

2019.gadā

pieauga

bērnu/jauniešu/vecāku interese par jaunākajām tehnoloģijām, par bibliotēkas iespējām, par
saturīgu un izzinošu brīvā laika pavadīšanu bibliotēkā:


Plašs x-box spēļu klāsts, interaktīvās tāfeles izmantošana, spēles “Kendama”.



Abonementā tika ierīkots klusais stūrītis, kas ļoti patīk pusaudžiem un 2019.gadā ir ļoti
pieprasīts.



Plaša galda spēļu izvēle.

Sīkāk skatīt 5.1.nodaļā
2019.gadā samazinājās viena štata vienība, tā rezultātā Bērnu literatūras nodaļa ir 3
darbinieki, bet apmeklētāju skaits turpina pieaugt. Bibliotēkas apmeklētājiem ir nepieciešami
zinošus, pozitīvus, saprotošus

un interesantus bibliotekārus. Paši izglītojamies, sekojam

jaunākajām tendencēm, meklējam interesantas lietas, ar ko piesaistīt jauno paaudzi.

7.2.

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
Lai varētu veiksmīgi konsultēt un palīdzēt pilsētas un novadu bibliotekārus, mums

pašiem ir jāapmeklē rīkotie kvalifikācijas semināri un kursi, lai uzzinātu svarīgākās aktualitātes
mūsu darbā, jaunumus komplektēšanas jomā, tiktos ar radošiem cilvēkiem un smeltos idejas no
kolēģiem, devāmies uz kaimiņu zemi Lietuvu, apmeklējām Rokišķu un Anīkšču bibliotēkas.
Galvenās bibliotēkas darbinieki ir pieredzējuši profesionāļi, kuri sniedz praktiskās
zināšanas kolēģiem. Īpaši tiem, kuri iegūst zināšanas LNB profesionālās pilnveides izglītības
programmā “Informācijas un bibliotēku zinības pamati”. 2019. gadā ilgstošas prakses vieta
Galvenajā bibliotēkā bija 5 mūsu reģiona vietējās nozīmes bibliotēku darbiniekiem.
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Sniedzam padomus par “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas” darba organizēšanu un
pasākumu norisi. Netiek liegta BLN darbinieku, padoms, klātbūtne un palīdzība noslēguma
pasākuma rīkošanā.
Ar aktuālāko un mūsu rīcībā esošo informāciju dalāmies reģiona sanāksmēs. Sniedzam
konsultācijas skolotājiem un vecākiem, gatavojoties literāriem konkursiem. Skolotāji, veidojot
ieteicamās literatūras sarakstus, konsultējas ar mums par grāmatu pieejamību bibliotēkā
Mācīties var arī ne tikai klausoties lekcijas, dodoties pieredzes braucienos pie kolēģiem,
bet arī redzot, piedzīvojot praktiskas nodarbības, tāpēc palīdzam novadu bibliotekāriem rast
interesantas idejas nodarbībām, konsultējam par veiksmīgas lasīšanas pasākumiem dalāmies ar
savām nodarbību idejām, palīdzam organizēt un vadīt bērnu pasākumus.

2019.gadā tika

apmeklēts seminārs “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem”, kur
guvām idejas un iedvesmu darbam.

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru
un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana
Bērnu nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas
vajadzības un sistemātiski, tiek papildināts ar jaunieguvumiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta
skolēnu ieteicamās literatūras sarakstos esošo grāmatu nodrošinājumam, izzinošiem
izdevumiem un spēlēm, skolu

programma ietvertajiem literārajiem darbiem, latviešu

oriģinālliteratūrai, lasītāju pieprasītajiem daiļdarbiem un periodiskajiem izdevumiem.
Diemžēl neizdodas izvairīties no ievietošanas rindā, jo ir lasītāji, kas aizmirst atnest
grāmatas vai nozaudē. Skolotāji atrod vieglāko ceļu – izsniedz Bērnu un jauniešu žūrijas
sarakstu un kad mēs neizsniedzam, mēs esam sliktie bibliotekāri, bet mēs dodam priekšroku,
ka pirmie lasa žūrijas grāmatas

eksperti. Jaunākā literatūra pusaudžiem un jauniešiem ir

pieprasīta, tāpēc bieži bērni uzzinot, ka jāgaida rindā, atsakās no kādas grāmatas lasīšanas vai
aizmirst izņemt rindas grāmatas.
Tabula “Krājums Bērnu literatūras nodaļā”
2017.

2018.

2019.

Krājums

18494

17533

17416

t.sk. B un J

9786 (53%)

9577 (55%)

9416 (54%)

Jaunieguvumi 719

700

650

t.sk. B un J

346 (49%)

433 (67%)

263 (37 %)

Vērtējums: kaut arī samazinās jaunieguvumi, bet kopumā B un J procentuāli ir
palielinājies.
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Galda spēles mums ir ļoti daudz - esam izvietojuši visas spēles vienā plaukta un bērni
pēc skolas draugu pulkā ļoti aktīvi izmanto iespēju uzspēlēt. Daudz bērni nāk pēc skolas kopā
ar draugiem uzspēlēt galda spēles, Xbox vai interaktīvo tāfeli. Atrodoties lasītavā, jaunieši
paņem palasīt arī sev interesējošos žurnālus un pāršķirsta grāmatas, tā pamazām rodas interese
par lasīšanu, kas vecumposmā 10-15 gadi ir ļoti neaktīva. Ir pieaudzis izsniegumu skaits, jo
katrā projekta nodarbībā uzsvaru likām uz to informāciju, ko var iegūt tieši no grāmatām,
enciklopēdijām un žurnāliem, nevis interneta dzīlēm.

7.4.

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi
dažādām vecuma grupām

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
bērniem un jauniešiem ir ikdienas darbs. 2019. gadā uzziņu skaits sasniedza 974.
Uzziņu un informācijas darbs notiek katru dienu apkalpojot lietotājus un tika veikts,
izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. Lasītājiem tiek sniegtas
tematiskas, bibliogrāfiskas uzziņas, kā arī konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos
un datubāzēs. Uzziņas sniegtas gan pa telefonu, gan ar e-pasta starpniecību, gan tiekoties ar
lietotājiem bibliotēkā. Pastiprināta interese, par kādu no tēmām bērniem radās pēc projekta
OPEN UP nodarbībām, piemēram, par valodām, dejām, sportu, dārzniecību u.c.
Lai kā mēs negribētu, ka bērni pavada laika mazāk pie datoriem, bet mūsdienu jauniešu
dzīve ir komunikācija pasaules tīmeklī. Bērnu un jauniešu aizraušanās ar datorspēlēm un
internetu nevar būt nosodāma, ja vien tā nekļūst par atkarību, taču lai spētu kontrolēt vai kaut
mazliet pieskatīt, kur notiek darbošanās,

efektīvākais paņēmiens ir skaidri noteikumi par

interneta lietošanu un atklāta izrunāšanās ar bērniem, jo jaunā paaudze ar interneta lietošanas
iemaņām būs konkurētspējīga darba tirgū.
Vasarā populāras kļuvušas radošās nometnes, tāpēc jau laikus nometņu organizētāji
meklē literatūru – ar spēlēm, rotaļām, atjautības uzdevumiem, matemātikas spēlēm prāta rosmei
un citus materiālus.
Pārrobežu projekts “Open up” ir mūsu nodaļas veiksmes stāsts, kad deva ļoti lielas
iespējas mūsu lasītājiem un mums pašiem - jaunākās tehnoloģijas, daudz vairāk ieinteresētu
lasītāju, bibliotekāri ieguvuši pieredzi ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs (Lietuva, Vācija). Mums
ir vairāku bibliotēku pieredzes apmaiņa, lai saliktu savus mērķus un būtu kur augt mums
pašiem.
Pārrobežu projekta Atvērtās un Slēgtas nodarbības 2019.gadā :


Open Training session (Atvērtās) “Nāc, pievienojies” (44 nodarbības!).
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Training session (Slēgtās) “Kopā būt Jēkabpilī” - 10 nodarbības + Nometne

"ZORRO”
Pārrobežu projekta nodarbības ir ļoti palielinājušas mūsu apmeklētāju skaitu, jo
jaunieši viens otram nodod ziņu, ka bibliotēka ir Xbox, jaunas spēles, ka te var tikties kopā ar
draugiem, pat veselas klases nāk arvien biežāk pie mums atpūsties un uz bibliotekārajām
stundām.
Pasākumi dažādām vecuma grupām skatīt sīkāk pielikumā Nr. 6.
Tika sarīkoti 94 pasākumi, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā iepriekš.
2019.gadā uzsvars tika likts uz pārrobežu projekta nodarbībām. Katru piektdienu divas
stundas tika atvēlētas dažādām tēmām, kurās bibliotekāres sagatavoja testu izmantojot
interaktīvo tāfeli, kur varēja pildīt gan meklējot informāciju interneta, gan enciklopēdijās un
izveidotajās izstādēs.
Regulāri rīkojam pasākumus dažādām vecuma grupām. Par pasākumiem informējām
iedzīvotājus ar afišu palīdzību, informācija tika publicēta vietējā reģiona laikrakstā, mājaslapā,
kā arī tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes (draugiem.lv, facebook.com, Instagram.com). Kā
bibliotēku popularizējoši un lasīšanu veicinoši pasākumi ir arī bibliotekārās stundas, lai labāk
iepazītu grāmatu krājumu, grāmatu dažādību un daudzveidību. Iemācīt orientēties tajā, atklāt
ilustrāciju lomu grāmatas teksta uztveršanā. Iepazīstināt bērnus ar bibliotēku, tās uzdevumiem
un iespējām viņiem uztveramā formā. Radīt interesi par bibliotēku un lasīšanu.
Pirmsskolas vecuma bērni:
Vieni no atsaucīgākajiem sadarbības partneriem ir pirmskolas izglītības iestādes.
Tradicionāli septembrī norisinās Dzejas dienām veltīts pasākums Runčuka pantiņu
kaujas”. Šogad citādā formātā – kopā ar bērniem iemīļotā raidījuma vadītāju TUTU. Tā kā
septembra sākums bija ļoti silts, pasākums notika Kena parka jaunajā estrādē un pulcināja
bērnudārzu “Auseklītis” un “Zvaniņš “ mazos ķiparus, audzinātājas un vecākus. Bērniem tika
iepriekš izsūtīti divu autoru dzejoļi, kas katram bērnudārzam bija jāsagatavo. Žūrijā bija
Jēkabpils Domes priekšsēdētāja vietniece, Kultūras pārvaldes direktore, kā arī pats Runčuks.
Kā jau katrā daiļlasīšanas konkursā, mums bija sagatavotas dāvaniņas katram bērnam un
grupiņām, par atbalstu. Visi bija laimīgi un iedvesmoti, jo zaudētājs nebija ne viens!
Aprīlī mūsu nodaļas jautrais Klauniņš devās ciemos uz PII “Zvaniņš”, svinēt Smieklu
dienu. Bija dažādas atrakcijas, jautrā burbuļošanās, anekdotes un lidmašīnu ķeršana.
Aprīli bibliotēku nedēļas ietvaros, mūsu Lācēns devās uz PII "Zvaniņš", lai kopīgi
piedalītos radošajā darbnīcā "Mana grāmatiņa!", kur palīdzēja bērniem izveidot savu
grāmatiņu, spēlēja un dejoja kopā!
Skolas vecuma bērni:
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Turpinājās 2018.gadā iesāktā pārrobežu projekta nodarbības. Strādājot jau otro gadu
šajā projektā, sapratām, ka lietderīgāk iesaistīt vienu (korekcijas) klasi. Slēgtajās nodarbībās
klase devās uz basketbola spēli, ciemos pie uzņēmējiem uz ziedošajām siltumnīcām, uz Sēļu
sētu. Šis projekts saliedēja klasi, ļāva iepazīt mums pašiem sevi un bērnus! Darbs ar īpašiem
bērniem ir atbildīgs, interesants un izzinošs. Projekta klases bērniem ir katram savs stāsts, šī ir
īpaša klase, bet vieno visus tas, ka katram ir sava sāpe vai problēma. Pielikumā Nr.1. sīkāk
aprakstīti pasākumi ar šo klasi. Mūs pašus ļoti pozitīvi pārsteidza savstarpējās attiecības,
draudzība un uzmanība, patiesa cieņa un ieklausīšanās skolotājas teiktajā.
Karjeras nedēļas ietvaros Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā viesojās Jēkabpils
pamatskolas piecas klases, lai iepazītu bibliotēku, tās vēsturi un bibliotekāra darba
pienākumus. Mēs parādījām jaunākās tehnoloģijas, ko esam ieguvuši pārrobežu projekta
ietvaros, un bērni labprāt tās izmēģināja.
Krustpils pamatskolas abas 7.klases piedalījās izzinošā pasākumā Kas Tu esi, mūsu
LATVIJA?, lai pārbaudītu savas zināšanas par Latviju un tās vēsturi, ģeogrāfiju, dabu un
cilvēkiem. Par godu Latvijas dzimšanas dienai, skatījāmies arī animācijas filmu “Karoga
stāsts”.
Pasākumi jauniešiem:
Jaunieši arvien aktīvāk iesaistās mūsu pasākumos, jo ir jaunas Xbox spēles, plašs galda
spēļu klāsts un priecē tas, ka visvairāk pie mums nāk jaunieši, īpaši puiši.
Martā notika nodarbības, kuras vadīja mūsu lasītāji. Vienu no tām gatavoja un vadīja
Lāsma - meitene, kas pie mums piedalījās Ēnu dienā un arī joprojām aktīvi piedalās un izrāda
iniciatīvu mūsu nodaļas pasākumos un aktivitātēs! Tās dienas nodarbībā bērni iepazinās ar to,
kas ir Starptautiskā Sieviešu diena, pēc tam izspēlēja mazu detektīvu bibliotēkā, plauktos
meklējot noslēptos attēlus, un pēc tam no attēliem saliekot "8.marts". Noslēgumā kā vienmēr iemīļotās Xbox spēles! Teicām paldies Lāsmai un jauniešiem par piedalīšanos!
Arvien vairāk sestdienās nāk pie mums vecāki kopā ar bērniem, lai uzspēlētu galda
spēles, kopā uzdejotu kādu “Just dance” deju vai saliktu interaktīvo puzli, pamācītos angļu
valodu vai palasītu kādu žurnālu. Iepriecina tas, ka bērni atved savus vecākus, vecvecākus,
iesaista klases biedrus un draugus. Patīkami dzirdēt no vecākiem paldies, jo bērni ir pieskatīti
un interesanti pavada laiku.
Kultūras namā notiek deju kolektīva “Pastalnieki” mēģinājumi un vadītāja kopā ar
vecākiem vienojušie, lai bērniem nav jānīkst un jādauzās pirms mēģinājumiem (jo daudzi
ierodas krietni agrāk), viņi nāk uz bibliotēku, te pavada kopā interesanti un saturīgu laiku:
dejojot, spēlējot, zīmējot vai lasot žurnālus un grāmatas.
Viena no iecienītākajām spēlēm mūsu bibliotēka ir “Kendama”, tā ir japāņu roku
veiklības spēle, kas iemantojusi arī milzu popularitāti skolēnu un jauniešu vidū. Aizraujoša
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spēle gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas veicina balansa, acu-roku koordinācijas un
refleksu attīstību.
1. februārī JGB Bērnu nodaļā norisinājās Kendamas izaicinājums, kura laikā bērni
rakstīja savas domas par “Kendamu”, skatījās uz interaktīvās tāfeles video sižetus par
Kendamas popularitāti Latvijā un noslēgumā rādīja trikus, mācīja viens otru un aizraujoši
pavadīja laiku. Bērni bija paņēmuši gan savas Kendamas, gan izmantoja pie mums esošās. Arī
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Zinaīda iemēģināja “Kendamu” kopā ar mūsu nodaļas
bibliotekāri Maiju. Spēlē iespējams veikt neskaitāmi daudz triku variācijas un tā vairs nav tikai
vienkārša izklaide, bet kļuvusi par sporta veidu ar neskaitāmām sacensībām visā pasaulē.
Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas
pakalpojumiem, ļoti bieži palīdzam veikt dažāda veida maksājumus un izdrukāt e-rēķinus.

7.5.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes

Aizvadītajā gadā galvenā uzmanība tika veltīta projekta pasākumiem, proti, atvērtajām
nodarbībām. Gatavojot katru nedēļu tematisko pasākumu, netika aizmirstas arī grāmatas.
Piemēram, 22.februārī atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu – notika interaktīvā
viktorīna par latviešu valodas prasmēm, atraktīvā veidā tika pārbaudīts, cik labi bērni atceras
latviešu valodas stundas. Pasākuma gaitā bērni pildīja divus testus latviešu valoda “Vai pārzini
«ka» un «kad» lietojumu?” un “Latviešu valodā esi muļķītis vai ģēnijs?”.
Viena no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm ir „Bērnu/jauniešu un
vecāku žūrija”. Ir izveidojusies tradīcija ekspertu darbam piesaistīt veselu klasi. Gan klases
audzinātājiem ir liela interese, gan mums mazliet atvieglojums. Prieks, ka šo praksi pārņem
citas skolas un skolotāji.
Izstādes ir vispopulārākā bibliotēkas popularizēšanas forma, efektīvs lasītāju intereses
piesaistīšanas līdzeklis. Bibliotēkā regulāri tiek izliktas izstādes ievērojamu dzejnieku,
rakstnieku atceres dienām, gadskārtu ieražā, atvērto nodarbību tēmām u.t.t. 2019.gadā tikai
izliktas 44 tematiskās izstādes . (Sīkāk skatīt pielikumā Nr. 7.)
Februārī Krustpils kultūras namā notika Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļas organizētais “Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības” Jēkabpils reģiona
fināls. Noskaidrojām Jēkabpils reģiona Skaļās lasīšanas čempionu - Viktorija Armale no
Krustpils pamatskolas 5. klases. Viņa lasīja fragmentu no Meganas Makdonaldas grāmatas
“Džūdija Svilpaste kļūst slavena”. 2019.gadā tika piešķirta arī otrā vieta - Jēkabpils
pamatskolas 5.c klases skolēnam Valteram Verečinskim. Pārējiem dalībniekiem tika piešķirtas
dažādas nominācijas, piemēram, pozitīvākais, stilīgākais, radošākais u.c.
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Kopā reģiona finālā piedalījās 11 skolas un 1 pašvaldības bibliotēka: Jēkabpils
pamatskola, Jēkabpils 3. vidusskola, Jēkabpils 2. vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes
vidusskola, Viesītes vidusskola, Krustpils pamatskola, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola,
Vīpes pamatskola, Mazzalves pamatskola, Krustpils pagasta bibliotēka, Sūnu pamatskola un
Salas vidusskola.
Bērni tika aicināti piedalīties Zvaigznes ABC “Lasīšanas stafetē”. Bibliotēka piedāvāja
ieteicamo grāmatu sarakstu.
Ikvienu pasākumu, ko veidojam Bērnu literatūras nodāļā, cenšamies sarīkot interesantu
un izzinošu, lai bērnos raisītu interesi par grāmatu, veicinātu lasīšanas prieku.

7.6.

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri, sadarbības vērtējums
Jebkura veiksmīga darba pamatā ir sadarbība.

Kā saka, ka viens nav karotājs, tā

bibliotekāri vieni paši nespēs piesaistīt un popularizēt lasītprieku.
Nemainīgi un ilggadēji ir izveidojusies laba sadarbība ar visām pilsētas un novadu
pirmsskolas izglītības iestādēm, pilsētas un novadu skolām. Ļoti atsaucīgas un aktīvas ir
latviešu valodas, literatūras un mākslas skolotājas. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas ar
bērniem ir biežas bibliotēkas apmeklētājas un pozitīvas uz daudzām idejām. 2019.gadā
iesaistītā klase pārrobežu projektā ir mūsu pozitīvā pieredze darbā. Katru gadu čaklākie lasītāji
izaug un sāk apmeklēt pieaugušo nodaļu, jo mūsu nodaļas pieejamās grāmatas paliek viņiem
garlaicīgas, bet šis projekts mums palīdzēja piesaistīt jaunus lasītājus, parādīt bibliotēku no cita
skatu punkta arī pašiem vecākiem.
Pilsētā ir 5 PII iestādes: „Auseklītis”, „Bērziņš”, „Kāpēcītis”, „Zvaigznīte” un
„Zvaniņš”. Vislielākā atsaucība ir no PII “Auseklītis”, ”Kāpēcītis” un “Zvaniņš” kolektīviem.
Laba sadarbība ir ar Jēkabpils 3.vidusskolu, Jēkabpils, Krustpils, Variešu, Vīpes pamatskolām,
Salas vidusskolu un Jēkabpils Mākslas skolu. Sirsnīga sadarbība izveidojusies ar BIEDRĪBU
"ĢIMENE" un māmiņu klubu “Atspulgs”.
Pārrobežu projekta ietvaros ir izveidojusies cieša sadarbība Ludzas pilsētas Galveno
bibliotēku un Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku.
Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu,
kur viņi var pavadīt brīvu laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas
skar bērnus, kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās.
Partneri rīkoja nometni Rokišķos (LT). Mēs

kopā ar kolēģiem tikāmies, lai dalītos savā

pieredzē un smeltos idejas turpmākajam darbam – tika organizēti kopīgi semināri. Projekta
rezultātā modernizētās bibliotēkas arī pēc projekta nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no
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mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot
dažādas iestādes, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties
filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegūstot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu
tehnoloģijām. Bija plānots, ka projekta rezultātā 127 bērni no mazaizsargātajām grupām
piedalīsies pasākumos, kas ir saistīti ar viņu integrācijā sabiedrības sociāli ekonomiskajās
aktivitātēs, bet dati liecina, ka partneru aktīvais un radošais darbs iesaistīja ap 1000 bērnu
projekta aktivitātēs. Vairāk nekā 30 bibliotēku speciālisti no reģiona piedalījušies projekta
apmācību semināros. Tas ir necerēts rezultāts mūsu radošajam darbam un projektam!

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā

7.7.

Bibliotekāri nepārtraukti papildina savas zināšanas, ko var apskatīt pielikumā Nr.2.
Vislabākais profesionālās pilnveides laiks bija pārrobežu projekta apmaiņas braucieni,
semināri.
2019. gadā turpinoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektam “Interaktīvā izglītības
telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālas integrācijas veids” darbiniekiem notika
vairāki mācību semināri - Jēkabpilī “Jaunās tehnoloģijas sociālajā integrācijā – priekšrocības
un riski”, Ludzā – “Kā rīkoties kritiskā situācijā”.
Sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru noorganizēts praktisks seminārs “Ilgtspējīgas
attīstības mērķi bibliotēkās”.
Nodaļas vadītāja 2019.gadā pabeidza profesionālās pilnveides izglītības programmu
“Informācijas un bibliotēku zinības pamati”, kas noderēs turpmākajā darbā.
Ļoti vērtīgs bija izglītības un attīstības centra “EGO” rīkotās apmācības “Radošums un
tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”, kuru vadīja ļoti atraktīva,
pieredzējusi un interesanta pasniedzēja. Šādus seminārus – apmācības gribētu apmeklēt biežāk.
Ļoti interesants izvērtās profesionālās pilnveides brauciens uz Lietuvas Republikas
Rokišķu, Anīkšču un Utenas bibliotēkām, kur ieguvām interesantas un noderīgas idejas savam
darbam.

7.8.

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie
risināšanas ceļi

Priecē tas, ka ir pieaudzis Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju skaits. Mums kļūst par
šauru. Ļoti akūti izjūtam telpu trūkumu. Protams, ir vairākas problēmas, kas mūs satrauc.
Piemēram:
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Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir ļoti pārdomāta un
lasīt veicinoša. Tomēr problēma ir tā, ka ar valsts atbalstu piešķirtajā kolekcijā ir maz
eksemplāru (šogad 14 eksemplāri). Pārējie izdevumi ir jāpērk bibliotēkai. Diemžēl
skolotāji iekļauj šīs kolekcijas grāmatas ieteicamās literatūras sarakstos, tāpēc veidojas
lielas rindas uz katru žūrijas grāmatu.



Skolēniem trūkst zināšanu par aktualitātēm mūsdienu literatūrā, viņi vēlas lasīt grāmatas ar
maz tekstu un daudz attēliem. Lasīšanu viņi uztver kā nepatīkamu pienākumu.



Joprojām aktuāla saudzīga attieksme pret grāmatu. Jāturpina skaidrot bibliotēkas lietošanas
noteikumus.



Diemžēl, samazinās lasošo skolēnu skaits īpaši 7.-9.klasēs, grāmatas vietu ieņem telefoni
un sociālie tīkli. Šī problēma ir aktuāla jaunatnes vidū visā Latvijā, jo skolēniem pietrūkt
laika lasīt, mācīties. Internets ir vide, kura prasa ļoti daudz laika. Problēma paliek atklāta,
jo bibliotēka viena to nevar atrisināt. Aktīvi cenšamies strādāt ar pirmskolas vecuma
bērniem, kuri būs mūsu turpmākie lasītāji, iespējams, šādi atrisināt nelasošo jauniešu
problēmu.

Noslēguma atziņa. ..”Lasošs cilvēks ir domājošs cilvēks, kas spēj uzdot jautājumus, šaubīties,
just līdzi un mainīties. Nelasošs bieži vien ir ieslēgts pats savā mazajā pasaulē, kurā neiekļūst
jauni iespaidi, lielas domas un jautājumi.” (L.Berzinska)

8.
8.1.

Novadpētniecība

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda
prioritātes

JGB novadpētniecības galvenie virzieni un pakalpojumi saistās ar informācijas
apzināšanu par Jēkabpils reģiona vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem:


Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām.



Novadpētniecības tematisko mapju reorganizācija un aprakstīšana elektroniskajā

katalogā.


Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm un literāriem

pasākumiem.


JGB vēstures izpēte un apkopošana mapēs un fotoalbumos.



Sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar vietējiem laikrakstiem,

nacionālajām biedrībām un novadpētniekiem.


Informācijas izvietošana JGB tīmekļa vietnē www.jgb.lv sadaļā “Novadpētniecība”.
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Pārskata gada galvenās prioritātes bija darbs pie Jēkabpils Galvenās bibliotēkas jaunās mājas
lapas sadaļas “Novadpētniecība” un gatavošanās 17.Latvijas bibliotēku novadpētniecības
konferences dalībnieku uzņemšanai.

8.2.

Novadpētniecības krājums

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi.
Novadpētniecības krājums šogad papildinājies ar 77 izdevumiem. Pavisam uz
31.12.2019. novadpētniecības krājumā ir 1767 izdevumi – grāmatas, audiovizuālie un
kartogrāfiskie materiāli.
Krājuma organizācija un glabāšana.
Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām
bibliotēkām. Kā atšķirības zīme no pārējā JGB krājuma plaukta indeksā tiek izmantots
apzīmējums ”N” un noteiktas krāsas (rozā) uzlīmes. Krājums izvietots JGB lasītavā.
Novadpētniecības mapes izvietotas Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļā.
Elektroniskajā katalogā novadpētniecības krājumam un tiem abonementa izdevumiem,
kuros

atrodama

informācija

par

novadniekiem,

996.laukā

tiek

pielikts

kritērijs

“Novadpētniecība”.
Tabula: Darbs ar aprakstiem JGB datu bāzēs un katalogā
Uz 01.01.2019.

Uz 01.01.2020.

“+” vai ““
+1392

Aprakstu skaits Novada datu bāzē
52700
54092
No tiem: digitālo objektu aprakstu
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120
+82
skaits
Aprakstu skaits Autoritatīvajā datu bāzē
39437
41505
+2068
Novadpētniecības mapju aprakstu skaits
134
161
+27
elektroniskajā katalogā
Situācijas analīze: Vēl jāstrādā pie dubulto aprakstu dzēšanas, kuri radās pēc Jēkabpils
pilsētas bibliotēkas (JPB) novada datu bāzes pievienošanas. Šogad izdzēsti 752 šādi ieraksti.
Šogad pabeigts rediģēt palikušos 1162 (no pāri par 1800) ierakstus Novada datu bāzē,
kuriem lokālās anotācijas laukā bija pievienots pdf dokuments un anotācijas laukā ierakstīts
teksts - “Pilnteksts Nr... pieejams tikai bibliotēkā”. Pdf dokuments tika noņemts un teksts
izdzēsts. Tas skaidrojams ar to, ka daļa skanējumu bija nekvalitatīvi, jo tajā laikā kad tie tika
pievienoti trūka zināšanu, kā jau gatavu pdf dokumentu izrediģēt, lai tas nebūtu šķībs. Kā arī –
daļa no skanējumiem bija no laikrakstiem “Brīvā Daugava un “Jaunais Vēstnesis” un teksts
“Pilnteksts Nr. ... pieejams tikai bibliotēkā” vairs neatbilda Novada datu bāzes patiesajai
informācijai, jo ar šiem laikrakstiem esam noslēguši vienošanos par izdevumu elektronisko
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versiju pilntekstu pievienošanu un atrādīšanu. Tagad tie skanējumi, kuri atbilst vienošanās
prasībām tiek pievienoti anotācijas laukā, bet nekvalitatīvie skanējumi gaida labošanu un
atkārtotu pievienošanu lokālās analītikas laukā Novada datu bāzē.
479 apraksti no laikraksta “Jaunais Vēstnesis” (pastāvēja līdz 2019.gada 7.jūnijam)
nosūtīti uz LNB Bibliogrāfijas institūtu Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzes
veidošanai.
Novadpētniecības mapju reorganizācijas un aprakstīšanas rezultātā elektroniskais
katalogs papildinājies ar 27 novadpētniecības mapju aprakstiem. Daļa no mapēm pārliktas
jaunos vāciņos, jo vecie bija ļoti nolietojušies. No jauna šajā gadā izveidotas mapes par
rakstnieku Jāni Jaunsudrabiņu, komponistu Arvīdu Žilinski, JGB vēsturi un darbiniekiem,
Jēkabpils pilsētas svētkiem, Jēkabpils reģiona vēsturi.
Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana.
Pamatojoties uz 2016.gada 1.martā noslēgto vienošanos par laikraksta “Jaunais
Vēstnesis” elektronisko kopiju pdf formātā pievienošanu Jēkabpils reģiona un Neretas novada
publisko un skolu bibliotēku Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzes
aprakstiem, 2019.gadā pievienotas 479 šādas anotācijas.
2019.gadā Novada datu bāzē tika aprakstītas

Valta Žilinska un Vingras Lapiņas

fotogrāfiju un citu materiālu kolekcijas. Šīs kolekcijas atspoguļojas arī JGB mājaslapas sadaļas
“Novadpētniecība” apakšsadaļā “Digitālās kolekcijas”. Ar jauniem zīmējumiem tika
papildināta Ainas Karlsones kolekcija. Novada datu bāzē aprakstīta daļa no Daigas Rubenes
piedāvāto materiālu kolekcijas. Kad materiāli būs aprakstīti pilnībā arī tie būs pieejami JGB
mājaslapas sadaļas “Novadpētniecība” apakšsadaļā “Digitālās kolekcijas”.
Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums.
Novadpētniecības krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas
krājuma. Te galvenokārt notiek komplektēšana un piekomplektēšana. Liels atspaids ir lietotāju
iepriekšējos gados izdoto grāmatu dāvinājumi, kad bibliotēkas krājumā iegūstam jaunus
izdevumus un vizuāli nolietotos varam apmainīt pret labākiem, kā arī vietējo autoru
dāvinājumi.
JGB Lasītavas krājumā pieejami šādu novada laikrakstu komplekti:
Izdevums

Gadi

Brīvā Daugava

1977-2019

Брива Даугава

1977-2013

Jaunais Vēstnesis

1992-2019

Novadpētniecības krājuma izmantošana
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Novadpētniecības krājumu, datu bāzi izmanto uzziņu sniegšanai, uzziņu sagatavošanai,
izstāžu un pasākumu veidošanai. Novadpētniecības krājuma materiālus galvenokārt izmanto
skolēni, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus vai meklējot materiālus Projektu nedēļās.
Izmanto arī vietējie novadpētniecības entuziasti, piemēram, šogad iznāca novadnieces Rutas
Šenbergas veiktais pētījums par Krustpils novada vēsturi un cilvēku likteņiem. Tāpat materiālus
izmanto reģiona publiskās bibliotēkas, lai papildinātu savus novadpētniecības krājumus ar
jauniem materiāliem un meklētu informāciju izstāžu veidošanai.

8.3.

Novadpētniecības darba popularizēšana

Globālajā tīmeklī par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem, veidotajām izstādēm un citām
aktualitātēm iespējams uzzināt bibliotēkas vietnē www.jgb.lv, kā arī, apmeklējot Jēkabpils
Kultūras

pārvaldes

mājaslapu

http://www.jkp.lv,

JGB

profilus

sociālajos

tīklos

(www.draugiem.lv, www.facebook.com, un www.instagram.com), informatīvo portālu
www.jekabpilslaiks.lv un Jēkabpils ziņu portālu www.radio1.lv.
Tradicionālā – drukātā veidā – JGB jaunumus var uzzināt, izlasot Jēkabpils Kultūras
pārvaldes veidoto reklāmlapu un vietējos laikrakstus – “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”
(pastāvēja līdz 2019.gada 7.jūnijam).
Pārskata periodā izveidotas 3 jaunas ceļojošās izstādes, kuras tiek piedāvātas reģiona
bibliotēkām:


2018.gadā JGB notika grāmatu skate “Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā

bibliotēkā”. Šogad šī aktivitāte ieguva ceļojošās izstādes formu – grāmatu klāstam piepulcējās
novadpētniecības mape par grāmatu skati, kurā apkopoti materiāli gan par izstādē aplūkojamām
grāmatām, gan skates norises gaitu. Ar grāmatu skates grāmatām klātienē iepazinušies Salas,
Leimaņu un Zasas bibliotēku apmeklētāji. 2019.gada 18.septembrī ar to iepazinās Latvijas
bibliotēku novadpētniecības konferences dalībnieki.


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

Skolotājs". Tā paviesojusies Rubeņu, Leimaņu, Salas, Neretas, Lones un Asares bibliotēkās.


Sagaidot komponista A. Žilinska 115.jubileju 2020.gada 31.martā, izveidota ceļojošā

foto izstāde “Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem”. 2019.gadā ar foto izstādi
iepazinās apmeklētāji Viesītes, Kalna, Leimaņu, Krustpils, Variešu, Neretas, Atašienes, Vīpes
bibliotēkās.
Novada datu bāzē tiek aprakstītās JGB digitālās kolekcijas, elektroniskajā katalogā novadpētniecības mapes un ceļojošās izstādes. Lai palielinātu šīs informācijas pieejamību
interesentiem, tiek sniegta paralēla informācija JGB mājas lapas sadaļā “Novadpētniecība”
attiecīgajās sadaļās (Digitālās kolekcijas, Novadpētniecības mapes un Ceļojošās izstādes).
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Par novadniekus un novadpētniecības tēmām popularizējošiem pasākumiem un
izstādēm skatīt pielikumā Nr. 7.

8.4.

Sadarbība novadpētniecības jomā

Šogad noslēdzās sadarbība ar laikrakstu “Jaunais Vēstnesis”, jo laikraksts beidza
pastāvēt.
Gada beigās uzsākta sadarbība ar SIA “V-print”, saņemot žurnāla “Vērtīgs” numuru
elektroniskās versijas un pievienojot pilntekstus Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko
un skolu bibliotēku Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzes aprakstiem.
Notiek sadarbība ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku, kopīgi veidojot Novadpētniecības datu
bāzi.
Gatavojot V. Orehova 110. jubilejas pasākumu, sadarbojāmies ar novadpētnieci un gidi
Rasmu Drašku, fotogrāfi un mazpulku aktīvisti Spodru Purviņu, bijušo Latvijas dārzkopības un
biškopības biedrības Jēkabpils rajona nodaļas vadītāju Vingru Lapiņu, Jēkabpils pilsētas
bibliotēku un V. Orehova radiniekiem.
Sadarbībā ar SIA “Jēkabpils ūdens” 15.oktobrī noslēdzās radošais konkurss - “Izdomā
saukli uzņēmumam “Jēkabpils ūdens””.
Sadarbībā ar novadpētnieci Edīti Puleri noorganizēts konkurss "Vēstule Latvijas
brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem" un noslēguma pasākums Asarē 10.novembrī, lai atcerētos
Augškurzemes partizānu pulka 100. dzimšanas dienu.
26. novembrī Krustpils pagasta jauniešu dramatiskais kolektīvs "Spārni", atzīmējot
pasaku meistara Kārļa Skalbes 140 gadu jubileju, piedāvāja teatralizētu Kārļa Skalbes pasakas
“Ūdens māte” lasījumu.
Tradicionālas kļuvušas novadnieku vadītās nodarbības dažādu prasmju apgūšanā:
6.februāris

Skrapbukinga tehnikas meistarklase Valentīndienas apsveikumu gatavošanā
pedagoģes, mūziķes un rokdarbnieces Skaidrītes Pugačas vadībā

30.jūlijs

Meistarklase gleznošanā ar pasteļkrītiņiem mākslinieces Ingas Pobjaržinas
vadībā

JGB paspārnē aktīvi darbojas interešu apvienība “Literāts”. Šogad notikušas četras
radošās darbnīcas – 16.februārī, 27.aprīlī, 20.oktobrī un 23.novembrī, kurā interešu apvienības
“Literāts” dalībnieki tikās ar dzejnieci Ingu Pizāni.
Jau vairākus gadus bibliotēkā notiek nacionālo kultūras biedrību rīkotie pasākumi,
kuros krievu valodā tiek popularizēts baltkrievu un ukraiņu kultūras mantojums:
10.oktobris

Tematisks pasākums par baltkrievu nacionālo virtuvi literatūrā “Literārās
receptes” sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību “ Spatkanne”.
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8.novembris

Tematisks pasākums “Baltkrievu lāde” sadarbībā ar baltkrievu biedrību
“Spatkanne’’

20.decembris

Ģimenes pasākums “Ukraiņu hustka” sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu
biedrību “Javir”

2019.gada 18.-19.septembrī JGB sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas
Bibliotekāru biedrību rīkoja ikgadējo 17.Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferenci.
Viens no galvenajiem šī gada konferences tematiem – digitālais kultūras mantojums.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva izveidoto multimediālo vietni www.redzidzirdilatviju.lv, kur var attālināti meklēt un
izmantot arhīvā uzkrātos audiovizuālos dokumentus, fotodokumentus un skaņas dokumentus no
19. gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. Tāpat konferencē bija iespēja iegūt informāciju par
Latviešu folkloras krātuves veidoto digitālo arhīvu www.garamantas.lv, kur ir pieejami
Latviešu folkloras krātuvē glabātie materiāli: rokraksti, attēli un skaņu ieraksti.
Konferences programmā bija iekļauti arī vairāki citi aktuāli temati: kopīgais un
atšķirīgais muzeju un bibliotēku krājumu digitalizācijā, digitālie novadpētniecības resursi
dzimtu izpētē, bibliotēku un novadpētnieku sadarbības iespējas. Valmieras bibliotēka
prezentēja digitālo novadpētniecības platformu, savukārt Gulbenes novada bibliotēka dalījās
pieredzē par interaktīvām metodēm novadpētniecības darbā.
Kā katru gadu konferences dalībniekiem tika piedāvāta plaša kultūrizglītojošā
programma. Otrajā konferences dienā atbilstoši profesionālajām interesēm bibliotekāri
piedalījās vienā no divām programmām.
Izbraukuma programmā "Lokālais kultūras mantojums: apzināšana, pieejamība un
partnerība" apmeklēja Tadenavu un Jēkabpils novada Kalna pagastu. Dzirdēja novadpētnieces
Ausmas Bērziņas sagatavoto stāstījumu par trīs Jēkabpils novada dižgariem – Jāni Akurateru,
Raini un Aleksandru Grīnu. Raiņa muzejā Tadenavā uzzināja, kā spēles elementi tiek izmantoti
ekspozīciju veidošanā. Programmas noslēgumā apmeklēja Jēkabpils novada Kalna bibliotēku,
kur iepazinās ar bibliotēkas novadpētniecības darba organizāciju un sadarbību ar vietējiem
novadpētniekiem.
Savukārt tie, kas izvēlējās izglītojošo programmu “Novadpētniecības materiālu
popularizēšana sinerģijā ar bibliotēku un muzeju speciālistiem, novadpētniekiem un citiem
interesentiem”, apmeklēja Jēkabpils Vēstures muzeju un vēsturisko Latvijas valsts bankas ēku.
Iepazina muzeju kā bibliotēkas sadarbības partneri kultūras mantojuma digitalizācijas jomā,
aplūkoja Jēkabpils pilsētas bibliotēkas un biedrības "Jēkabpils mantojums" sadarbībā tapušās
izstādes, iepazina Jēkabpils vēsturiskās ēkas fotogrāfes Daigas Kalniņas veidotajā prezentācijā,
noklausījās Jāņa Apīņa stāstījumu par dzimtu pētniecību un uzklausīja novadpētnieces Sarmītes
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Ozoliņas pieredzi materiālu vākšanā. Noslēgumā dalībnieki iepazinās ar prezentāciju par
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas

veikumu novadpētniecības

materiālu apzināšanā un

popularizēšanā, kā arī guva neklātienes ieskatu jaunajā JGB mājas lapā.

8.5.

Jauninājumi novadpētniecības darbā

Galvenais izaicinājums šogad bija jaunas JGB mājaslapas izveide. Līdz ar to
strukturālas izmaiņas piedzīvoja arī sadaļa “Novadpētniecība”.
Mājas lapai izveidotas jaunas sadaļas - Ceļojošās izstādes un Digitālā reģiona prese.
Katra no apakšsadaļām (Novada kalendārs, Digitālās kolekcijas, Novadpētniecības
mapes, Ceļojošās izstādes, Digitālā reģiona prese) ir sīkāk strukturēta un dotas nepieciešamās
saites uz tālāku informāciju.
Krasas pārmaiņas skāra apakšsadaļu “Novada kalendārs”, kurš no Word dokumenta
pārtapa par datu bāzi “Novada kalendārs”, nodrošinot alfabētisko, hronoloģisko, tematisko
meklēšanu.
Šogad pirmo reizi bija iespēja iepazīt bibliotēku darbu ārvalstīs – JGB organizētā
profesionālās pilnveides braucienā 30.septembrī apmeklējām Rokišķu un Anīkšču bibliotēkas
Lietuvā. Iepazināmies ar kopīgo un atšķirīgo mūsu darbā un guvām idejas ko ieviest
novadpētniecības darbā savā bibliotēkā.

8.6.

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi

Bibliotēka piedāvā 5 novadpētniecības ceļojošās izstādes, ko labprāt izmanto reģionu
bibliotēkas. Vislielākais pieprasījums ir biji pēc “Melodiju burvis no “Lejas Arendzāni”” izstāde par komponistu Arvīdu Žilinski.
Problēma: tika konstatēts, ka reģiona bibliotēkām sagādā grūtības ievērot ceļojošo
izstāžu grafiku, ja izstādes lietošanas grafiks publicēts tikai JGB mājas lapā.
Risinājums: izlemts 2020.gadā nedēļu pirms izstādes beigām sūtīt atgādinājumus katrai
bibliotēkai par savlaicīgu izstāžu nodošanu un saņemšanu. Izsniegtās grāmatas turpmāk tiks
izsniegtas lietotājam “Izstāde”, lai pati bibliotēka-izstādes saņēmēja varētu kontrolēt termiņus.
JGB mājas lapā izstāžu grafiks turpmāk tiks publicēts pie izstādes apraksta nevis kā līdz šim kā
saite uz pdf dokumentu.
Problēma: Ceļojošās izstādes “Grāmatu skate “Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils
Galvenajā bibliotēkā”” grāmatu kopa sastāv no 102 grāmatām. Tas ir ļoti daudz un ir
problemātiski tās pārvadāt, nepasliktinot to fizisko stāvokli.
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Risinājums: 2020.gadā pārskatīt lietderīgumu piedāvāt izstādē visas 102 grāmatas. Tiek
apsvērta iespēja izstādes komplektā ietvert tikai pirmo 10 vietu ieguvējas un novadpētniecības
mapi par izstādes norisi.

8.7.

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības

Jāturpina darbs pie novada datu bāzes kvalitātes uzlabošanas pēc JGB un JPB novada
datu bāzu apvienošanas.
Vēl arvien viena no vajadzībām būtu slēgta izstāžu plaukta iegāde, kur varētu izvietot
fiziskus novadpētniecības un citas tematikas priekšmetus.
Nobriedusi nepieciešamība izstrādāt JGB digitālo kolekciju glabāšanas koncepciju.
Iepazīstoties ar JGB un JPB jaunajām mājas lapām, radusies vajadzība izveidot sadaļu
E-novads, kurā būtu saites uz pilsētas un reģiona iestāžu mājas lapām.
Tā kā novadpētniecības krājuma izvietojumu nav iespējams mainīt, varbūt būtu
lietderīgi esošā plaukta galus aprīkot ar caurspīdīgām plastmasas kabatiņām, kurās varētu izlikt
novadpētniecības krājuma jaunumus.
Galvenā vajadzība novadpētniecības darba tālākai virzībai ir cilvēkresursu palielinājums
darba veikšanai un kvalitātes nodrošinājums veidojamajam produktam.
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9.

Projekti

Tabula “Projektu apkopojums”
Nr.
1.

2.

3.

Projekta
nosaukums
Veselības
veicināšanas un
slimību
profilakses
pasākumi
Jēkabpilī
“Svinam Latvijas
15 gadi Eiropas
Savienībā”

Finansētājs

„Interaktīvās
izglītības telpa efektīvs
nelabvēlīgu
ģimeņu bērnu
sociālās
integrācijas
veids” jeb OPEN
UP, No: LLI-263

Projekta
līdzfinansējums
no Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda
un Jēkabpils
pilsētas
pašvaldības

Eiropas
līdzfinansējums
no Eiropas
sociālā fonda un
Jēkabpils pilsētas
pašvaldības
Ārlietu ministrija

Finansējuma
apjoms
205 eiro
(autoratlīdzības
līgumam)

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Bibliotēkā notika Marka
Jermaka lekcija “Vīrieša
labsajūtas formula”

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Pateicības
balvas

“Svinam Latvijas 15 gadi
Eiropas Savienībā” ietvaros
organizējām diskusiju
“Eiropas stāsti”
Projekta „Interaktīvās
izglītības telpa - efektīvs
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu
sociālās integrācijas veids” jeb
OPEN UP, No: LLI-263
rezultātā JGB Bērnu literatūras
nodaļa ir aprīkota ar
mūsdienīgu tehniku un jaunām
mēbelēm. Pateicoties jaunajam
aprīkojumam, bibliotēka
paplašinās nodaļas
piedāvājumu – tiek organizētas
nodarbības sociālā riska
ģimeņu bērniem, kā arī
atsevišķi ikvienam bibliotēkas
apmeklētājam. Projekta
īstenošanas laiks ir līdz 2019.
gada novembra beigām.

Atbalstīts

Projekta
kopējās
izmaksas ir
vairāk nekā
176 680,- eiro.
Jēkabpils
pilsētas
pašvaldības
līdzfinansējums
5656,- eiro

Atbalstīts

1. Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tika aizsākts
2017. gadā un 2019. bija noslēdzošie pasākumi. Bibliotēkā notika Marka Jermaka lekcija
“Vīrieša labsajūtas formula”, kurā tika runāts par cilvēka pasaules uztveri un tā saistību ar
veselību, par slimību un ciešanu nozīmi cilvēka dzīvē.
2. Sadarbībā ar Ārlietu ministriju pasākumu cikla “Svinam Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā”
ietvaros organizējām diskusiju “Eiropas stāsti”, kurā piedalīties aicinājām pārstāvjus no
NVO - Jēkabpils pensionāru biedrības “Sasaiste”, Jēkabpils Invalīdu biedrības, Latvijas
Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļas, Jēkabpils baltkrievu biedrības “Spatkanne”
un Erasmus+ brīvprātīgās no Polijas un Austrijas. Pasākuma mērķis bija analizēt pārmaiņas,
kuras notikušas Latvijā un Eiropā 15 gadu laikā, veicināt cilvēku piederības sajūtu un
sekmēt identitātes stiprināšanu ar savu kopienu un valsti.
3. Projekta „Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids” jeb OPEN UP, No: LLI-263 rezultātā ieguvām jaunas tehnoloģijas, kas
ļauj veidot Bērnu literatūras nodaļu par ģimenes bibliotēku, kur zināšanas iegūst gan mazais
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ķipars, gan lielākie brāļi un māsas, gan vecāki. Paplašināts nodaļas pakalpojumu klāts ar
izzinošajām, izklaides un atpūtas iespējam, kā arī izveidota bērnu un jauniešu atpūtas vieta.
Projekta mērķis bija radīt atbilstošus apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās
mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot
dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.
Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem
Piedaloties OPEN UP projektā bibliotēka ir ieguvusi jaunākās tehnoloģijas un
bibliotēkas lietotāju pieaugumu, kā arī ir veidojusies laba sadarbība ar projektā iesaistītajām
pilsētām Rokišķiem (Lietuva) un Ludzu. Strādājot šajā projektā ir radušās dažādas idejas, lai
turpmāk veidotu un radītu jaunus pasākumus bibliotēkā.
Iesaistoties veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos Jēkabpilī,
bibliotēkai ir bijusi iespēja organizēt kvalitatīvas lekcijas, kurās piedalās zinoši speciālisti. Šīs
lekcijas tika labi apmeklētas un vietējie iedzīvotāji pozitīvi novērtēja doto iespēju apmeklēt
lekcijas bezmaksas.
Viegli ir sadarboties ar Ārlietu ministriju, jo Eiropas savienības informācijas punkta
(ESIP) pasākumi vienmēr tiek atbalstīti.
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10.

Publicitāte

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem
Lai veidotu atpazīstamības zīmolu Jēkabpils pilsētai tika izveidots jauns logo un tā
ietvaros tika veidoti vienoti pilsētas nozaru logotipi. Nozaru logotipu pamatā ir pilsētas
galvenais logotips, kas katrai nozarei ir savā krāsā, tādējādi atšķirot šo nozaru logotipu un
dodot tam individualitāti. Jēkabpils Galvenā bibliotēka ir kultūras nozares (sarkanās krāsas)
logotips, kas atšķir šo nozarei no citām. Izveidojot jauno logotipu, bibliotēkas lietotājiem esam
izveidojuši jaunas lasītāju kartiņas.

Jaunais logo.
Lai popularizētu bibliotēkas pasākumus, regulāri, katru mēnesi sastādām pasākumu un
izstāžu plānu, ko iesniedzam Jēkabpils Kultūras pārvaldei, kas veido informatīvos bukletus kur
ir atspoguļoti visi pilsētas pasākumi. Bukleti tiek izvietoti Jēkabpils sabiedriskajās iestādēs. Kā
arī pasākumu tabula tiek publicēta Jēkabpils laikrakstā “Jēkabpils Vēstis”, kas nonāk ikviena
pilsētas iedzīvotāja pastkastītē.
Bibliotēkas pasākumi un aktualitātes regulāri tiek publiskotas Jēkabpils plašsaziņas
līdzekļos, kā „Brīvā Daugavas”, „Jaunais Vēstnesis”, “Jēkabpils Vēstis” , kā arī “Latvijas
Avīze”, “Diena”. Sīkāk skatīt pielikumā Nr. 8.

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī
Bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa).
Bibliotēkai tika izveidota jauna tīmekļa vietne www.jgb.lv kurā ir pieejama informācija,
par Jēkabpils Galveno bibliotēku, Jēkabpils reģiona un Neretas novada publiskajām un skolu
bibliotēkām, kā arī ir pieejams kopkatalogs. Izveidota strukturēta novadpētniecības sadaļa, kurā
kā kalendāra formātā ir strukturēta pamata informācija par Jēkabpils reģionam nozīmīgiem
cilvēkiem, aptverot vēsturiskās un tagadējās Jēkabpils reģiona robežas. Regulāri tiek ievietota
informācija, kas ir aktuāla bibliotekāriem. Par Galvenās bibliotēkas aktualitātēm vietnes
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apmeklētāji uzzina uzreiz atverot tīmekļa vietni, jo pirmajā lapā regulāri tiek ievietota
aktuālākā informācija.
Situācijas vērtējums: Jēkabpils Galvenajai un Jēkabpils Pilsētas bibliotēkai ir
izveidotas identiski vienādas tīmekļa vietnes ar atšķirīgu tīmekļa adresi, kas Jēkabpils
iedzīvotājiem var radīt nesaprašanu un iespējam pat maldīgu informāciju. Tīmekļa vietnēs būtu
nepieciešams izmantot dažādas krāsas, kas atšķirtu abas bibliotēkas.
Sociālie tīkli.
Bibliotēka aktīvi izmanto tādus sociālos tīklus kā facebook.com, instagram.com un
draugiem.lv, kuros tiek publicēta aktuālākā informācija, veidoti ieraksti, atspoguļoti pasākumi
fotogrāfijās un dalīta informācija par aktualitātēm bibliotēkas nozarē.
Citas tīmekļa vietnes.
Informāciju par Jēkabpils Galveno bibliotēku ir iespējams atrast arī kulturasdati.lv,
Jēkabpils kultūras pārvaldes interneta vietnē jkp.lv, kā arī saiti uz Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas tīmekļa vietni ir iespējams atrast km.gov.lv, kg-dizains.lv. Par bibliotēkā
notiekošajiem pasākumiem ir iespējams uzzināt tīmekļa vietnēs radio1.lv, jēkabpilslaiks.lv,

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Ikviens pasākums kas tiek organizēts ir neatņemama bibliotēkas sastāvdaļa. Pārskata
gadā tika organizēti vairāki pasākumi, ikviens no šiem pasākumiem ir unikāls un
neatkārtojams. Tāpēc ikviens pasākums, kas tiek reklamēts un publicēts ir popularizējošs. Sīkāk
par pasākumiem skatīt pielikumos Nr. 4;6;9.
Viens no veiksmīgākajiem bibliotēkas popularizējošiem pasākumiem bija Jēkabpils
pamatskolas skolēnu projektu nedēļa “Karjeras dienas bibliotēkā” (5 nodarbības). Bibliotēkā
ieradās skolnieki, kas interesējās pa bibliotekāra profesiju, šī pasākuma rezultātā pieauga
apmeklētāju skaits bērnu literatūras nodaļā.
2019.gada 14. janvārī notika ceļojošās zīmējumu un domrakstu izstādes "Mana
Satversme" atklāšana. Pasākumā viesojās Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs un
Satversmes tiesas sekretāre - konsultante Kristiāna Plāte. Klātesošie uzzināja par izstādes
tapšanu un saņēma atbildes uz jautājumiem par Satversmes tiesas darbu. Šī izstāde bija
visapmeklētākā 2019. gadā tās apmeklējums sasniedza 400 personas.

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Katras iestādes publicitāte ir rūpīgs darbs, kas būtu jāveic katru dienu. Lai ikdienā
nodrošinātu sistematizētu un regulāru publicitāti bibliotēkai būtu nepieciešams jauns
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darbinieks, kas būtu sabiedrisko attiecību speciālists. Šobrīd publicitāte tiek pakārtota
bibliotēkas pamatpakalpojumu veikšanai.

11.

Sadarbības tīkla raksturojums

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Pastāvīgs bibliotēkas sadarbības partneris ir Jēkabpils pašvaldība:


“Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.–2020.

gadam.”, atskaites gadā organizēta Marka Jermaka lekcija “Vīriešu labsajūtas formula”;


“Garīgās veselības nedēļas” 2019 Jēkabpilī ietvaros notika saruna “Pozitīvs skatījums

uz sevi un dzīvi”. Sarunu vadīja Silvija Strušele, NLP meistars, neirolingvistiska
programmēšana NLP specializēto kursu trenere;


Iesaistāmies Jēkabpils pilsētas un

Kultūras pārvaldes rīkoto pasākumu norisē un

vadīšanā:


Pilsētas svētku programmas veidošanā, un svētku norisē.



Piedalāmies dzejas dienu pasākumos un organizējam interešu apvienības

“Literāts” dzejas performances “Dzejas fetišs”.
Atskaites gadā svinot uzņēmuma “Jēkabpils ūdens” 40 gadu jubileju bibliotēkā tika
organizēts konkurss, kurā iedzīvotāji tika aicināti izdomāt uzņēmumam saukli. Konkursa
dalībniekiem uzņēmums bija sagatavojis pārsteiguma balvas un uzvarētāji tika pie vērtīgām
balvām.

Noslēguma pasākumā bibliotēkā un pēc tam arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā bija

tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas pētnieku
Sandi Dejus.
Izglītības iniciatīvu centrs 26. septembrī sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru
bibliotēkā notika loģikas kļūdu spēle "Populists". 21. novembrī bibliotēkā rīkoja praktisku
semināru ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI BIBLIOTĒKĀS kuru vadīja komunikācijas
eksperts Kaspars Rūklis.
Sadarbojoties ar Aknīstes pilsētas pašvaldību un novadpētnieci Edīti Puleri

tika

izsludināts konkurss "Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem". Bibliotēkā tika
iesūtīti darbi, kurus izvērtēja komisija un noteica uzvarētāju.
Māmiņu biedrība “Atspulgs” jūnijā Jēkabpils NVO projektu konkursa atbalstītā
projekta “Pretī senču tradīcijām’’ ietvaros, bibliotēkā organizēja pasākumu “Stiprās
ģimenes’’. Izglītojoši informatīvajā aktivitātē piedalījās māmiņas ar bērniem, runāja par
ģimenēm seno laiku griezumā. Lektore Inese Začeste sveica stiprās ģimenes – Ivanovu un
Stalidzānu ģimenes.
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Maijā, Eiropas dienu ietvaros, dienas centrā “Kopā būt” Jēkabpils galvenās bibliotēkas
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru
rīkoja pasākumu “Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. Eiropas stāsti”. Savos Eiropas stāstos
dalījās Biruta Jemeļjanova (Jēkabpils pensionāru biedrība “Sasaiste”), Raisa Kļaviņa (Jēkabpils
Invalīdu biedrība), Maruta Līce (Latvijas Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa),
Valentīna Doroščenoka (Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne”) un citi klātesošie.
Pasākumu atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Izveidojusies ilggadīga sadarbība ar visām pilsētas izglītības un pirmsskolas izglītības
iestādēm, veidojam bibliotekāro stundu saturus, viesojamies izglītības iestādēs un skolnieki
bieži viesojas bibliotēkā. Vadam nodarbības un aicinām iesaistīties konkursos kā, piemēram,
dzejas dienu “Runčuka punčuka pantiņu kaujas” pirmsskolas bērniem. Iesaistām skolas Bērnu
un Jauniešu žūrijā. Karjeras dienās aicinām uz bibliotēku un stāstam par bibliotekāra profesiju.
Turpinās sadarbības līgums ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāli un
Jēkabpils Agrobiznesa koledžu par mācību – metodisko materiālu nodrošināšanu studentiem
un pasniedzējiem no bibliotēkas puses un grāmatu atgūšanu no parādniekiem no augstskolu
puses. Līgumu nosacījumi tiek ievēroti un veiksmīgi darbojās, dodot iespēju studentiem no
citiem reģioniem izmantot bibliotēkas pakalpojumus.
Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar mazākumtautību biedrībām:


Ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „JAVIR” ir organizējuši tādus pasākumu, kā:
 "Ukraiņu hustka". Dalībnieki varēja iepazīties ar foto izstādi, klausījās stāstus par
lakatu un tā vēsturi. Mazie apmeklētāji piedalījās radošajās darbnīcās – rotāja lelles
ukraiņu tautastērpos izkrāsoja ukraiņu lakata ornamentus.
 Radošā darbnīca “Dekors no ģipša”. Darbnīcu vadīja ukraiņu biedrības kultūras
pasākumu organizatore Viktorija Artemjeva. Spēlējoties ar šo materiālu, var panākt
neparastu rezultātu, kurš vienmēr būs interesants un unikāls. Tā bija lieliska iespēja
atslābināties un uz laiku novērst uzmanību no ikdienas problēmām, izbaudīt procesu
un saņemt gandarījumu par paveikto. Radošajiem darbiem nepieciešamie materiāli
tika nodrošināti. Pašu izgatavotās lietas katrs paņēma līdzi uz mājām.



Baltkrievu biedrība “Spatkanne” organizējuši šādus pasākumus:
 Aprīlī notika Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts baltkrievu
literatūras vēstures muzeja literāri – dokumentālās ceļojošās izstādes “Pimens
Pančenko – grāmata par ceļojumiem un mīlestību” atklāšana.
 Oktobrī notika tematisks pasākums par baltkrievu nacionālo virtuvi literatūrā
"Literārās receptes" un ēdienu degustācija.
 Novembrī

bibliotēkā notika tematisks pasākums " Baltkrievu lāde''. Biedrības

dalībnieki no savām dārgumu lādēm cēla izšūtus dvieļus - rušņikus, austus galdautus,
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segas, jostas, priekšautus, lakatus un citus paaudžu paaudzēs mantotus rokdarbus,
kas ir baltkrievu materiālais kultūras mantojums.
Lai informētu iedzīvotājus, par

bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, aktīvi

sadarbojamies ar vietējiem masu medijiem, kā Jēkabpils radio1, vietējo laikrakstu “Brīvā
Daugava” un Vidusdaugavas televīziju, kas informē par notiekošajiem pasākumiem. Sīkāk par
publikācijām skatīties pielikumu Nr. 8.

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Kopā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava", UNESCO nedēļas “Sievietes
zinātnē”

ietvaros, 14. oktobrī bibliotēkā aicinājām bagātināt savu izpratni par Latvijas

zinātniecēm, viņu pētījumu devumu valstij, ikvienam no mums kā sabiedrības daļai bija iespēja
tikties ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošo pētnieci Dr.biol. Natāliju
Burņeviču.
18.–19. septembrī Jēkabpilī notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Jēkabpils
Galvenās bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību organizētā 17. bibliotēku
novadpētniecības konference. Viens no galvenajiem šī gada konferences tematiem – digitālais
kultūras mantojums.
Sadarbojoties ar žurnālu “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Pasaules Vēsture”
pārstāvjiem un galveno redaktori Dinu Bēmu uzzinājām par izdevumu tapšanu un notika
tikšanās ar Latvijas Universitātes ģeologu Māri Krievānu.
Digitālās nedēļas ietvaros notika lekcija par e-veselību. Lektore Nacionālā veselības
dienesta Zemgales nodaļas Vecākā eksperte Anda Jākobsone.
Sadarbojoties ar Satversmes tiesu 14. janvārī notika ceļojošās zīmējumu un domrakstu
izstādes "Mana Satversme" atklāšana. Pasākumā viesojās Satversmes tiesas padomnieks
Kristaps Tamužs un Satversmes tiesas sekretāre - konsultante Kristiāna Plāte. Klātesošie
uzzināja par izstādes tapšanu un saņēma atbildes uz jautājumiem par Satversmes tiesas darbu.

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība


Kopš 2017. gada mūsu partneri ir Ludzas centrālā bibliotēka un Rokišķu rajona
bibliotēka (Lietuva) projekta „Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu
bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP, No: LLI-263 realizēšanā. Projekta
laikā Rokišķos notīkota īstenotāju– Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas, Jēkabpils
Galvenās bibliotēkas un

Rokišķu rajona bibliotēkas – bērnu Vasaras nometne un

projekta noslēguma sanāksme.
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Jēkabpilī

janvārī,

notika

viena

no

projekta

aktivitātēm

-

profesionālās

pilnveides seminārs "Jaunās tehnoloģijas sociālajā integrācijā - priekšrocības un
riski", kurā piedalījās Jēkabpils reģiona, Ludzas, Rokišķu bibliotēku darbinieki.
Lektore bija Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra izglītības darba
speciāliste Inga Grīnberga.


Septembrī bibliotēkas darbinieki devās uz Lietuvu, lai apmeklētu Rokišķu un Anīkšču
bibliotēku jaunās ēkas, dalītos darba pieredzē un iepazītos ar pilsētu tūrisma objektiem.



Aprīlī notika Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts baltkrievu literatūras
vēstures muzeja literāri – dokumentālās ceļojošās izstādes “Pimens Pančenko – grāmata
par ceļojumiem un mīlestību” atklāšana, sadarbībā ar baltkrievu biedrību "Spatkanne".



Oktobri notika

pasākums “Ķīnas valdzinājums”. Jēkabpils domes deputāte Līga

Kļaviņa dalījās pārdomās Latvijas Universitātes Konfūcija institūta rīkoto Latvijas
izglītības darbinieku delegācijas vizīti uz Ķīnu. Savukārt Jēkabpils Valdīts ģimnāzijas
ķīniešu valoda skolotāja Wu Zhezhe iepazīstināja ar

Ķīnas izglītības sistēmu,

Pasākuma noslēgumā apmeklētāji izmēģināja roku hieroglifu rakstīšanā.

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs


Februārī Jēkabpili apmeklēja Kultūras ministrijas un Bibliotēku padomes pārstāvji
(Vanda Bērziņa, Linda Langenfelde un Dzidra Šmita), lai tiktos ar Jēkabpils novada
administrāciju un izbraucot uz Kalna pagasta bibliotēku izvērtētu novada bibliotēku
reorganizācijas pamatotību.



Izjūtam reģiona vietējo pašvaldību atbalstu un sapratni gatavojoties vietējās nozīmes
bibliotēku atkārtotai akreditācijai.

Saņemot akreditācijas komisijas atzinumus

(Krustpils, Jēkabpils un Neretas novadu) pašvaldības steidz līdz reformai tos izpildīt.


Bieži bibliotēkas rīkotajos pasākumos piedalās un iesaistās to norisē Jēkabpils Domes
deputāte Līga Kļaviņa (ZZS).



Maijā mainoties Jēkabpils pilsētas domes vadībai, jaunais domes priekšsēdētājs Aivars
Kraps un priekšsēdētaja vietniece Kristīne Ozola apmeklēja bibliotēku un iedziļinājās
darba specifikā.
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12.

Metodiskais un konsultatīvais darbs

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, JGB metodiskā
darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar 34 reģiona publiskajām un 22 skolu
bibliotēkām.
2019.gadā turpinājās Jēkabpils novadā uzsāktā bibliotēku tīkla reorganizācija. Vēl trīs
novada pagastos (2018.gadā Zasas pagastā) - Dunavas, Rubeņu un Kalna pagastos, kuru
teritorijā ir divas publiskās bibliotēkas, reorganizācijas rezultātā ir atstāta pagastā viena
bibliotēka ar struktūrvienību:
- Jēkabpils novada Zasas bibliotēka ar struktūrvienību Liepās (2018.gadā);
- Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka ar struktūrvienību Tadenavā;
- Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka ar struktūrvienību Slatē;
- Jēkabpils novada Kalna bibliotēka ar struktūrvienību Dubultos.
Katrā šajā bibliotēkā ar struktūrvienību strādā 1 slodzes darbinieks, izņemot Kalna
bibliotēkā strādā divi darbinieki ar kopējo 1 slodzi.
Tātad

Jēkabpils novadā reorganizācijas rezultātā 11 publisko bibliotēku

vietā

pakalpojumus sniedz 7 bibliotēkas, t.sk., 5 bibliotēkas ar struktūrvienībām.
Jēkabpils pilsētā izglītības iestāžu reformas rezultātā Jēkabpils vakara vidusskola un tās
bibliotēka tika pievienotas Jēkabpils 2.vidusskolai. Tātad arī izglītības iestāžu bibliotēku skaits
ir samazinājies līdz 22.
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. GB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts
Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:


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



Jēkabpils, Neretas un Krustpils novadu 20 publisko bibliotēku sagatavošana atkārtotai
akreditācijai;



konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli Alise-i publiskajās un skolu
bibliotēkās;
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konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu
digitalizācijas uzsākšanai;



apjomīgas konsultācijas automatizētas krājuma inventarizācijas norisē Neretas novada 6
bibliotēkās, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēkā, Krustpils pamatskolas bibliotēkā;



profesionālās kvalifikācijas prakses organizēšana 5 tālākizglītības programmas
“Bibliotēku zinības” audzēkņiem.

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.
JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu norise, dalībnieku un stundu
skaits
Dat.

Vieta

Organi
zētājs(i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Dalībnie Stundu
ku
sk.
skaits

21.03

JGB

JGB

39

3

25.04.

JGB

JGB
LNB

35

3

06.06.

30

5

10.10.

Krustp JGB
ils
novad
a b-kas
JGB
JGB

46

3

7.11

JGB

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Aizvadītais 2018.gads Jēkabpils reģiona un
Neretas novada publiskajās bibliotēkās
Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
- Nacionālā enciklopēdija - nozīmīgs zināšanu
resurss
- 3td e-grāmatu bibliotēka un citi e-resursi
- Daudzpusīgas darba formas ar bērniem
Profesionālās pilnveides pieredzes apmaiņas
brauciens pa Krustpils novada bibliotēkām –
Variešu b-ka un Krustpils pagasta b-ka, kā arī
vairāki Krustpils pagasta kultūrvēsturiski objekti
Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
- Augškurzemes partizānu pulkam - 100, par
konkursu "Vēstule Brīvības cīņu dalībniekam"
- Ieskats Jēkabpils GB jaunās mājas lapas sadaļās
- aktualitātes bibliotekārajā darbā, IFLAS
vadlīnijas par dāvinājumiem, Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļa
- 2019.gada bibliotēku akreditācijas atzinumi
- E-pasta etiķete, failu kopīgošana
Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas:
-Jēkabpils novada pašvaldības redzējums par
bibliotēkām, jauniem pakalpojumiem
-novadpētniecības konkursa "Kur tas bija...?
rezultāti
-Krustpils novada bibliotēku darbinieku
piedalīšanās LNB rīkotajā pieredzes apmaiņas
braucienā uz Bavārijas bibliotēkām
-tikšanās ar Grāmatas "Krisburgas
puorsakas"autoru Spodri Bērziņu
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45

3

JGB

14.11

JGB

JGB,
JVĢ

21.11

JGB

11.04

JGB

JGB,
Izglītība
s
iniciatīv
u centrs
EGO

13.02.,
14.02.,
8.03

Jēkabp
ils
TITC

JGB,
VARA
M,
LDZC

Profesionālās pilnveides seminārs skolu bibliotēku
darbiniekiem, tēmas:
- Nacionālā enciklopēdija - nozīmīgs zināšanu
resurss
- aktualitātes LNB Bibliotēku attīstības centra
rīkotajos skolu bibliotēku darbinieku semināros
- 3td e-grāmatu bibliotēka - jauns pakalpojums
bibliotēku lietotājiem
- reģiona skolu bibliotēku darbs bibliotekārajā
sistēmā Alise
Nozīmīgākie jaunumi nozaru literatūrā publiskajās
bibliotēkās
Praktisks seminārs "Ilgtspējīgas attīstības mērķi
bibliotēkās

27

3

43

5

Praktiskais semināru „Radošums un tā izpausmes
darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”
E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju
risināšanai”

30

6

36

8

Apkopojot 2019. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē:


5 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku nozarē
un Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotēku darbā;



2 profesionālās pilnveides kursi;



1 apmācība par e-pakalpojumiem;



1 pieredzes apmaiņas brauciens.

Pārskata periodā pavasarī brauciens tiek organizēts uz kādām no novadu bibliotēkām, kas
ir mūsu pārraudzībā un kur ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Šogad apmeklējām Krustpils
novada bibliotēkas - Variešu bibliotēku un Krustpils pagasta bibliotēku. Bibliotēkas bija ļoti
daudz strādājušas pie tā, lai šajā braucienā reģiona kolēģi varētu gūt pilnvērtīgu ieskatu
bibliotēku profesionālajā darbībā - Variešu bibliotēkas darba organizēšana - tā ir bibliotēka ar
divām struktūrvienībām, Krustpils pagasta bibliotēka aktīvi strādājot gan ar bērnu un jauniešu
auditoriju, gan sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus senioriem. Pieredzes apmaiņas braucienā
bija iespēja aplūkojot arī dažādus Krustpils pagasta kultūrvēsturiskos objektus.
2019. gada nogalē visiem publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem
sagatavojām apliecinājumus par JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu
apmeklēšanu.
2019. gadā pēc reģiona publisko bibliotēku pārskatu uzrakstīšanas un statistisko datu
apkopošanas organizējām Diskusiju dienas. Šajās dienās visas bibliotēkas tika sadalītas 5
dienās, lai katrā dienā būtu dažādu novadu pārstāvētas bibliotēkas. Bibliotēku darbinieku
uzdevums bija sagatavot prezentāciju par galvenajiem statistikas rādītājiem, veiksmīgākajiem
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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 Jēkabpils, Krustpils un
Neretas novadu 20 bibliotēkās. Galvenie virzieni šī darba īstenošanā:


bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu pārstrāde, personu datu aizsardzības regulas
noteikumu ievērošana lietotāju reģistrācijas jomā;



plānošanas dokumentu - attīstības stratēģijas, krājuma attīstības koncepcijas - kvalitatīva
izstrāde;



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;



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. 2019. gadā kopumā tika noorganizēti 9 bibliotēku darbinieku profesionālās
pilnveides pasākumi - semināri, mācības, lekcijas, pieredzes braucieni, 5 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.

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.
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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.
2019. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības
centru, tās darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus:


Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšana;



Par projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” administrēšanu Jēkabpils reģionā;



Regulāra informācijas saņemšana par jaunajām grāmatām, dāvinājumiem, pasākumiem
grāmatu izdevniecības jomā;



profesionālās pilnveides semināru apmeklēšana metodiķiem un krājuma komplektēšanas
speciālistiem;
Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizēto semināru galveno bibliotēku

metodiķiem:


22. un 23. maijā Salaspils novada bibliotēkā notika Reģiona galveno bibliotēku metodiķu
seminārs. Praktiski ieguvumi piedaloties šajā divu dienu seminārā:

-

failu kopīgošana, izmantojot Google rīkus;



- reģiona bibliotēku vizitācijas dokumentu sakārtošana, aizpildot vizitācijas laikā
konstatēto tieši uz vietas bibliotēkā.
2) 17. oktobrī, kura nozīmīgākās tēmas: skolu bibliotēku nozīmīgums jaunajā izglītības
modelī, bibliotēkas popularizēšana sociālajos tīklos.
Metodiskā ziņā svarīgi jaunie LNB Bibliotēku attīstības centra sagatavoties 2019.gada

materiāli ir:


Konferenču, semināru un sanāksmju materiāli;



Uzziņu izdevums “Kalendārs bibliotēkām”;



Darbs ar personas datiem bibliotēkās: ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasību ievērošanā;



Dāvinājumi bibliotēku krājumā: vadlīnijas bibliotēkām;



Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018.gadā: pārskata ziņojums.
Regulāri notiek konsultācijas ar Tieto Latvija tīri praktiskos jautājumos par BIS Alise

darbību, kā arī par līgumu slēgšanu ar novadu bibliotēkām, kas strādā Alise-i modulī. Notiek
intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas procesiem
šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu.
Daudz konsultāciju tika prasītas un saņemtas jautājumos par krājumu salīdzināšanas
datiem un kļūdu labošanu tajos.
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12.4. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi
Šī darba problēmas mēs esam jau pārrunājuši gan galveno bibliotēku metodiķu
semināros, gan arī jaunizveidotās darba grupas sanāksmē, tās ir:
- vienotas dokumentācijas prasības akreditācijas komisijai, plāniem, atskaitēm;
- labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem, labu,
bibliotekāru atzinīgi novērtētu lektoru datu 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.

13. Darba prioritātes 2020. gadā


Iesaistīties Jēkabpils pilsētas 350 gadu jubilejas pasākumu un aktivitāšu norisē.



Turpināsies

pārrobežu projektā ” Interactive educational space – efficient way of social

integration of children from disadvantaged families” (Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs
sociālās integrācijas ceļš bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm), tematiskās atvērtās nodarbības.


Turpināt ciklu “Tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem un māksliniekiem”.



Turpināt darboties UNESCO “Stāstu bibliotēkas” tīklā.



Veicināt bērnu un jauniešu lasītprasmes piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektos:
 Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensības;
 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;.



Veicināt izpratni un informētību par drošību internetā, attīstīt skolēnos radošās spējas, iemaņas

informācijas meklēšanā un apstrādē. Sadarbojoties ar sociālās un pilsoniskās jomas mācību
priekšmetu skolotāju metodisko apvienību, organizēt konkursu sociālajās zinībās “Esi drošs”.


Izstrādāt un veikt detalizētu aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, kā uzlabot un attīstīt
bibliotēkas pakalpojumus.



Izstrādāt JGB Krājuma attīstības koncepciju (2020-2022).



Izstrādāt vienotas novadpētniecības datu bāzes struktūru, kopā ar Jēkabpils Pilsētas bibliotēku
un uzsākt datu ievietošanu tajā.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja: Zinaīda Rabša
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Pielikums Nr. 1. Projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”
Projekts “Interactive educational space – efficient way of social integration of
children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās
izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN
UP

No 2018. gada aprīļa Jēkabpilī tika uzsākta Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta “Interactive educational space – efficient way of social integration of children
from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa
– efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP īstenošana.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā ir trīs sadarbības partneri –
vadošais partneris ir Ludzas pilsētas pašvaldība, pārējie partneri ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība
un Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka.
20 mēnešu garumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību
un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku projektā īstenoja vairākas aktivitātes: 2
nometnes, pieredzes apmaiņas braucienus, seminārus bibliotekāriem, apmācības un nodarbību
ciklu bērniem bibliotēkās.
Projekta rezultātā ir modernizēta Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļa. Bērnu ērtībai un komfortam ir iegādātas jaunas mēbeles. Jau esošo tehniku Bērnu
literatūras nodaļā tagad papildina trīs jauni portatīvie datori, interaktīvais galds, fotoaparāts.
Paralēli bibliotēkas ikdienas funkcijām bērniem būs iespēja arī izklaidēties, izmantojot iegādāto
spēļu konsoli „Xbox”, spēles un 3D televizoru.
Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā
projektā sastāda 37 710,27 EUR, t.sk. 32 053,72 EUR ES finansējums.
Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu
2019.gadā Lietuvā, Roķišķos norisinājās "ZORRO!" nometne, kas pulcēja Lietuvas,
Ludzas un Jēkabpils bērnus un skolotājus. Nedēļas garumā, mēs darbojāmies ar skolotāju –
kokapstrādes meistaru, apmeklējām Viļņas Ģedimina tehniskā universitāti, kur iepazināmies ar
jaunākajām tehnoloģijām un to pielietošanu ikdienā. Iepazinām Ugunsdzēsēju darbu un daudz
ieguvām par drošību uz ūdens un kā rīkoties kritiskās situācijās.
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Šī nometne bija pārbaudījums ne tikai skolotājiem, bet arī pašiem bērniem, prom no
mājām, jo Jēkabpils bērni nebija bijuši no mājām vairāk par vienu dienu, tas bija jautrs
piedzīvojums.
Arī 2019.gadā turpinājās slēgtās un atvērtēs nodarbības. Slēgtajās nodarbībās 2019.gadā
piedalījās Jēkabpils pamatskolas korekcijas klase, bet atvērtās nodarbības katru piektdienu bija
pieejamas jebkuram mūsu lasītājam. Interesanti fakti, izzinoši testi un noslēgumā katrai
nodarbībai kāda saistoša Xbox spēle kopā ar draugiem – lūk katras nodarbības saturs īsumā.
Visas nodarbības bija saistītas ar bibliotēkā pieejamo grāmatu klāstu. Lai bērni informāciju
meklētu paši mūsu grāmatu plauktos, tāpēc ieinteresējām katru nodarbību apmeklētāju.
2019.gadā notika 44 atvērtās nodarbības un 10 slēgtās. Bērniem ļoti patika tas, ka
katrai nodarbībai bija sava tēma - varēja ne tikai izmantot tehnoloģijas, bet iesaistīties arī ar
tiem materiāliem, kas pieejami bibliotēka. Daudzi bērni atzina, ka kopā ar draugiem meklēt
informāciju ir interesantāk.

Nākotnē turpināsim šo nodarbību virzienu, jo ir bijusi liela

atsauksme. http://ejuz.lv/6cge
29. oktobrī Ludzā piedalījāmies projekta “OPEN UP” noslēguma konferencē
“Interaktīvā izglītības telpa - tradicionālais un mūsdienīgais”. Konferenci atklāja Ludzas
novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Dalībniekus uzrunāja arī Izglītības un zinātnes
ministre Ilga Šuplinska un Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele, novēlot visiem
veiksmīgu arī turpmāko darbu! Kā galvenais projekta partneris uzstājās Ludzas bibliotēkas
direktore Inta Kušnere, iepazīstinot konferences dalībniekus ar Ludzas bibliotēkas projektiem
un sasniegumiem. Par projektu “OPEN UP” – no sākuma līdz šim brīdim, dalījās arī projektu
vadītāja Viola Andruščenko - lielo pieredzi, darba sparu un apņēmību, projekts noslēdzās tik
veiksmīgi! Konferences gaitā uzstājās arī pārstāvji no visām trim bibliotēkām – Ludzas,
Rokišķiem un Jēkabpils. Skatījāmies video, bildes un bijām lepni par sasniegtajiem rezultātiem.
Konferences otrajā daļā uzstājās lektori, kas dalījās pieredzē par darbu ar bērniem, stāstīja par
socializēšanos, pieeju un jaunām metodēm, ko izmantot arī mums, bibliotekāriem.
Projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids" jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space - efficient way of
social integration of children from disadvantaged families) aktivitātes 2019.gadā
Laiks

Pasākuma nosaukums
Atvērtās nodarbības

03.01.
04.01.
11.01.
18.01.
25.01.
01.02.
08.02.
15.02.

Detektīvspēle bibliotēkā
Labas uzvedības ābece
Bingo!
Ziemas prieki!
Kendamas izaicinājums
Drošāks Internets sākas ar Tevi!(Vispasaules drošāka interneta diena)
Valentīndiena
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22.02.
01.03.
08.03.
15.03.
22.03.
29.03.
05.04.
12.04.
26.04.
10.05.
17.05.
24.05.
07.06.
14.06.
21.06.
28.06.
05.07.
12.07.
19.07.
26.07.
02.08.
09.08.
16.08.
23.08.
30.08.
06.09.
13.09.
20.09.
27.09.
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.
01.11.
08.11.
22.11.
05.01.
10.01.
21.02.
21.03.
09.04.
16.04.
09.05.
27.05.
28.10.
17.01.
28.03
29.10.

Starptautiskā dzimtās valodas diena
Sagaidot pavasari!
Starptautiskā sieviešu diena
Zini vai mini?!
Starptautiskā Laimes diena!
Iepazīsim mūsu bibliotēkas mājaslapu!
Joku diena
Lieldienu prieks
Nāc un veido savu bibliotēku!
Eiropas diena
Krāsainās pasakas
Gaidot vasaru!
Es esmu atbildīgs par sevi

Brīvdienu skoliņa

Mana vasara

Starptautiskā rakstpratības diena
Zelta kamolītis (Dzejas dienām veltīta nodarbība)
Latviešu sakāmvārdi
Miķeļdiena
Pasaules skolotāju diena
Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena
Pasaules smaida diena
Ražas svētki
Mārtiņdienas raibumi
Starptautiskā Laipnības diena
Kas Tu esi, mūsu LATVIJA?
Slēgtās nodarbības
Basketbola spēle
Volejbola treniņš
Tikšanas ar biedrības “Basketbola klubs Jēkabpils” priekšsēdētāju Leonīdu
Salceviču un BK „Jēkabpils” sabiedrisko attiecību speciālistu Lāsmu Iršu
Ekskursija uz Sedumiem
SIA "SEDUMI" iegūto materiālu apstrāde
Brīvdabas muzejs „Sēļu sēta”
Projekta OPEN UP noslēguma pasākums Jēkabpilī
Semināri
Projekta OPEN UP mācību seminārs“Jauno tehnoloģiju izmantošana sociālajā
integrācijā – priekšrocības un riski” Jēkabpilī
OPEN UP mācību seminārs “How to behare in critical situations (Ludzā)
Konference
“OPEN UP” noslēguma konference “Interaktīvā izglītības telpa - tradicionālais
un mūsdienīgais”.
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Projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids" jeb OPEN UP fotogrāfijas

Atvērtajā nodarbībā, “Detektīvspēle bibliotēkā” – bērni PALDIES" dienu, atvērtajā nodarbībā "Labas
meklē dažādas norādes, lai atrastu priekšmetus uzvedības ābece
bibliotēkā

Pēc spēles bērniem bija iespēja gan kopīgi
nofotografēties, gan iegūt spēlētāju autogrāfus

Jēkabpils sporta namā, basketbola spēle - BK
"Jēkabpils/SMScredit.lv" un "Valmiera Glass VIA"

Jēkabpils Sporta namā klātienē vērojām volejbola
komandas "Jēkabpils Lūši" treniņu

Bērniem bija iespēja piedalīties kopīgā treniņā
un noslēgumā saņemt cepuri ar "Jēkabpils Lūši"
logo!

Mācību seminārs Jēkabpilī “Jauno tehnoloģiju
izmantošana sociālajā integrācijā – priekšrocības un
riski”

Nodarbībā GRĀMATU BINGO! Uzdevumiiepazīties ar izsniegto grāmatu un uzmanīgi
klausīties apgalvojumus
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Pie mums Salas vidusskolas 1. klase. Bērni iepazinās ar
bibliotēku, izmēģināja interaktīvo galdu un Xbox,
meklēja gudrības konfekti un ieinteresējās par OPEN
UP nodarbībām

Nodarbība "Ziemas prieki". Uzrīkojām sniega
piku mešanas sacensības, izpildījām testu, lai
noskaidrotu ko domājam par ziemu

Vai Tu zini, kas ir “Kendama”? Un kā to spēlēt?
Pie mums norisinājās KENDAMAS aicinājums

Atvērtā nodarbībā “ Mīlestības svētki”

Cik daudz Tu zini par populāro spēli - basketbolu?

Tikšanos ar biedrības “Basketbola klubs
Jēkabpils” priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču

8.marta nodarbību gatavoja un vadīja Lāsma - meitene,
kura pie mums piedalījās Ēnu dienā
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Atvērtā nodarbība “Sagaidot pavasari”

Atvērtā nodarbībā "Lieldienu prieks!"

Atvērtā nodarbība “Starptautiskā laimes
diena!”

Ekskursija uz uzņēmumu SIA "Sedumi"

Ekskursija uz uzņēmumu SIA “Sedumi”

Projekta seminārs Ludzā

Projekta seminārs Ludzā

Projekta seminārā Rokišķos

Atvērtā nodarbība “ Krāsainās pasakas!”
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Atvērtā nodarbība “Latviešu sakāmvārdi!”

Atvērtā nodarbība “Skolotāju diena!”

Atvērtā nodarbība “Smaida diena!”

Projekta "OPEN UP" noslēguma pasākums
Jēkabpili

Projekta "OPEN UP" noslēguma pasākums Jēkabpilī

Ludzā projekta “OPEN UP” noslēguma konferencē
“Interaktīvā izglītības telpa - tradicionālais un
mūsdienīgais”

Pārrobežu projekta noslēgums – mēs kopā to
paveicām. Šis bija visinteresantākais laiks 1,5
gada garumā

Projekta darba grupas noslēguma pasākums
Rokišķos
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Pielikums Nr. 2. Profesionālā pilnveide
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” (2019. gads)
Norises vieta

Organizētājs(-i)

1.

Norises
laiks
9.I

Jēkabpils Tautas
nams

Jēkabpils
Kultūras pārvalde

2.

17.I

Krustpils
Kultūras nams

Jēkabpils
Izglītības
pārvalde

3.

18.I.

LNB

Kompetenču
attīstības centrs

4.

13.II

Tiešraide

Latvijas
Grāmatizdeveju
asociācija

5.

13.II

LNB

LR Kultūras
ministrija,
LNB

6.

21.II

LNB

7.

27.II

8.

8.III

Jēkabpils
Vakara
vidusskola
Jēkabpils
Vēstures muzejs
Krustpils pils
Tiešsaiste

9.

8.III

N.p.k.

Jēkabpils Valsts
ģimnāzija

10. 12.III

Tiešsaiste

11. 13.III

LNB

Jēkabpils
Vēstures muzejs
Latvijas
rūpniecības un
tirdzniecības
kamera (Cēsīs)
Baltijas Datoru
akadēmija
Latvijas
Pašvaldību
savienība
sadarbībā ar
Latvijas Valsts
radio un
televīzijas centru
un Valsts
reģionālās
attīstības aģentūru
UNESKO
Latvijas
Nacionāla
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Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Psihoterapeites A.Poišas
lekcija par izdegšanas
sindromu
Pārrobežu projekta OPEN
UP ietvaros seminārs “New
technologies in social
integration – advantages and
risks”
Profesionālās pilnveides
izglītības programma
“Informācijas un bibliotēku
zinības pamati”
Informatīvi izglītojoša cikla
“Aktuālās norises latviešu
literatūrā un grāmatniecībā”
Saruna: “Grāmatu mākslas
konkurss ZELTA ĀBELE”
Profesionālās pilnveides
programma “Google un citu
bezmaksas tiešsaistes rīku
izmantošana darba vidē”
LNB informatīvais seminārs

Stundu
skaits
2

Seminārs “Stāstu (stāstīšanas)
izmantošana tūrisma vietu un
uzņēmumu mārketingā”
Nākotnes izaicinājumu
konference “Cilvēkfaktors”

6

8

240

1

4

2

6

Digitālā saziņa ar valsti:
8
dzīves situācijās noderīgi erisinājumi
Tiešraides apspriede par e- 1,5
adreses izmantošanu

“Stāstu bibliotēkas”
izvērtēšanas seminārs

6

komisija
Kultūras
informācijas
sistēmu centrs

12. 25.-28.
III

Tiešsaiste

13. 28.III

Ludzas pilsētas
galvenā
bibliotēka
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

Eiropas
reģionālās
attīstības fonds
LNB Bibliotēku
attīstības centrs

15. 12.IV

Ārlietu
ministrijā

16. AprīlisJunijs

Tiešsaiste

17. 11.IV

Izglītības un
attīstības centrs
“EGO”
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
Aizkraukle

Ārlietu ministrija,
Eiropas
Parlamenta birojs
Latvijā, Eiropas
Komisija
Latvijas
Universitāte Open
Minded
Izglītības un
attīstības centrs
“EGO”
LNB sadarbībā ar
LU Humanitāro
zin. fakultāti
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
JGB sadarbībā
Krustpils novada
bibliotēkām

14. 4.IV

18. 20.V

19. 29.30.V
20. 6.VI

21. 17.VI
22. 26. –
28.VI

23. 1819.IX
24. 30.IX

Krustpils
pagasta un
Variešu
bibliotēkas
Rokišķu
Galvenā
bibliotēka
Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža
Jēkabpils pilsēta
un Jēkabpils
novads
Lietuvas
Republika.
Roķišķi, Anīkši

Eiropas
reģionālās
attīstības fonds
UNESCO
Latvijas
Nacionāla
komisija
LNB Bibliotēku
attīstības centrs
sadarbībā ar JGB
JGB

25. 11.X

KICS

KICS

26. 17.X

LNB

LNB Bibliotēku
attīstības centrs
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Tiešraižu cikls par
digitalizācijas procesiem,
jauniem e-pakalpojumiem un
datu drošību kultūras nozarē.
Pārrobežu projekta OPEN UP
ietvaros seminārs “How to
behare in critical situations”
Izglītojošs seminārs
“Bibliotēkas un sabiedrības
ilgtspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši”
Eiropas Savienības
informācijas sniedzēju forums

4

Pasaules izcilākie komponisti

16

Radošums un tā izpausmes
darbā ar bērniem un
pieaugušajiem bibliotēkā
Konference “Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram”
Latvijas akadēmisko, speciālo
un publisko bibliotēku
direktoru pavasara sanāksme
Izbraukuma seminārs uz
Krustpils novada bibliotēkām

8

Pārrobežu projekta “Open
UP” vasaras nometne
“ZORRO”
Vasaras skola “Mazs solis
cilvēkam, liels lēciens
cilvēcei

5
diennak
tis
16

Bibliotēku novadpētniecības
konference

10

Profesionālās pilnveides
brauciens uz Lietuvas
Republikas Rokišķu un
Anīkšu bibliotēkām
Atvērta diskusija par
bibliotēkas botu izveidi
projektā “Mašīntulkošana
2.kārta”ietvaros
Reģiona galveno bibliotēku
metodiķu seminārs

8

8

5

6

4

8

5

5

27. 29.X

28. 6.XI
29. 21.XI

Ludzas pilsētas
galvenā
bibliotēka
LNB
Jēkabpils,
Krustpils
kultūras nams
Tiešsaiste

Eiropas
reģionālās
attīstības fonds
LNB Bibliotēku
attīstības centrs
Izglītības
iniciatīvu centrs

Konference “Interactive
education space – traditional
and modern”
Seminārs krājuma
komplektēšanas speciālistiem
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
bibliotēkās

6

Tiešsaistes konference –
forums TEDxRIGA 2019
Eiropas informācijas diena
“Zaļi. Digitāli. Sociāli”

5

31. 25.XI

Eiropas māja,
Rīga

32. 3.XII

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

TED kustība
sadarbībā ar LNB
Ārlietu ministrija,
Eiropas
Parlamenta birojs
Latvijā, Eiropas
Komisija
LTRK
Austrumzemgales
nodaļa

33. 4.XII

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

30. 22.XI
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5
5

6

Elektroniskie paraksti un
3
dokumenti, oficiālā e-adrese –
svarīgākais, kas par tiem
jāzina.
Latvijas akadēmisko, speciālo 6
un publisko bibliotēku
direktoru sanāksme

Pielikums Nr. 3. Aptaujas
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Aptaujas anketas “Bibliotēka un pakalpojumi” rezultāti.

Par galveno informācijas avotu 44%
respondentu novērtējuši, ka tas ir bibliotēkas
darbinieks. 29% novērtējuši, ka tā ir
bibliotēkas mājas lapa. 24% novērtējuši, ka
tie ir sociālie tīkli, bet tikai 3% novērtējuši,
ka tā ir Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas
lapa.

Apkopojot rezultātus tika noskaidrots, ka
lielākā daļa 45% apmeklē bibliotēku vienu
reizi mēnesī, retāk apmeklē 27%, bet 23%
bibliotēku apmeklē vienu reizi nedēļā.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas interešu
apvienības
“Literāti”
Dzejas
dienu
pasākumi tiek reti apmeklēti, no
aptaujātajiem respondentiem šos pasākumus
neapmeklē 61%, bet apmeklē 13%.

Grāmatu rezervēšanas iespējas no e-kataloga
59% neizmanto. 32% respondentu izmanto,
bet 9% par tādu iespēju nemaz nezin.

71

Par vis populārāko informācijas ieguves
avotu 24% respondentu uzskata tās ir
personīgs bibliotekāra uzaicinājums, kā arī
23% respondentu norāda, ka informācija
bibliotēkā ir veiksmīgs informācijas ieguves
veids.
21% norāda, ka
veiksmīgs
informācijas ieguves avots ir sociālie tīkli.

82% respondentu novērtē un apskatās
bibliotēkā izvietotās tematiskās izstādes, bet
18% tām nepievērš uzmanību.

Lasītāju apkalpošanu bibliotēkā 70%
respondentu novērtēja, kā ļoti labu. 17%
kā labu. 9% gandrīz labi, bet 4% grūti
pateikt.

40% respondentu bibliotēku izmanto izklaidei
un brīvā laika pavadīšanai. 34% informācijas
iegūšanai. 26% izglītībai un pētniecībai.

72

50% respondentu izmanto bibliotēkā
pieejamās datubāzes. 36% neizmanto. 9%
uzskata ka nav students, tāpēc neizmanto.
5% grūti pateikt.
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Pielikums Nr. 4. Lasītāju apkalpošanas nodaļas pasākumu
dienasgrāmata un izstāžu saraksts
Pasākumu dienasgrāmata
N.p/k
Laiks
Pasākuma nosaukums
Bibliotēkas darbu un pakalpojumu popularizējošie pasākumi (Bibliotekārās stundas)
1.
05.02.
Vispasaules Drošāka interneta dienai veltīta informatīva stunda
Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkņiem: Atbildīga interneta
lietošana
2.
06.02.
Vispasaules Drošāka interneta dienai veltīta informatīva stunda
Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkņiem: Kā tu rūpējies par savu
drošību internetā
3.
21.02.
Informatīvais seminārs, Jēkabpils vakara vidusskolā, par ekspozīciju “
Grāmata Latvijā’’, ‘’ Kultūras kanons’.
4.
25.03.-7.04.
Balsošana par: Latvijas Gada monēta 2018 Letonikas spēle
5.
24.04
Informatīva stunda par datu bāzu izmantošanu Salas vidusskolas
skolēniem
6.
13.09.
Jēkabpils pamatskolas 5. klasei informatīva stunda par akcijas Baltijas
ceļš 30 gadadienu
7.
14.10. –
Jēkabpils pamatskolas skolēni Karjeras dienas bibliotēkā (5
17.10.
nodarbības)
11.

1.
2.
3.
4.
5.

Latvijas Bibliotēku nedēļa: Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām pasākumi.
17.04.
Tikšanās ar Liegu Piešiņu un Noru Ikstenu "Konspektējam kultūru" par vērtībām, kas latviešiem nozīmīgas
23.04.
Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku
sanāksme. Bibliotēku nedēļas sanāksme
24.04.
Tikšanās ar žurnālu “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Pasaules Vēsture”
pārstāvjiem un Latvijas Universitātes ģeologu Māri Krievānu
25.- 26.04.
Akcija: Aklais randiņš ar grāmatu
Aprīlī
Ideāls bibliotekārs. Izzinām lasītāju viedokli, kādam vajadzētu būt
ideālam bibliotekāram.
Novadpētniecības darba popularizēšana
Piemiņas un atmiņu pēcpusdiena veltīta dārzniekam Viktoram
Orehovam 110 jubilejā
Žurnālista, dzejnieka un publicista Andra Grīnberga grāmatas “Kustinu
dzīvi. 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” atvēršana.
Ikgadējā Latvijas bibliotēku 17. novadpētniecības konference Jēkabpilī
Konkursa "Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem",
sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību
Tikšanās ar grāmatas “Krisburgas puorsakas” autoru Spodri Bērziņu
Konkursa "Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem"
noslēguma pasākums Asarē, sadarbībā ar novadpētnieci Edīti Puleri
Dzejnieces Ligitas Ābolnieces grāmatas “No ābeces līdz atestātam”
atvēršana

1.

23.05.

2.

12.06.

3.
4.
5
6.

18.-19.09.
10.10. –
10.11.
7.11.
10.11.

7.

17.12.

1.

Tematisko izstāžu atklāšana / tikšanās ar izstāžu veidotājiem
14.01.
Ceļojošās izstādes “ Mana Satversme’’ atklāšana
Pasākumā viesojās Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs un
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2.
3.

8.03
5. 04.

4.

30.05.

5.

30.07.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

Satversmes tiesas sekretāre - konsultante Kristiāna Plāte.
Tikšanās ar zīmējumu izstādes "Burbuļi" autori Gitu Cankali
Ceļojošās izstādes: Pimens Pančenko – grāmata par ceļojumiem un
mīlestību, atklāšana
Tikšanās ar daiļamata meistari Daigu Melnaci, rokdarbu izstādes
"Lakatu birzs" autori.
Tikšanās ar izstādes “ Krāsainie putekšņi’’ autori Ingu Pobjaržinu.
Meistarklase – gleznošana ar pasteļkrītiņiem

Tematiski pasākumi, “Stāstu bibliotēkas pasākumi”
6.02
Radoša darbnīca Valentīndienu apsveikuma kartīšu darināšana
skrapbukinga tehnikā
14.10.
UNESCO nedēļa 2019 Spožie prāti: sievietes zinātnē. Tikšanās ar
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošo pētnieci Dr.biol.
Natāliju Burņeviču. Pētnieces darbības jomas ir meža fitopatoloģija un
mikoloģija. Natālija Burneviča ir jēkabpilieti, bibliotēkas lasītāja bijusi
gan bērnu literatūras, gan pieaugušo nodaļās
24.10.
Saruna ar Līgu Kļaviņu un ķīniešu valodas skolotāju no Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas, tulku Laimu Avotu par Ķīnas izglītības un kultūras
sistēmu un vēsturi
29.10.
Tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu
fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens
inženierijas tehnoloģijas katedras docents, Ūdens pētniecības
zinātniskās laboratorijas pētnieku Sandi Dejus. Bibliotēka un Jēkabpils
Valsts Ģimnāzijā
19.11. -20.11
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Ciemos pie Pepijas Garzeķes sadarbībā
ar Jēkabpils 3. vidusskolu un Zasas vidusskolu
26.11.
29.11.

Pasaku pēcpusdiena (uzstājas Krustpils pagasta jauniešu dramatiskais
kolektīvs "Spārni")
Adventes Vainagu darbnīca

Sadarbības pasākumi ar biedrībām (NVO), uzņēmumiem
11.06.
Māmiņu biedrība “ Atspulgs’’ Jēkabpils NVO projektu konkursa
atbalstītā projekta “ Pretī senču tradīcijām’’ ietvaros, bibliotēkā
organizēja pasākumu “ Stiprās ģimenes’’.
3.07.
Pilsētas svētku ietvaros radošā darbnīca ar ukraiņu biedrību “ Javir’’ –
Dekors no ģipša
10.10.
Tematisks pasākums “Literārās receptes’’ par baltkrievu nacionālo
virtuvi literatūrā, sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību “
Spatkanne’’.
01.10. –
Konkurss “ Izdomā saukli uzņēmumam “ Jēkabpils ūdens’’.
15.10.
8.11.
Tematisks pasākums “ Baltkrievu lāde’’, sadarbībā ar baltkrievu
biedrību ‘’Spatkanne’’
20.12.
Pasākums: Ukraiņu hustka

03.01. –
30.03.
20.03.
26.09.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi
Aicinājums – akcija: ‘’ Pasaki Paldies!’’
Paldies! aicinājuma noslēguma pasākums
Loģikas kļūdu spēle Populists, plkst. 16.30 bibliotēkā , spēli vada
Latvijas Debašu asociācija “ QUO Tu domā?’’, Adele Pužule.
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4.

1.-15.10.

1.
2.
3.

16.02.
27.04.
12.09.

4.

23.11

1.

9.05.

2.

12.11.

1.

23.04.

2.

7.10.

1.

17.01.

2.

21.03.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.06.
30.09.
10.10.
15.10.
7.11.
14.11.
21.11.
19.12.

Pasākumu organizē Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jēkabpils
pilsētas pašvaldību projekta Bridge47 ietvaros.
Konkurss “ Izdomā saukli uzņēmumam “ Jēkabpils ūdens’’.
Interešu apvienības “Literāts” nodarbības
Radošā tikšanās
Radošā darbnīca
Dzejas dienu Jēkabpilī ‘’EKO dzeja’’ ietvaros “ Dzejas fetišs’’, kopā ar
interešu apvienību ‘’Literāts’’
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Pizāni, un radoša darbnīca
Eiropas Savienības Informācijas punkta darbības
Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. Eiropas stāsti sadarbībā ar NVO
resursu centru un tajā mītošajām biedrībām
Izzinoša spēle Eiropa Latvijā, Latvija Eiropā, sadarbībā ar Jēkabpils 3.
Vidusskolas jaunsargiem
Veselības veicināšanas pasākumi
Saruna: Pozitīvs skatījums uz sevi un dzīvi. Lektore neirolingvistiskās
programmēšanas( NLP) meistars, NLP specializēto kursu trenere
Silvija Strušele. Sadarbībā ar Jēkabpils veselības veicināšanas
koordinatori Žaneti Tiltiņu
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”
ietvaros notika psihologa Marka Jermaka lekcija “Vīrieša labsajūtas
formula”
Profesionālās pilnveide
profesionālās pilnveides seminārs "Jaunās tehnoloģijas sociālajā
integrācijā - priekšrocības un riski" (OPEN UP projekta ietvaros)
Digitālās nedēļas pasākums: e-veselība jauns
e-pakalpojums
iedzīvotājiem, lektore Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas
vecākā eksperte Anda Jākobsone
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Variešu un Krustpils bibliotēkām
Pieredzes brauciens uz Rokišķiem un Anīkščiem
Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku sanāksme
Bibliotekāri no Rēzeknes, pieredzes apmaiņa
Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku sanāksme
Skolu bibliotekāru sanāksme, jaunākās nozaru literatūras apskats.
Praktiskais seminārs Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās
Reģiona bibliotekāru gada noslēguma svētku sanāksme
Kopā : 64 pasākumi
Izstāžu saraksts

N.p/k
1.
2.
3.
4.
5.

Laiks
Janvāris
ESIP
ESIP

Izstādes nosaukums
ES prezidējošā dalībvalsts – Rumānija
Ceļojošā izstāde “ Kalendāri’’
Izstāžu cikls Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 1. izstāde “Mūsu ceļš uz
ES’’
Tematiska izstāde “ Ak, laiks, skrejošais laiks!’’ ( veltīta Jānim Akurateram)
Izstāžu cikls: Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju
100. Gadadiena 1. Izstāde: Latvijas Nacionālā opera un Balets
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Tematiska izstāde janvāra naktī, kad atmiņu ugunskuri kūp.... ( Barikāžu
aizstāvju atceres diena)
Ceļojošā zīmējumu un domrakstu izstāde “ Mana Satversme’’ sadarbībā ar
Satversmes tiesu
Tematiska izstāde Latvijas Republikas Satversme un Satversmes tiesa

6.
7.
8.
9.
10.

Februāris
ESIP

11.

ESIP

12.
13.

ESIP
ESIP

14.
15.
10.
11.
12.
13.

Marts
ESIP

ESIP

14.
15.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

26.
27.
28.

Aprīlis
ESIP
Veselības
nedēļa
Jēkabpilī

ES prezidējošā dalībvalsts – Rumānija
Izstāžu cikls Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju
100. gadadiena 2.izstāde “Latvijas Valsts Vēstures arhīvs’’
Ceļojošā foto izstāde “ Pilis Eiropā’’ ( Imants Lancmanis) Kocēnu novada
dome un Valmieras muzejs
Tematiska izstāde “ Eiro 5 gadi Latvijā’’
Izstāžu cikls Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 2. Izstāde “ Tautas
nobalsošana’’
Tematiska izstāde: Visaugstākā laime, ko cilvēks var gūt, ir mīlēt otru, un
mīlētam būt... ( Valentīndiena)
Tematiska izstāde: Arhitektūras pērles - pilis
ES prezidējošā dalībvalsts – Rumānija
Zīmējumu izstāde “ Burbuļi’’, Gita Cankale
Izstāžu cikls Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju
100. gadadiena 3.izstāde Latvijas Mākslas akadēmija
Izstāžu cikls Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 3. Izstāde “ Latvijas pirmie
soļi ES’’
Tematiska izstāde: Apstājies, mūsdienu cilvēk, un ieklausies vēstures soļos...
( 1949. gada 25. marts)
Tematiska izstāde: Pasaules kaķu diena!
ES prezidējošā dalībvalsts – Rumānija
Izstāžu cikls Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju
100. gadadiena 4.izstāde Latvijas Nacionālais teātris
Tematiska izstāde: Tava garīgā veselība

Tematiska izstāde: Atnāca Lieldiena dziedādama,
Zelta zīlītes bārstīdama...
ESIP
Izstāžu cikls Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 4. Izstāde “2019. gada 25.
maija Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā ’’
Sadarbībā ar Ceļojošā izstāde: Pimens Pančenko – grāmata
baltkrievu
par ceļojumiem un mīlestību
biedrību
Spatkanne
Bibliotēku
nedēļa, tēma Ieskaties bibliotēkas pasaulē
Bibliotēkas
– dialogs
ceļā uz
pārmaiņām
Maijs
ESIP
ES prezidējošā dalībvalsts – Rumānija
Izstāžu cikls Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju
100. gadadiena 5.izstāde Latvijas Nacionālais bibliotēka
Rokdarbu izstāde “ Lakatu birzs’’
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29.
30.
31.

ESIP

32.

Tematiska izstāde: Izglāb grāmatu – izlasi!
Tematiska izstāde “4. Maija Neatkarības deklarācija’’
Izstāžu cikls Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 5. izstāde “ Latvijas Eiropas
stāsti’’
Tematiska izstāde” Dārznieks. Meistars. Skolotājs. Viktoram Orehovam 110’’

Jūnijs
33.
34.

ESIP

ES prezidējošā dalībvalsts – Rumānija
Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā
6.izstāde: Ceļo viegli ES teritorijā

35.
Tematiska izstāde: Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam
Par tiem, kam nav lemts būt kopā ar mums...
Tematiska izstāde: Īsa, īsa Jāņu nakts, par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja, otrā saule uzlīgoja.

36.

37.

40.
41.

Rakstniecīb
as un
mūzikas
muzeja
ceļojošā
izstāde
Jūlijs
ESIP

Ceļojošā izstāde: “Ceļā uz Latvijas Holivudu. Pa nacionālā aktierkino
aizsākumu pēdām Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā”

ES prezidējošā dalībvalsts – Somija
Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā
7.izstāde: Ceļo vasarā ES teritorijā
Izstāžu cikls “ Eiropas kalendārs: Eiropas vēstures nams’’, 6.izstāde
Gleznu izstāde: Krāsainie Putekšņi
Tematiska izstāde “ Vasaras noskaņas’’ novadnieku dzeja par vasaru, J.
Jaunsudrabiņš, K. Skalbe, Ā. Elksne....

42.
43.
44.
Augusts
45.
46.

ESIP

ES prezidējošā dalībvalsts – Somija
Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā
8.izstāde: Mariju godinot

47.
Tematiska izstāde: Sadevušies rokās
Baltijas ceļš – 30
Gleznu izstāde: Pretī sapņiem
Autore, jēkabpiliete Justīne Iie

48.
49.
Septembris
50.
51.

ESIP

ES prezidējošā dalībvalsts – Somija
Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā
9.izstāde: Eiropas valodu diena
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52.

LNB
ceļojošā izs
tāde

Ceļojošā izstāde "Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt"

53.

Tematiska izstāde: Mīlestībā un sirsnībā spiedīšu es tēva roku.....

54.

Aloiza Savicka foto izstāde “ Latvija gaismas gleznās’’

55.
56.

Oktobris
ESIP

57.

ES prezidējošā dalībvalsts – Somija
Tematiska izstāde: Rudenī-kad laksti augšā ceļas,
Mīļie! Tupeņu vai vesels grozs!
Kilogramu smagi laukā veļasBaltkrievijas dāsnie kartupeļi,
Tie sev dučiem pēcnācēju dos!
Izstāde izveidota kā papildinājums pasākumam sadarbībā ar baltkrievu
biedrību Spatkanne.
Tematiska izstāde: Apslēptais dārgums – ūdens
SIA “Jēkabpils ūdens – 40’’

58.

Tematiska izstāde: Ķīnas valdzinājums

59.
60.

Rokdarbu izstāde: Darbiņš man prieku dara
Tematiska izstāde: Skolas sirdspuksti ir skolēni,
skolas stiprums – skolotājs,
skola ir kā lukturis, kas dāvā gaismu...
Jēkabpils Valsts ģimnāzijai – 100

61
Novembris
ES prezidējošā dalībvalsts – Somija
Tematiska izstāde: Brīvības cīņu atcerei
Augškurzemes partizānu pulkam – 100
Tematiska izstāde: Runā ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda…
Kārli Skalbi 140 jubilejā atceroties
Tematiska izstāde: Par patriotismu

62.
63.
64.
65.
68.
Decembris
69.
70.
71.

ES prezidējošā dalībvalsts – Somija
Tematiska izstāde: Pēteris Šmits – latviešu pasaku pētnieks
Tematiska izstāde: Cerību un gaismas svētki
Tematiska izstāde: Kultūras galvaspilsētas 2020
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Pielikums Nr. 5. Krājuma attīstības koncepcija

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

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija
(2017-2019)
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Krājuma attīstības normatīvo dokumentu raksturojums
Straujā informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, milzīgais izdotās
informācijas daudzuma pieaugums noved pie informācijas un zināšanu nozīmes palielināšanās
visās 21. gadsimta politiskās, ekonomiskās un sociālās dzīves jomās. Arī Latvijas attīstības
rezultāti lielā mērā atkarīgi no valsts iedzīvotāju iespējām saņemt kvalitatīvus bibliotēku
pakalpojumus. Informācija ir kļuvusi par stratēģiski svarīgu resursu, kurš nosaka pārējo resursu
izmantošanas iespējas.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā - JGB) ir nozīmīgs sabiedrības
informācijas, komunikācijas un kultūras centrs, tālākizglītības un pašizglītības iestāde. Laikā,
kad informācija kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem, aktuāla un
kvalitatīva iespieddarbu un citu izdevumu komplektēšana ir bibliotēkas uzdevums, lai varētu
sniegt pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.
Pieaugot informācijas izdevumu piedāvājumam un iespējām, kā arī finansiālais
nodrošinājums komplektēšanas procesu veikšanai ir kļuvis apjomīgāks un stabilāks, Jēkabpils
Galvenā bibliotēka izstrādāja bibliotēkas krājuma papildināšanas koncepciju un par vienu
saviem bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem izvirzīja - nodrošināt krājumu attīstības politikas
pamatprincipu ievērošanu un izpildi.
Šobrīd komplektēšanas politiku, kas attiecas arī uz publiskajām bibliotēkām, valstī
reglamentē sekojoši likumi un normatīvie akti:
 Latvijas Republikas Satversme, kuras 100. pantā teikts: „Ikvienam Latvijas
pilsonim ir tiesības brīvi, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.
Cenzūra ir aizliegta.”
 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5. pants
(1) “Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti
un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita
veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai
bibliotēku noteiktā kārtībā”
(2) “Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst
ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu
veidošanā var noteikt tikai ar likumu”
 Bibliotēku likums, kura 11. pants deklarē to, ka
- valsts nozīmes bibliotēkai krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes
nozarē vai vairākās zinātnes nozarēs;
- bibliotēka nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu
bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot
starpbibliotēku abonementu;
- nodrošina bibliotēku krājumu koordināciju;
 LR MK 2001. gada 25.septembra noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi”, kuri paredz sekojošu finansējumu pašvaldību bibliotēkās – ne mazāk kā 0,43 EUR uz vienu iedzīvotāju. Normatīvam
nevajadzētu būt statiskam – konkrēti noteiktam, tam vajadzētu būt dinamiskam
atbilstoši inflācijai, starptautiskiem standartiem.
 LR MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma
noteikumi”, kuri nosaka nacionālā krājuma veidošanās, papildināšanas, uzskaites,
uzturēšanas un saglabāšanas kārtību.
 LR MK 2001. gada noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla
darbības noteikumi” ar grozījumiem 2009. gadā Nr. 358 un Nr. 1244.
 Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra izstrādātais dokuments
“Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” (Rīga, 2012).
 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija (2016-2020).
Pamatojoties uz šiem likumiem un normatīvajiem aktiem, tika izstrādāta JGB krājuma
komplektēšanas politika tika pārstrādāta un aktualizēta atbilstoši šī brīža ekonomiskajai
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situācijai un jaunajiem publisko bibliotēku piedāvājumu aspektiem. Dokumentā noteikti
galvenie rīcības virzieni konkrētajam periodam - mērķi, kritēriji, krājuma glabāšanas principi,
sadarbība krājuma veidošanā, komplektēšanas avoti.
Lasītāju un pieprasījuma analīze
Jēkabpils Galvenā bibliotēka – kultūras, informācijas un arī metodiskais centrs visām
39 publiskajām un 28 skolu bibliotēkām, kas apkalpo Jēkabpils reģiona – Jēkabpils pilsētas,
Aknīstes, Viesītes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Neretas novada iedzīvotājus. Mūsu
bibliotēkai, pamatojoties uz galvenās bibliotēkas statusu, kā arī bibliotēkas nolikumu,
pamatuzdevums ir apkalpot jebkuru mūsu reģiona iedzīvotāju, neatkarīgi no tā, kurā pagastā
viņš dzīvo.
Viens no svarīgākajiem krājuma izmantošanas aspektiem ir lietotāju skaits, kam ir
nepieciešami mūsu bibliotēkas pakalpojumi. Tabula atspoguļo statistiskos datus par lietotāja
skaitu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.
Lietotāju, apmeklētāju un izsniegumu skaits
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā 2014. - 2016. gadā
Lietotāju skaits
no tiem
Lietotāji-bērni
Apmeklējumu skaits
Izsniegums
Krājums

2014
2642
879

2015
2654
891

2016
2572
850

80193
51083
55566

92189
50294
56731

33981
47324
56809

Jēkabpils pilsētā pašlaik ir atvērtas 4 augstskolu filiāles un koledža, kur iespējams iegūt
augstāko izglītību:
 Baltijas Starptautiskā akadēmija Jēkabpils filiāle;
 Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāle;
 Biznesa augstskolas „Turība” Jēkabpils filiāle;
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Jēkabpils filiāle;
 Jēkabpils Agrobiznesa koledža.
Vispārējo izglītību var iegūt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils 2. vidusskolā, Jēkabpils 3.
vidusskolā, Jēkabpils vakara vidusskolā, Jēkabpils pamatskolā.
Nemainīgi augsts pieprasījums pēc nozaru un mācību literatūras, turklāt studiju procesā
aktuālas ir pēdējos 5 gados izdotās grāmatas. Publiskās bibliotēkas funkcija nav komplektēt
izdevumus dažāda līmeņa izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai, bet, veicot
bibliotēkas apmeklētāju interesi izpēti, noteiktas nozares, kuru saturam pievēršam pastiprinātu
uzmanību, piemēram, uzņēmējdarbība, informācijas tehnoloģijas, būvniecība, pedagoģija,
psiholoģija, sociālie pakalpojumi utt.
Bibliotēkas krājums pamatā tika komplektēts latviešu valodā un lielākoties vienā
eksemplārā. Atsevišķus paaugstināta pieprasījuma izdevumus - vairākos eksemplāros. Prioritāte
krājuma komplektēšanā atvēlēta latviešu oriģinālliteratūrai, īpaši novadnieku darbiem.
Krājums ir universāls, iespēju robežās tiek komplektēta visu nozaru literatūra - uzziņu
resursi, literatūra studiju atbalstam, mūžizglītībai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Ievērojot bibliotēkas lietotāju pieprasījumu, daļa no komplektētajiem dokumentiem
sastādīja iespieddarbi krievu valodā – ārzemju autoru darbi, izdevumi brīvā laika pavadīšanai,
mūžizglītībai u.c.
Lasītprasmju veicināšana ir viens no bibliotēkas uzdevumiem. Tāpēc ne mazāk svarīgu
krājuma daļu sastāda izdevumi bērniem, piemēram, mazo lasītāju pirmajai saskarsmei ar
grāmatu, latviešu oriģinālliteratūra bērniem/jauniešiem.
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Kā viens no brīvā laika pavadīšanas veidiem i bibliotēkā tiek piedāvātas izglītojošās
galda spēles.
Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā tiek
vākti materiāli par Jēkabpils reģionu neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas.
Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori:
 lietotāju pieprasījums,
 finanšu līdzekļi,
 izdevēju un tirdzniecības piedāvājums.
Krājuma attīstības finansējums un komplektēšanas avoti
JGB jaunieguvumus komplektē bibliotēkas nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļas un
Bērnu literatūras nodaļas vadītāji savstarpēji sadarbojas, lai lietderīgi tērējot iedalītos finanšu
resursus, maksimāli aptvertu ikvienu lietotāju grupu un apmierinātu lietotāju pieprasījumus.
Iespieddarbus galvenokārt iepērk:
 Jēkabpils pilsētas grāmatnīcās;
 izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi (piemēram, i/k „VIRJA);
 grāmatu tirdzniecības bāzes „Latvijas Grāmata” interneta vietnē.
No 2010. gada nav finansējuma Aktīvā depozitārija krājuma papildināšanai, kas bija
paredzēts visu reģiona publisko bibliotēku lietošanai. To papildina tikai atsevišķi dāvinājumi.
Finansējums 0,80 EUR uz 1 iedzīvotāju. Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju,
tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un finansējums tika rēķināts no puses pilsētas
iedzīvotāju skaita.
Pašvaldības līdzekļi grāmatu un periodikas iegādei
Finansējums (EUR)
9310
9679
9765

Gads
2014
2015
2016

Pašvaldības piešķirtie līdzekļi katru gadu nedaudz palielinās. Bibliotēka ievēro principu: 2/3
naudas - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei, 1/3 - preses izdevumu
abonēšanai.
Pašvaldības līdzekļi nav vienīgais avots bibliotēkas krājuma papildināšanai. Tabulā var
redzēt krājuma komplektēšanā izmantotos līdzekļus 2016. gadā.
Komplektēšanas avoti Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma papildināšanai 2016. g.
Avoti
Pašvaldības līdzekļi
Dāvinājumi
Projekti
Lietotāju aizvietotās
Periodika (pašv. līdz.)

EUR
6615
1572
1109
146
3150

Krājuma komplektēšanas avoti:
 pirkumi;
 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi,
 projekti - VKKF projekti, LNB projekti u. c.
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 aizvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā
līdzvērtīgiem,
 abonēšana – Latvijā un ārzemēs izdoti periodiskie izdevumi plašam lasītāju
lokam.
Diagrammā var redzēt, ka procentuāli vislielāko jaunieguvumu skaitu veido pirkumi.

Komplektēšanas avoti

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

Jaunieguvumi Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumā
2014. - 2016. g.
Gads

Abonementa
krājums

2014
2015
2016

2350
2331
1957

Aktīvā
depozitārija
krājums
9
62
50

Bērnu lit.
nodaļas
krājums
705
828
751

Kopā

3064
3221
2758

Krājuma kustība

Jaunieguvumi
Izslēgts
Krājums kopā

2015
3221
2056
56731

2016
2758
2680
56809

+ vai -463
+624
+78

Pateicoties intensīvam krājuma rekataloģizēšanas darbam, līdztekus izvērtējot katra
resursa aktualitāti un fizisko stāvokli, esam atbrīvojušies no nevajadzīgiem izdevumiem,
atvieglinot krājumu. Tas ļauj lietotājiem vieglāk orientēties piedāvājumā, lasītājs netiek
maldināts resursu morālās novecošanās dēļ, krājums tiek intensīvāk izmantots.
Formulējot publiskās bibliotēkas nozīmīgākās funkcijas ekonomikas attīstībā,
mūžizglītības un kultūras daudzveidības veicināšanā, sabiedrības identitātes nostiprināšanā,
Jēkabpils Galvenā bibliotēka savu krājumu mēģina attīstīt un komplektē tā, lai veiktu savus
pamatuzdevumus:
 demokrātija un pilsoniskā sabiedrība;
 ekonomiskā un sociālā attīstība;
 mūžizglītība;
 kultūru un valodu daudzveidība;
 lasītprasmju veicināšana.
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Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma turpmākās attīstības nostādnes ietver pašas
vispārīgākās prasības dokumentu atlasei: sistemātiskums, kas ietver sevī sistemātisku
dokumentu iegādi ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku nozīmi, kas ir pamats mūsu
bibliotēkas krājumam; profilēšana – diferencēta literatūras atlase atbilstoši bibliotēkas veidam
(tipam).
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības pamatprincipi
1. Jēkabpils Galvenā bibliotēka kā kultūras, komunikāciju un modernas informācijas
centrs īsteno bibliotēkas krājumu un informācijas ērtu pieejamību visiem Jēkabpils
reģiona un Neretas novada iedzīvotājiem.
2. Veidojot visaptverošu dokumentu krājumu un elektronisko dokumentu piegādi,
nodrošina lietotāju visdažādākās informacionālās vajadzības.
3. Bibliotēkas nodaļas īsteno sadarbību un koordināciju komplektēšanas jautājumos.
4. Veidojot Jēkabpils reģiona un Neretas novada 39 publisko un 19 skolu bibliotēku
krājumu kopkatalogu, tiek sniegta informācija bibliotēku vadītājiem un bibliotēku
lietotājiem par konkrētu iespieddarbu esamību bibliotēku krājumos, informācija
nodrošina koordināciju komplektēšanas politikas jautājumos.
5. Bibliotēkas jaunieguvumu komplektēšanas apjoms, pasūtāmo periodisko izdevumu
skaits tiek noteikts, pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējas nozīmes
bibliotēku tīkla darbības noteikumi” (2001. g.).
6. Jēkabpils Galvenā bibliotēka komplektē dokumentus latviešu valodā, krievu valodā,
nedaudz angļu, vācu valodās.
7. Tematiski krājuma veidošanā tiek aptvertas visas zinātņu nozares un cilvēka darbības
jomas, atšķiras tikai komplektēšanas intensitāte.
8. Krājuma komplektēšanas veidi:
 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana,
 retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu,
 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā
novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem.
9. Pēc dokumentu veidiem tiek komplektēti:
 iespieddarbi;
 periodiskie izdevumi;
 audiovizuālie informācijas nesēji;
 elektroniskie dokumenti, datu bāzes;
 kartogrāfiskie dokumenti;
 izglītojošas spēles.
10. Bibliotēkas krājumā daiļliteratūrai ir nozīmīga vieta. Latviešu oriģinālliteratūra tiek
komplektēta relatīva pilnīguma līmenī, tiek komplektēti ārzemju autoru labākie darbi
latviešu un krievu valodās.
11. Bērnu un jaunatnes literatūras jomā JGB bibliotēkas bērnu nodaļa pamatā komplektē
Latvijā izdoto literatūru.
12. Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā tiek
vākti materiāli par Jēkabpils reģionu neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas.
13. Ienākot bibliotēkā jaunākajām tehnoloģijām, pieaug elektronisko dokumentu, datu bāžu
īpatsvars un nozīme, bet ir jāpalielina finansu līdzekļu kopumā tā daļa, kas paredzēta
elektronisko izdevumu iegādei. Rast iespēju lietotājiem piedāvāt e-grāmatas.
14. Dokumenti tiek atlasīti komplektēšanai pēc šādiem pamatkritērijiem:
 kvalitāte – bibliotēkas krājuma veidošana atbilstoši teritorijas attīstības
interesēm, dāvinājumu izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā;
 daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu un elektronisko
izdevumu klāsts dažādām lasītāju grupām un zināšanu līmeņiem;
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 aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī
iznākušajiem izdevumiem iespējami atbilstoši lietotāju pieprasījumam;
 pieejamība – krājuma, datubāzu, citu informācijas sistēmu un pakalpojumu
pieejamības garantēšana ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no piederības
kādai sociālai grupai, zināšanu līmeņa vai materiālā nodrošinājuma;
 plānveidīgums – nekontrolētu pirkumu, dāvinājumu un ziedojumu
nepieļaušana.
15. Eksemplāru skaits:
Pamatā komplektē katra dokumenta 1 eksemplāru, izņemot paaugstināta pieprasījuma
dokumentus, kurus iepērk vairākos eksemplāros.
Paaugstinātā pieprasījuma dokumentu eksemplāru skaitu nosaka nodaļu speciālisti un
Krājuma komisija.
16. Krājumā nekomplektē:
 pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru;
 īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas
u.tml.);
 pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas.
Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji
Izdošanas laiks – bez ierobežojuma;
Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
Valoda – pamatā latviešu valoda, daiļliteratūra un populārzinātniska literatūra arī
svešvalodās;
 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai
piedāvāt lietotājiem.
Krājuma norakstīšanas iemesli


















Nolietoti izdevumi;
Novecojuši pēc satura;
Liekie dubleti;
Krājuma profilam neatbilstoši izdevumi;
Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ;
Nozaudēti izdevumi;
Brīvpieejā pazuduši izdevumi;
Abonēto periodiku bibliotēka glabā
Avīzes – 3 gadi;
Reģiona preses izdevumus – neierobežoti;
Nozaru žurnālus un avīzes – pēc vajadzības;
Populāra rakstura žurnālus – 5 gadi.
Jēkabpils GB nodaļu krājumu komplektēšanas tematiskie profili

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumu komplektēšanas pamatprincipi tiek veidoti
saskaņā ar pasaules bibliotēku darbā aprobētiem un ieteiktiem krājuma veidošanas dziļuma un
intensitātes līmeņiem:
0 – konkrēto nozari nekomplektē vispār
1 – minimāls informācijas līmenis, bibliotēkas fondi nodrošina tikai nelielu
informāciju par nozari vai tēmu
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2 – pamatinformācijas līmenis, bibliotēkas fonds kalpo, lai iepazītu un definētu
noteiktu nozari, lai uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur, tiek nodrošinātas
lietotāju informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības divu pirmo gadu līmenim
3 – studiju līmenis, fondi sniedz informāciju par noteiktu nozari vai tēmu
sistemātiskā veidā, tomēr zemākā līmenī, nekā nepieciešams zinātniskai pētniecībai, un
nodrošina bibliotēkas lietotāja ar koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas vajadzības
4 – pētniecības līmenis
5 – visaptverošs, relatīvā pilnīguma līmenis

Temati

Abonements

Bērnu nodaļa

Datorzinātne, enciklopēdijas, vārdnīcas (UDK = 0)
Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika, morāle (UDK =
1)
Reliģija, teoloģija (UDK = 2)
Sabiedriskās zinātnes (UDK = 3)
Politika, politoloģija (UDK = 32)
Ekonomikas zinātnes (UDK = 33)
Tiesības un juridiskās zinātnes (UDK = 34)
Valsts administratīvā pārvalde (UDK = 35)
Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums
(UDK = 36)
Izglītība un pedagoģija (UDK = 37)
Etnoloģija un folklora (UDK = 39)
Matemātika un dabas zinātnes (UDK = 5)
Medicīna (UDK = 61)
Inženiertehniskās zinātnes (UDK = 62)
Lauksaimniecība,
mežniecība,
medības,
zivsaimniecība (UDK = 63)
Mājturība, mājsaimniecība, viesnīcu menedžments,
sabiedriskā ēdināšana (UDK = 64)
Uzņēmumu vadīšana, ražošanas organizē. (UDK = 65)
Ķīmijas tehnoloģija, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas
rūpniecība (UDK = 66)
Dažādas rūpniecības un amatniecības nozares (UDK =
67/68)
Mākslas vēsture (UDK = 7)
Pilsētbūvniecība (UDK = 71)
Arhitektūra (UDK = 72)
Plastiskās mākslas, tēlniecība, keramika, metālmāksla
(UDK = 73)
Zīmēšana, dizains, lietišķā māksla, metālmāksla (UDK
= 74)
Glezniecība (UDK = 75)
Grafiskā māksla, grafika (UDK = 76)
Fotogrāfija, kinematogrāfija (UDK = 77)
Mūzika (UDK = 78)
Sabiedriskie laika kavēkļi, izpriecas un izrādes,
skatuves māksla, teātris, balets, opera, deja (UDK =
79)
Sports (UDK = 796)
Filoloģija (UDK = 80)

3
3

1
1

2
3
3
3
3
2
2

1
0
1
0
1
0
0

3
3
2
2
1
2

1
1
1
0
0
0

2

1

2
1

0
0

1

0

2
1
2
1

1
0
0
0

2

1

2
1
2
2
2

1
0
0
1
1

1
1

1
0
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Valodniecība, valodas (UDK = 81)
Literatūrzinātne (UDK = 82)
Daiļliteratūra (UDK = 821) latviešu valodā
Daiļliteratūra (UDK = 821) krievu valodā
Arheoloģija (UDK = 902)
Antropoloģija (UDK = 903)
Ģeogrāfija (UDK = 91)
Biogrāfijas (UDK = 929)
Vēsture (UDK = 93/94)

2
3
3
1
1
0
3
3
3

Bibliotēku sadarbības
un kataloģizācijas nodaļas vadītāja

Daiga Rubene

2017. gada 25. janvārī
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1
2
2
1
0
0
1
1
1

Pielikums Nr. 6. Bērnu literatūras nodaļas pasākumu
dienasgrāmata un izstāžu saraksts
Pasākumu dienasgrāmata
Pasākuma nosaukums un
Pasākuma
Īss pasākuma apraksts
temats
veids
JANVĀRIS
Detektīvspēle
Pasākums
Atvērtajā nodarbībās bērni iejutās detektīvu lomā un
bibliotēkā
(atvērtā
meklēja dažādus priekšmetus bibliotēkā Noslēgumā kā
2 nodarbības
nodarbība)
vienmēr spēles un saturīgi kopā pavadīts laiks.
Projekta Open Up bērni devās uz Jēkabpils sporta namu, lai
Pasākums
klātienē vērotu basketbolu BK "Jēkabpils/SMScredit.lv"
Basketbola spēle
(slēgta
un "Valmiera Glass VIA" spēli. Pēc spēles bērniem bija
nodarbība)
iespēja gan kopīgi nofotografēties ar spēlētājiem, gan iegūt
autogrāfus.
Pasākums
Bērni, kuri piedalās pārrobežu projektā, devās uz Jēkabpils
Volejbola treniņš
(slēgta
Sporta namu, lai klātienē vērotu volejbola komandas
nodarbība)
"Jēkabpils Lūši" treniņu - arī kopā izspēlēt.
Pasākums
"Paldies ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi
Labas
uzvedības
(atvērtā
kursu" /Jānis Jaunsudrabiņš/ Par godu "paldies" dienai, pie
ābece
nodarbība)
mums notika nodarbības ar filmu, spēlēm un testu.
Janvārī
notika mācību seminārs “Jauno tehnoloģiju
"Interaktīvās
izmantošana sociālajā integrācijā – priekšrocības un riski”
izglītības telpa Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros.
efektīvs nelabvēlīgu
Mācību seminārā piedalījās 16 Jēkabpils reģiona, 10
Seminārs
ģimeņu
bērnu
Ludzas bibliotēkas un 10 Rokišku bibliotēku darbinieki.
sociālās integrācijas
Lektore Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas
veids" jeb OPEN UP
tehnoloģiju centra (TITC) izglītības darba speciāliste Inga
Grīnberga.
Pasākums
BINGO - grāmatu plauktos meklējām grāmatas pēc
“BINGO!”
(atvērtā
dotajām norādēm – autora, nosaukuma, vāka apraksta,
nodarbība)
klasifikācijas u.c.
Bibliotekārā
Pie mums Salas vidusskolas 1. klase. Bērni iepazinās ar
Bibliotekārā stunda
Stunda
bibliotēku, izmēģināja interaktīvo tāfeli un Xbox, meklēja
Skolas vecuma
gudrības konfekti un labi pavadīja laiku!
bērniem
Nodarbība "Ziemas prieki”. Uzrīkojām sniega piku
Pasākums
mešanas sacensības, izpildījām testu, lai noskaidrotu ko
Ziemas prieki!
(atvērtā
domājam par ziemu un noslēgumā paspēlējām galda un
nodarbība)
Xbox spēles.
FEBRUĀRIS
Bērnu žūrijas 2018
Mūsu bibliotekāre ar Lauviņu devās uz Jēkabpils 3.
Pasākums
noslēguma
vidusskolu, lai apsveiktu čaklos Bērnu, jauniešu un vecāku
Skolas vecuma
pasākums Jēkabpils
žūrijas ekspertus. Mazajiem lasītājiem tika pasniegti
bērniem
3. vidusskolā
diplomi un balviņas.
Vai Tu zini, kas ir Kendama? Un kā to spēlēt? Bibliotēkā “
“Kendamas
Pasākums
Kendamas izaicinājums”, kura laikā bērni rakstīja savas
izaicinājums”
(atvērtā
domas par Kendamu, skatījās video sižetus par Kendamas
nodarbība)
popularitāti Latvijā.
Drošāks
internets Pasākums
Atzīmējot Vispasaules Drošāka interneta dienu, atvērtajā
sākas
ar
tevi! (atvērtā
nodarbībā noskatījāmies mācību filmu "Roberts" un
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(vispasaules drošāka nodarbība)
interneta diena)
Pasākums
(Ēnu diena)

Ēnu diena 2019

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)

Valentīndiena

Tikšanas
ar
Pasākums
biedrības
(slēgta
“Basketbola klubs
nodarbība)
Jēkabpils” vadību

Bibliotekārā stunda

Bibliotekārā
stunda

Starptautiskā
Pasākums
dzimtās
valodas
(atvērtā
diena
nodarbība)
“Nacionālās Skaļās
lasīšanas
sacensības”
Jēkabpils
reģiona
fināls
Bērnu/jauniešu/vecā
ku žūrijas
2018
noslēguma
pasākums
Bibliotekārā stunda

pārrunājām drošības pasākumus internetā. Noslēgumā
bērni rakstīja padomus droša interneta lietošanai.
Ēnu dienā bibliotēkā četri "ēnotāji" - Krista, Lāsma, Rūta
un Kristers. Novēlam veiksmi izvēloties savu nākotnes
profesiju un ļoti ceram, ka kāds no viņiem kādreiz
izvēlēsies apgūt arī bibliotekāra profesiju!
Valentīndienā, bērni rakstīja savas pārdomas - "Kas ir
mīlestība?"- bērnu atziņas vēlāk rotāja mūsu lasītavas
sienu. Bērni pildīja arī krustvārdu mīklas un lika puzles par
Valentīndienu.
Cik daudz Tu zini par populāro spēli - basketbolu? Bērnu
literatūras nodaļā uz tikšanos ar biedrības “Basketbola
klubs Jēkabpils” priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču un BK
„Jēkabpils” sabiedrisko attiecību speciālistu Lāsmu Iršu
bija ieradušies skolēni no Jēkabpils pamatskolas 4. klases.
Bērni bija sagatavojuši viesiem daudzus jautājumus.
Pie mums Salas vidusskolas 2. klase. Bērni iepazinās ar
bibliotēku, noskatījās animācijas filmu “Joka pēc alfabēts”
dziedot līdzi Renāram Kauperam dziesmiņu, izmēģināja
interaktīvo tāfeli un Xbox, meklēja gudrības konfekti un
labi pavadīja laiku!
Starptautiskā Dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek
svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības
uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.
Pasākuma gaitā bērni pārbaudīja savas zināšanas pildot
divus testus latviešu valodā.

Pasākums
27. februārī notika “Nacionālās Skaļās lasīšanas
Skolas vecuma sacensības” Jēkabpils reģiona fināls. Kopā reģiona finālā
bērniem
piedalījās 11 skolas un 1 publiskā bibliotēka.
Pasākums
Bērnu literatūras nodaļā notika "Bērnu, jauniešu, vecāku
Skolas vecuma
žūrijas 2018" noslēguma pasākums.
bērniem
Bibliotekārā
stunda

Pie mums PII “Kāpēcītis” bērni un viņu audzinātājas. Bērni
iepazinās ar bibliotēku, noskatījās animācijas filmu “Joka
pēc alfabēts” un spēlēja dažādas spēles.

MARTS
Sagaidot pavasari!

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)

Starptautiskā
sieviešu diena

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)

Zini vai mini?!

Ekskursija
Sedumiem
Starptautiskā

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
Pasākums
uz
(slēgta
nodarbība)
Pasākums

1. martā, atvērtajā nodarbībā bērni pildīja testu un risināja
krustvārdu mīklas par pavasari. Veica radošus darbiņus no krāsaina aplikācijas papīra un dzijas veidoja putnus.
Šīs dienas nodarbību gatavoja un vadīja Lāsma - meitene,
kas pie mums piedalījās Ēnu dienā. Nodarbībā bērni
iepazinās ar to, kas ir Starptautiskā Sieviešu diena, pēc tam
sekoja atraktīvas nodarbes.
Atvērtajā nodarbībā "Zini vai mini" minējām grāmatu
varoņus un grāmatu nosaukums pildot aizraujošus testus!
Projektā iesaistītā klase devās ekskursijā uz uzņēmumu
SIA "SEDUMI". Tās laikā bērni iepazinās ar darbu - no
stādiņu izpiķēšanas līdz ziedēšanai.
Vai Tu esi domājis par to, kas Tevi dara laimīgu?
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(atvērtā
nodarbība)

Laimes diena!

Iepazīsim
bibliotēkas
mājaslapu!

mūsu Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
Pasākums
Pasākums
ģimenēm

Joku dienu
2 pasākumi

Svinot Starptautisko Laimes dienu, kas bija 20. martā,
mūsu nodarbības apmeklētāji rakstīja pārdomas par to, kas
viņus dara patiesi laimīgus!
"Eiropas Digitālās nedēļas" ietvaros, atvērtajā nodarbībā
iepazināmies ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapu,
apskatījām, kāda informācija tur ir atrodama un aplūkojām
Bērnu literatūras nodaļas kontus sociālajos tīklos.
Aprīlis kā zināms ir joku mēnesis, tāpēc JGB Bērnu
literatūras jautrais klauniņš Pindzele ciemojās Aknīstes
bibliotēkā, lai kopīgi ar bērniem stāstītu anekdotes, spēlētu
dažādas jautras spēles un pūstu smieklu burbuļus.

APRĪLIS
Iepazīšanās
bibliotēku

ar Bibliotekārā
stunda

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
SIA
"SEDUMI" Pasākums
iegūto
materiālu (slēgta
apstrāde
nodarbība)
Pasākums
Pirmskolas
Smieklu diena
vecuma
bērniem
Pasākums
Pirmsskolas
Mana grāmatiņa!
vecuma
bērniem
Lieldienu prieks

Bibliotekārās
stunda

Eiropas diena
4 pasākumi

12. aprīlī pie mums ciemojās bērni no Antūžiem - čaklākie
lasītāji! Iepazinās ar bibliotēku, izmēģināja mūsu projektā
iegādāto tehniku un labi pavadīja laiku.
12. aprīļa atvērtajā nodarbībā "Lieldienu prieks!" risinājām
uzdevumus par Lieldienām, krāsojām Lieldienu olas.
Kopīgi darbojāmies - aplūkojām bildes no ekskursijas SIA
"Sedumi" un grupiņās veidoja prezentācijas, kuras tiks
liktas kopā lielajā prezentācijā par Jēkabpili.
Aprīlī Bērnu literatūras jautrais Klauniņš ciemojās PII
''Zvaniņš”, svinot "Smieklu dienu!".
Bibliotēku nedēļas ietvaros, mūsu Lācēns šodien devās uz
PII "Zvaniņš", lai kopīgi piedalītos radošajā darbnīcā
"Mana grāmatiņa!" Lācēns kopā ar bērniem lasīja Natālijas
Čubas grāmatiņu "Lācēna Villija brīnumainie atklājumi
mežā". Visi kopā izveidoja savu grāmatiņu.
Eiropas dienas ietvaros, bērni pildīja uzdevumus par ES
dalībvalstīm, rakstīja savas pārdomas par to uz kuru ES
dalībvalsti viņi vēlētos aizceļot un noslēgumā sacentās
dejošanas spēlē "JUST DANCE", kā arī noskatījās
pamācošu multfilmu!

MAIJS
Krāsainās pasakas

Gaidot vasaru!

Brīvdabas
„Sēļu sēta”

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
Pasākums
(atvērtā
nodarbība)

Pasākums
muzejs
(slēgta
nodarbība)

JŪNIJS
Bērnu
svētki Pasākums
Jēkabpilī,
Kena Pasākums
parkā
ģimenēm
Es esmu atbildīgs Pasākums
par sevi
(atvērtā

Šodienas atvērtajā nodarbībā - KRĀSAINĀS PASAKAS!
Izvēlētās pasakas vari pats izkrāsot!
Šī cikla nodarbībās pildījām uzdevumus un testus par
ziediem un dzīvniekiem, noslēgumā - iecienītās spēles!
Pārrobežu projektā "Open Up" iesaistītajai klasei
norisinājās nodarbība „Sēļu sēta”. Lietus dēļ nodarbība
notika tikko uzceltajā nojumē, kur gide Sintija interesanti
pastāstīja par Sēļu sētu. Bērni spēlēja interesantas spēles.
Noslēgumā sarīkojām nelielu pikniku.
1. jūnijā piedalāmies Bērnu svētkos Jēkabpilī, Kena parkā
radošajās darbnīcās, kur bērni veidoja kronīšus prinčiem un
princesēm un krāsojām jautras sejiņas.
Katrs pats atbildīgs par sava brīvā laika izmantošanu.
Viens no veidiem kā saturīgi un interesanti pavadīt brīvo
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4 nodarbības

nodarbība)
Pasākums
projektā
Pasākums
senču
ģimenēm

Sadarbība
“Pretī
tradīcijām’’

laiku ir apmeklēt bibliotēku.
2019. gada 11. jūnijā māmiņu biedrība “ Atspulgs’’
Jēkabpils NVO projektu konkursa atbalstītā projekta “Pretī
senču tradīcijām’’ ietvaros, mazie ķipari uzturējās pie
mums bērnu nodaļā.

JŪLIJS
Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
Pasākums
Sagaidot Jēkabpils
Pasākums
pilsētas svētkus
ģimenēm
AUGUSTS
Pasākums
Mana vasara
(atvērtā
4 nodarbības
nodarbība)
SEPTEMBRIS
Pasākums
Starptautiskā
(atvērtā
rakstpratības diena
nodarbība)
Daiļlasīšanas
Pasākums
konkurss
Pirmsskolas
Jēkabpils
PII vecuma
audzēkņiem
bērniem
3. Krustpils novada Pasākums
Grāmatu svētki
Pasākums
“Kad
stāsti
un ģimenēm
pasakas atdzīvojas”
Brīvdienu skoliņa
4 nodarbības

Zelta
kamolītis Pasākums
(Dzejas
dienu (atvērtā
nodarbība)
nodarbība)
Latviešu sakāmvārdi
Miķeļdiena

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
Pasākums
(atvērtā
nodarbība)

Jūlijā Bērnu literatūras nodaļa piedāvā piedalīties atvērtajās
nodarbībās: “Brīvdienu skoliņa” – izmantojot pieejamās
galda spēles, Xbox, žurnālus un grāmatas.
Bērnu literatūras nodaļā Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros –
spēles, puzles, krāsojamās lapas – viss par mūsu pilsētu
Jēkabpili.
Projekta nodarbības: “Mana vasara” – kopā interesanti un
lietderīgi pavadām brīvo laiku bibliotēkā.
8. septembris - UNESCO Starptautiskā rakstpratības diena.
Atvērtajā nodarbībā - pildījām uzdevumus un latviešu
valodas pareizrakstības testus.
Vienpadsmito gadu norisinās “Runčuka pantiņu kaujas”.
Projekta “ EKO dzeja” ietvaros, pasākums noritēja Kena
parkā. Kopā ar Runčuku daiļlasīšanas konkursu vadīja
iemīļotā bērnu raidījumu vadītāja Tuta.
Vīpē, notika 3. Krustpils novada Grāmatu svētki. Tajos
piedalījās arī mūsu Pepija, priecējot bērnus ar hennas
zīmējumiem.
Skolēni apmeklēja bibliotēku, kurā norisinājās dzejai
veltīta atvērtā nodarbība. Bērniem tika uzdoti arī radoši
darbiņi: bija jāizvēlas no izlasītās grāmatas viens dzejolis,
kurš tika uzrakstīts uz iepriekš noformētas papīra lapas
kļavas formā.
Atvērtajā nodarbībā pārbaudījām savas zināšanas latviešu
sakāmvārdu interaktīvajā testā. Bērni lika puzles,
izmantojot interaktīvo tāfeli, ar latviešu sakāmvārdiem.
Projekta nodarbība - MIĶEĻDIENA! Rakstījām un
meklējām bibliotēkas krājumā tautasdziesmas un ticējumus
par Miķeļdienu.

OKTOBRIS
Atvērtajā nodarbībā, par godu Skolotāju dienai, skatījāmies
īsfilmu "Skolotāja autoritāte", pēc tam dalījāmies pārdomās
un rakstījām apsveikumus savām vismīļākajām skolotājām!
Atzīmējot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu,
atvērtajā nodarbībā noskatījāmies režisores Ingas Nesteres
Pasākums
dokumentālu īsfilmu „Kā es kļuvu par princi”. Ar šo filmu
Pasaules dzīvnieku
(atvērtā
režisore aicina cilvēkus atbildīgi izturēties pret
aizsardzības diena
nodarbība)
dzīvniekiem, par kuriem esam uzņēmušies atbildību. Pēc
filmas dalījāmies pārdomās, emocijās, pieredzē par šo
tēmu.
Pasākums
Karjeras nedēļas laikā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā
Karjeras nedēļa
Skolas vecuma viesojas skolēni, lai uzzinātu ko vairāk par bibliotekāru
4 pasākumi
bērniem
darbu.
Pasaules
diena

skolotāju

Pasākums
(atvērtā
nodarbība)
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6. oktobrī ciemojāmies Jēkabpils 3. vidusskolā. Stāstījām
Nāc piedalies – Pasākums
par Bērnu žūriju un kopīgi lasījām vienu no grāmatiņām –
“Bērnu/jauniešu/vec Skolas vecuma “Grāmata Benijam”! Starp citu, mums līdzi bija arī pats
āku žūrija 2019”!
bērniem
suns Benijs, kuram bērni veltīja mīļus vārdus un krāsoja
viņa attēlu!
Pasākums
Nodarbībā, bērni ne tikai radoši izpaudās, bet "piemērīja"
Pasaules
smaida
(atvērtā
un izvēlējās jebkādu sev tīkamo "emoji" (emocijzīmi) un
diena
nodarbība)
stāstīja, kas viņiem liek smaidīt.
Pasākums veltīts Ziemeļvalstu literatūras nedēļai un
Pasākums
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai". Tāpēc JGB Bērnu
Pepija
Leimaņu
Skolas vecuma literatūras Pepija, kā viena no iemīļotākajiem Ziemeļvalstu
bibliotēkā
bērniem
literatūras varonēm, ciemojās Leimaņu bibliotēkā, lai
kopīgi ar žūrijas ekspertiem pārrunātu izlasīto.
23. oktobrī pie mums – Kokneses bibliotēkas čaklākie
Kokneses
Pasākums
lasītāji! Ciemiņus sagaidīja mūsu Pepija, kura pastāstīja par
bibliotēkas čaklākie Skolas vecuma
jaunākajām tehnoloģijām bibliotēkā un, protams, ļāva tās
lasītāji
bērniem
izmēģināt.
Seno latviešu svētki cieši saistīti ar dabas norisēm. Svinot
Pasākums
svētkus, tika veikti rituāli, kas veicināja auglību un pozitīvi
Ražas svētki
(atvērtā
ietekmēja nākamo ražu. Šī atvērtā nodarbība bija veltīta
nodarbība)
ražas svētkiem Pildījām uzdevumus, testus un Jautro
uzkodu rēbusu.
Ielūgumi projekta
Pasākums
“Open
UP”
Projektā iesaistītā klase gatavoja ielūgumus noslēguma
(slēgta
noslēguma
pasākuma dalībniekiem. Kopējs darbs saliedē!
nodarbība)
pasākumam
28.oktobrī Bērnu literatūras nodaļai svarīga diena –
Pasākums
projekta noslēgums. Aicinājām sadarbības partnerus, bez
OPEN UP)(slēgta
kuriem mēs šo lielo darbu nebūtu paveikuši! Atskatījāmies
projekta noslēgums
nodarbība)
uz padarīto un piedzīvoto, un teicām LIELU paldies par
sadarbību un atsaucību.
Projekta
“OPEN
29. oktobrī devāmies uz Ludzu, lai piedalītos projekta
UP”
noslēguma Konference
“OPEN UP” noslēguma konferencē “Interaktīvā izglītības
konference Ludzā
telpa - tradicionālais un mūsdienīgais”.
NOVEMBRIS
Pasākums
Atvērtajā nodarbībā, bērni pildīja testus un mīklas par
Mārtiņdienas
(atvērtā
latviešu tradīciju dienu – Mārtiņdienu.
raibumi
nodarbība)
Atvērtajā nodarbībā skatījāmies īsfilmu "Life Vest Inside Pasākums
Kindness Boomerang - "One Day", pēc tam dalījāmies
Starptautiskā
(atvērtā
pārdomās. Ne vienmēr ir tā, ka laimīgi cilvēki dara labas
Laipnības diena
nodarbība)
lietas. Arī veiksmīga socializācija ar apkārtējiem krietni
uzlabo cilvēka labsajūtu.
JGB sadarbībā ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēku,
Skolu bibliotekāri
organizēja reģiona skolu bibliotēku darbinieku semināru.
Seminārs
seminārs
Esot Bērnu literatūras nodaļā, viņi iepazinās arī ar projekta
“Open UP” ieguvumiem un aktivitātēm.
Ziemeļvalstu
Pasākums
Pasākumā laikā Bērnu Literatūras nodaļā Jēkabpils 3.vsk.
literatūras nedēļas Skolas vecuma 5.klase iepazinās ar Ziemeļvalstu literatūras krājumu un
pasākums
bērniem
risināja izzinošus testus, izmantojot interaktīvo tāfeli.
Kas Tu esi, mūsu Pasākums
Bērni, kuri atnāca uz šo nodarbību pārbaudīja savas
LATVIJA?
Skolas vecuma zināšanas par Latviju un tās vēsturi, ģeogrāfiju, dabu un
3 pasākumi
bērniem
cilvēkiem. Par godu Latvijas dzimšanas dienai, skatījāmies
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arī animācijas filmu “Karoga stāsts”.
DECEMBRIS

Rūķa darbnīca
5 nodarbības

Pasākums
(Radoša
darbnīca)

Decembrī tradicionāli notiek Rūķu darbnīcas. Uz ierodas
ne tikai pilsētas skolu organizētas, klases, bet arī reģiona
bērni. Dažas klases pat svinēja pie mums eglītes svētkus –
ar paciņu dalīšanu un dzejolīšiem. Noslēgumā silta tēja un
cepumi, skanot Ziemassvētku dziesmām. Īsta svētku
noskaņa! Bet tas nav viss! Visas nedēļas garumā ikviens
interesents varēja nākt un izmēģināt savas prasmes rūķu
darināšanā.
Izstāžu saraksts

N.p/k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Laiks
Janvāris
02.01.-30.01.
02.01.-30.01.
02.01.-30.01.
Februāris
01.02.-28.02.
01.02.-28.02.
01.02.-28.02.
01.02.-28.02.
Marts
01.03.-30.03.
01.03.-30.03.
01.03.-30.03.
01.03.-30.03.
Aprīlis
02.04. - 30.04.
04.04. - 30.04.
12.04. - 30.04.
23.04. - 26.04.
Maijs
02.05.-30.05.
02.05.-30.05.
02.05.-30.05.
Jūnijs
03.06.-21.06.
03.06.- 28.06.
10.06. - 28.06.
Jūlijs
01.07.-12.07.
01.07.-30.07.
01.07.-30.07.
01.07.-30.07.
Augusts
01.08.-30.08.

Izstādes nosaukums
Dzeltenās cūkas gads!
Ziemas sporta veidi
“Mini, mini mīkliņu...”
“Krāsainā pasaku valstība”
Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei — 105
“Manas pirmās manieres”
“Par draudzību un mīlestību”
“Bērnu žūrijas 2018” grāmatu izstāde
Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim - 145!
Gaidot pavasari!
Starptautiskā Laimes diena
2018. gada lasītāko grāmatu tops!
Skaistās Lieldienas
Rakstniekam Jānim Širmanim - 115
Mākslas jeb Mākslinieku diena
Bibliotēku nedēļa
Grāmatas “Cilvēka bērns” autoram Jānim Klīdzējam – 105
ZIEDONIS – neparasta un spēcīga personība – Imants
Ziedonis
Sākam gatavoties eksāmeniem?
...un izlaiduma laiks ir klāt!
Heijā, vasaras brīvlaiks!
Vasaras saulgrieži
Es Jēkabpilī
Atpūta kopā ar draugiem – vislabākās brīvdienas
Gardākais gadalaiks – izmanto!
Liepu ziedēšanas mēnesis
Pievienojies mūsu ceļojumam – sācies Bērnu, jauniešu vecāku
žūrijas ekspertu laiks!
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27.
28.
29.

41.
42.
43.

01.08.- 30.08.
01.08.- 30.08.
11.08.- 30.08.
Septembris
02.09. - 13.09.
02.09. - 27.09.
02.09. - 27.09
Oktobris
01.10. - 30.10.
01.10. - 30.10.
01.10. - 30.10.
01.10. - 30.10.
Novembris
01.11.- 29.11.
01.11.- 29.11.
11.11.- 29.11.
11.11.- 29.11.
Decembris
02.12.-30.12
02.12.-23.12.
20.12.-30.12.

44.

20.12.-30.12

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

12. augusts - Starptautiskā jaunatnes diena
SVINAM VASARĀ!
Baltijas ceļa 30 gadadiena
TĒVA DIENA
Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95!
DZEJAS mēnesis
Pasaules smaida diena
Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena
Skolotāju diena
“Zvaigznes bērns”
Kaķīšu dzirnaviņās
Lāčplēša diena
Pasaules laipnības diena
Daudz laimes 101. dzimšanas dienā, LATVIJA!
Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2019 vēl turpinās!
“Klusumā un brīnumā”
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš,
sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna jāatrod...
“Re, re, jau 2020. gads pie durvīm klauvē”
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Pielikums Nr. 7. Novadpētniecības pasākumi
Novadnieku un novadpētniecības tēmas popularizējoši pasākumi
8.marts

Tikšanās ar mākslinieci Gitu Cankali

23.maijs

Piemiņas un atmiņu pēcpusdiena, veltīta dārzniekam un selekcionāram
Viktoram Orehovam 110. jubilejā

30.maijs

Tikšanās ar daiļamata meistari Daigu Melnaci

12.jūnijs

Žurnālista, dzejnieka un publicista Andra Grīnberga grāmatas “Kustinu
dzīvi. 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” atvēršana

6.jūlijs

Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros – spēles, puzles, krāsojamās lapas – viss
par mūsu pilsētu Jēkabpili (Bērnu literatūras nodaļā)

30.jūlijs

Tikšanās ar gleznotāju Ingu Pobjaržinu

12.septembris

Interešu apvienības ‘’Literāts’’ performance "Dzejas fetišs"

14. oktobris

Tikšanās ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošo pētnieci,
bijušo jēkabpilieti Dr.biol. Natāliju Burņeviču

24. oktobris

Saruna ar Jēkabpils Domes deputāti Līgu Kļaviņu, ķīniešu valodas
skolotāju no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Wu Zhezhe un tulku Laimu Avotu
par Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu un vēsturi

7.novembris

Tikšanās ar grāmatas “Krisburgas puorsakas” autoru Spodri Bērziņu

17.decembris

Dzejnieces Ligitas Ābolnieces grāmatas “No ābeces līdz atestātam”
atvēršana
Novadnieku darbu un novadpētniecības tēmu izstādes:

Marts

Gitas Cankales gleznu izstāde “Burbuļi”

Maijs

Daigas Melnaces rokdarbu izstāde “Lakatu birzs”

Jūlijs

Ingas Pobjaržinas gleznu izstāde “Krāsainie Putekšņi”

Augusts

Justīnes Iie gleznu izstāde “Sapņos”

Septembris

Ceļojošā izstāde "Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt", kur viens no
dārgumiem - Saukas ezera ainava ar Sēlijas lauku sētām

Septembris

Aloiza Savicka foto izstāde "Latvija gaismas gleznās"

Oktobris

Tematiska izstāde “Apslēptais dārgums – ūdens. SIA “Jēkabpils ūdens” - 40’’

Oktobris

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas
dalībnieku rokdarbu izstāde “Darbiņš man prieku dara”

Novembris

Elgas Skrebeles gleznu izstāde "Gadalaiki"

Decembris

Foto izstāde “Ukraiņu hustka”
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Novadnieku un novadpētniecības tēmas popularizējošas bibliotēkas krājuma tematiskās
un plauktu izstādes:
Janvāris

Tematiska izstāde “Ak, laiks, skrejošais laiks!” (J.Akurateram-143)

Maijs

Tematiska izstāde “Dārznieks. Meistars. Skolotājs.” (Viktoram Orehovam – 110)

Jūlijs

Plaukta izstāde “Es Jēkabpilī!” (Jēkabpils pilsētas svētkiem) (JGBB)

Augusts

Plaukta izstāde “Baltijas ceļa 30. gadadiena” (Bērnu literatūras nodaļā)
Tematiska izstāde “Sadevušies rokās”(Baltijas ceļam – 30)

Septembris Plaukta izstāde “Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95!” (Bērnu literatūras nodaļā)
6.oktobris

Tematiska izstāde “Skolas sirdspuksti ir skolēni, skolas stiprums - skolotājs,
skola ir kā lukturis, kas dāvā gaismu” (Jēkabpils Valsts ģimnāzijai – 100)

Novembris Tematiska izstāde “Brīvības cīņu atcerei” (Augškurzemes partizānu pulkam –
100)
Tematiska izstāde “Runā ar darbiem - tā ir stiprākā un labākā valoda” (Kārlim
Skalbem - 140)
Plaukta izstāde “Kaķīšu dzirnaviņās” (Kārlim Skalbem – 140) (Bērnu literatūras
nodaļā)
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Pielikums Nr. 8. Publikācijas
Publikācijas par Jēkabpils Galveno bibliotēku 2019.gadā
Nr.p
/k

Raksta
autors

Raksta nosaukums

Avots

Publikācijas no avīzēm „Brīvas Daugavas”, „Jaunais Vēstnesis”, “Latvijas Avīze”, “Diena” un
“Jēkabpils Vēstis”
1. I. Bičevska
Aizvadīts tradicionālais biedrības “Javir”
Brīvā Daugava Nr. 1
Ziemassvētku pasākums
(04.01.2019. – 6.lpp.)
2. A.Valdmane Mazām tautām sava brīvība jāapliecina katru
Brīvā Daugava Nr. 2
dienu
(08.01.2019. – 5.lpp.)
3.
Aicinājums – akcija “Pasaki “Paldies”!”
Jaunais Vēstnesis Nr. 3
(11.01.2019. – 23.lpp.)
4. I. Bičevska
Skolēni apskata izstādi un klausās stāstījumu par Brīvā Daugava Nr. 6.
Satversmes tiesu
(17.01.2019. – 3.lpp.)
5. K. Strazda
Galvenajā bibliotēka atklāj izstādi
Jaunais Vēstnesis Nr. 3
“Mana Satversme”
(18.01.2019. – 2.lpp.)
6. L.
Grāmatu skate – “Latvijas simtgades grāmata
Brīvā Daugava Nr. 8
Daudzvārde
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”
(22.01.2019. – 6.lpp.)
7. JGB LAN
Papīra hobijs. Arī tāds ir
Brīvā Daugava Nr. 19
(15.02.2019. – 6.lpp.)
8. I. Bičevska
Jēkabpils un novadu skolu audzēkņu skaļas
Brīva Daugava Nr.27
lasīšanas sacensībās
(07.03.2019. – 6.lpp.)
9. J. Iie
Krustpils pamatskolas skolniece kļūst par Skaļas Jaunais Vēstnesis Nr.10
lasīšanas čempionu Jēkabpils reģionā
(08.03.2019. – 18.lpp.)
10. R. Olševska
Lekcija par e-veselību
Latvijas Avīze Nr.57
(21.03.2019. – 12.lpp.)
11. S. Kampāne- Vēstule radošam cilvēkam
Brīvā Daugava Nr.34
Štelmahere
(22.03.2019. – 8.lpp.)
12.
JGB apskatāma izstāžu cikla “Latvijas nacionālo Brīvā Daugava Nr.34
kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100.
(22.03.2019. – 7.lpp.)
gadadiena”3.izstāde “Latvijas Mākslas
akadēmija”
13. I. Bičevska
“Paldies, ja vien tas nācis no sirds, nevar nevienu Brīvā Daugava Nr. 37
apgrūtināt”
(29.03.2019. -6.lpp.)
14. V. Papaurele Aknīstes bibliotēkā Rasmas Bērziņas darbu
Brīvā Daugava Nr. 38
izstāde
(02.04.2019. – 6.lpp.)
15. I. Bičevska
Aprīlī Jēkabpilī būs dažādi veselības nedēļas
Brīvā Daugava Nr. 42
pasākumi
(11.04.2019. – 7.lpp.)
16.
Atvērtās projekta “OPEN UP” nodarbības
Jaunais Vēstnesis Nr. 14
(05.04.2019. – 23.lpp.)
17. I. Bičevska
“Ja varētu nerakstīt, es nerakstītu un būtu
Brīvā Daugava Nr. 48
šefpavāre”
(30.04.2019. – 5.lpp.)
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18. JGB

Notiks Viktoram Orehovam veltīts pasākums

19.

21.

Dārznieks. Meistars. Skolotājs. Viktoram
Orehovam – 110
Atceras dārznieka un selekcionāra Viktora
Orehova veikumu
Projekta “Open Up” atvērtas nodarbības

22.

Tikšanās ar daiļamatu meistari Daigu Melnaci

23. I. Bičevska

Krustpils pamatskolas audzēkne piedalās
Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību finālā
Rokdarbi kā dzīves stāsts

20. I. Bičevska

24. I. Bičevska

26. JKP

Andra Grīnberga grāmatas “Kustinu dzīvi. 60
gadi žurnālista ceļos un neceļos” atvēršanas
svētki
Notiks Andra Grīnberga grāmatas atvēršana

27. I. Lejiņa

Dzīves kustinātājs

28. J. Apinis

Jēkabpilī notiek UNESCO LNK skola

25.

29. D. Radionova Mazākumtautību biedrības bagātina pilsētas
svētku programmu
30. I.Zone
Lietderīgas vizītes vai amatpersonu tūrisms?
31. I. Bičevska

Krāsainie pasteļkrītiņu putekšņi gleznās

32. I. Bičevska
33. JGB

Būs iespēja izspēlēt loģikas kļūdu spēli
“Populists”
Latvija Neatkarības karš (1918 – 1920)

34. A. Klints

Aicinām piedalīties konkursā!

35. I. Bičevska

Skolēni klausās zinātnieces lekciju

36. I. Bičevska

Dzejā, dziesmā un garša izstāsta baltkrievu
nacionālās virtuves receptes
Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu
pulka 100-gadei veltīts pasākums

37. Z.Rabša,
M.Ozoliņa
E.Pulere
38. I.Luriņa
39.

Projekta “OPEN UP” noslēguma konference
Ludzā
Elgas Skrebeles gleznu izstāde “Gadalaiki”
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Brīvā Daugava Nr. 53
(16.05.2019. – 8.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 19
( 10.09.2019. -4.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 67
(18.06.2019. – 7.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 19
(10.05.2019. 23.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 21
(24.05.2019. – 23.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 58
(28.05.2019. – 5.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 62
(06.06.2019. – 6.lpp.)
Jaunais Vēstnesis Nr. 23
(07.06.2019. – 23.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 64
(11.06.2019. – 7.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 68
(20.06.2019. – 6.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 70
(26.06.2019. – 2.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.77
(12.06.2019. – 5.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.82
(25.07.2019. – 3.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.87
(06.08.2019. – 7.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.102
(10.09.2019. – 4.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.109
(26.09.2019. – 8.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.110
(27.09.2019. – 7.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 118
(17.10.2019. – 6.lpp.)
Brīvā Daugava Nr. 117
(15.10. 2019. – 1.- 2.lpp.)
Brīvā Daugava Nr.125
(01.11.2019. – 2.lpp.)
Jēkabpils Vēstis Nr. 10
(10.2019. – 11.lpp.)
Jēkabpils Vēstis Nr. 10
(10.2019. – 11.lpp.)

Pasākums “Pasaku pēcpusdiena”

40.
41.
42. I. Bičevska
43. I. Bičevska
44. J. Apinis
45.

1.

2.

J. Bareika

3.
4.

K. Srazda

5.

A. Alkšāre
M. Ļaksa
M. Caune

6.
7.
8.

9.

A. Katiņa

10.

J. Bareika

11.

G. Elksnīte

12.

J. Bareika

13.

J. Bareika

14.

G. Elksnīte

Jēkabpils Vēstis Nr. 10
(10.2019. – 11.lpp.)
Radošā darbnīca “Adventes vainags”
Jēkabpils Vēstis Nr. 10
(10.2019. – 11.lpp.)
Pasākumā par godu “Jēkabpils ūdens” 40 gadiem Brīvā Daugava Nr. 126
lekcija par ūdeni
(05.11.2019. – 6.lpp.)
Noslēdzies divus gadus ilgušais bibliotēku
Brīvā Daugava Nr. 128
starpvalstu projekts
(08.11.2019. – 3.lpp.)
Aicina “Literāta” rīkotais pasākums
Brīvā Daugava Nr. 131
(15.11. 2019. – 6.lpp.)
Projekta ietvaros Jēkabpilī organizētas
Diena Nr. 231
aktivitātes bērniem no sociāla riska ģimenēm
(28.11.2019. – 3.lpp.)
Publikācijas no informatīva portālā „radio1.lv”
Ingas Pobjaržinas Izstādes “Krāsainie putekšņi” https://www.radio1.lv
noslēguma pasākums un radošās darbnīcas
(FOTO)
Jēkabpilī bibliotēku nedēļā: Tikšanās ar Noru
https://www.radio1.lv
Ikstenu un Liegu Piešiņu
Jēkabpils Galvenajā bibliotēka aicina uz
https://www.radio1.lv
tikšanos ar dzejnieci Ingu Pizāni
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāj izstādi
http://radio1.lv
“Mana Satversme”
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā bērnus priecē
https://www.radio1.lv
Rūķa darbnīca
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā notiks pasākums https://www.radio1.lv
Viktora Orehova piemiņai
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā skatāma
http://radio1.lv
ceļojošā izstāde "Pilis Eiropā"
Jēkabpils Galvenā bibliotēka no novembra
https://www.radio1.lv
darba dienās apmeklētājiem atvērta stundu
agrāk
Jēkabpils Galvenā bibliotēka organizē Eiropas
https://www.radio1.lv
dienai veltītu pasākumu
Jēkabpils galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras https://www.radio1.lv
nodaļā atvērtās projekta „OPEN UP”
nodarbības
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā - tematisks
https://www.radio1.lv
pasākums: Literārās receptes
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lasītavā
https://www.radio1.lv
norisināsies “Pasaku pēcpusdiena”
Notiks ceļojošās izstādes “Pimens Pančenko –
https://www.radio1.lv
grāmata par ceļojumiem un mīlestību”
atklāšana
UNESCO nedēļā Jēkabpils galvenā bibliotēka
https://www.radio1.lv
aicina uz tikšanos ar pētnieci Natāliju
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15.

K. Bulcare

16.

S. KampāneŠtelmahere

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Burņeviču
Vasaras skolā Jēkabpilī pulcēsies UNESCO
LNK sadarbības tīklu pārstāvji
Vēstule radošam cilvēkam jeb interešu
apvienība "Literāts" aicina savā pulkā

https://www.radio1.lv
https://www.radio1.lv

Publikācijas no informatīva portālā „jēkabpilslaiks.lv”
Jēkabpilī rit festivāls “Eko Dzeja”
http://jekabpilslaiks.lv
S. Paegļkalne Jēkabpilī Veselības nedēļā stāsta par pozitīvo
http://jekabpilslaiks.lv
domāšanu
S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāj izstādi par http://jekabpilslaiks.lv
Satversmi
Jēkabpils interešu apvienība “Literāts” aicina
http://jekabpilslaiks.lv
jaunus dalībniekus
S. Paegļkalne 11.janvāris – Starptautiskā Paldies diena
http://jekabpilslaiks.lv
S. Paegļkalne Par godu SIA “Jēkabpils ūdens” 40 gadu
jubilejai rīko tikšanos ar ūdens pētnieku Sandi
http://jekabpilslaiks.lv
Dejus
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Pielikums Nr. 9. Fotomirkļi

Ceļojošās zīmējumu un domrakstu izstādes "Mana
Satversme" atklāšana

Pasākumā
viesojās
Satversmes
tiesas
padomnieks Kristaps Tamužs un Satversmes
tiesas sekretāre - konsultante Kristiāna Plāte

Pārrobežu projektā OPEN UN Nr.LLI – 263 - Drošāka interneta diena - informatīvā stunda
profesionālās pilnveides
seminārs "Jaunās “Esi jauks internetā, cieni citus!”
tehnoloģijas sociālajā integrācijā - priekšrocības un
riski"

Akcijas - aicinājuma "Pasaki Paldies" noslēguma Sabiedrības līdzdalības pasākums – Akcijas
“Pasaki paldies” noslēgums
pasākums
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Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko
bibliotēku darbinieku sanāksme

Baltkrievijas Republikas KM, baltkrievu
literatūras vēstures muzeja izstādes “Pimens
Pančenko – grāmata par ceļojumiem un
mīlestību” atklāšana

Tikšanās ar Liegu Piešiņu un Noru Ikstenu Izzinām lasītāju viedokļi, kādam vajadzētu būt
"Konspektējam kultūru" - par vērtībām, kas ideālam bibliotekāram?
latviešiem nozīmīgas

“Pozitīvs skatījums uz sevi un dzīvi” sarunu vada
Silvija Strušele, NLP specializēto kursu trenere
Akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”

Bibliotēku nedēļā “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz Bibliotēku nedēļā “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz
pārmaiņām” sanāksme"
pārmaiņām” sanāksme
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Tikšanās ar žurnālu “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Tikšanās ar žurnālu “Ilustrētā Zinātne” un
“Ilustrētā Pasaules Vēsture” pārstāvjiem
Pasaules Vēsture” pārstāvjiem

Tikšanās ar zīmējumu izstādes "Burbuļi"
autori Gitu Cankali

Tikšanās ar zīmējumu izstādes "Burbuļi"
autori Gitu Cankali

Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. Eiropas stāsti

Dienas centrā, Eiropas dienā (ESIP)

Viktoram Orehovam 110, pasākuma organizatori
kopā ar izsila jēkabpilieša radiniekiem

Dārznieks. Meistars. Skolotājs. –
Viktoram Orehovam 110
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Rokdarbu izstāde "Lakatu birzs""

Tikšanās ar amatu meistari Daigu Melnaci
(Trīs Daigas)

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Variešu un
Krustpils bibliotēkām

Pie mums viesojas māmiņu biedrība “Atspulgs”

Andra Grīnberga grāmatas “Kustinu dzīvi. 60
Andra Grīnberga grāmatas “Kustinu dzīvi. 60 gadi
gadi žurnālista ceļos un neceļos” atvēršana
žurnālista ceļos un neceļos” atvēršana

Ingas Pobjaržinas izstādes “Krāsainie putekšņi”
noslēgums un radošā darbnīca

UNESCO Latvijas nacionālās komisijas
vasaras skola Jēkabpilī
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Radošā darbnīca “Dekors no ģipša”

Darbnīcu vada Viktorija Artemjeva

Dzejas dienas 2019 "Dzeja uz trotuāra"

Interešu apvienības “Literāts”
performance “Dzejas fetišs”

Ikgadēja Latvijas bibliotēku 17. novadpētniecības Ikgadēja
Latvijas
bibliotēku
konference Jēkabpilī
novadpētniecības konference Jēkabpilī

Informatīva stunda "Baltijas ceļš - 30"

Loģikas kļūdu spēle "Populists"
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17.

Pieredzes brauciens pie kolēģiem uz Lietuvu Lekcija “Vīrieša labsajūtas formula”, lektors
psihologs Marks Jermaks
(Rokišķiem, Anīkščiem)

Tematisks pasākums "Literārās receptes" kopā ar Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko
baltkrievu biedrību “ Spatkanne’’
bibliotēku darbinieku sanāksme

UNESCO nedēļa 2019 spožie prāti: Sievietes
zinātnē
Pamatskolas
“bibliotēkā

skolēnu

“Karjeras

dienas

Iepazistam Ķīnu kopā ar JVG ķīniešu valodas
skolotāju Wu Zhezhe

Ķīnas valdzinājums
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Papildinām bibliotēkas krājumu, pie mums
“Latvijas Grāmata”

Tikšanās ar ūdens pētnieku Sandi Dejus

Tematisks pasākums Baltkrievu lāde ( Беларуский Izdoma saukli “Jēkabpils ūdenim”
куферак)"

Lācplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Ciemos pie
100-gadei veltīts pasākums Asarē
Pepijas Garzeķes

Praktiskais seminārs “Ilgtspējīgas attīstības mērķi
bibliotēkās”
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Interešu apvienības
dzejnieci Ingu Pizāni

“Literāts”

tikšanās

ar

Pasaku pēcpusdiena Kārļa Skalbes pasaka “ Ūdens Adventes Vainagu darbnīca bibliotēkā
māte”

Akcijā "Viena diena bibliotēkas dzīvē"

Ligitas Ābolnieces grāmatas “No ābeces līdz
atestātam” atvēršana

Reģiona bibliotekāru gada noslēguma sanāksme,
kopā ar Sandru un Kasparu sveicam jubilārus

Pasākums "Ukraiņu hustka"
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Foto mirkļi Bērnu literatūras nodaļā

Ciemos Salas vidusskolas 2. klase. Bērni Ražīga diena Bērnu literatūras nodaļā! Pie
iepazinās ar bibliotēku, noskatījās animācijas mums šodien ciemojās četri "ēnotāji" filmu izmēģināja interaktīvo tāfeli un Xbox, Krista, Lāsma, Rūta un Kristers
meklēja “ gudrības konfekti” un labi pavadīja
laiku!

Mūsu bibliotekāre ar Lauviņu devās uz Pirmā tikšanās ar bibliotēku – kas pie
Jēkabpils 3. vidusskolu, lai apsveiktu čaklos mums jauns un interesants?
"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas” ekspertus

Noslēgusies Bērnu /jauniešu/vecāku žūrija – Ir noslēgusies Bērnu/jauniešu/
laiks izklaidei un priekiem!
žūrija

“Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības”
Jēkabpils reģiona fināls

vecāku

“Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības”
Jēkabpils reģiona fināls
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9. maijā, pie mums ciemojās čaklākie lasītāji Pie mums ciemojās Jēkabpils 3.
no Variešiem. Svinot Eiropas dienu, bērni vidusskolas 3. klase, lai kopīgi izzinātu
pildīja dažādus uzdevumus
Eiropas Savienību

Eiropas diena - pie mums Jēkabpils 3. Bibliotēku nedēļa - mūsu Lācēns devās
vidusskolas 3. klase
uz PII "Zvaniņš", lai kopīgi piedalītos
radošajā darbnīcā "Mana grāmatiņa!"

Pie mums čaklākie lasītāji no Neretas.
Bērni iepazinās ar bibliotēku, uztaisīja
savu īpašo bibliotēkas grāmatzīmi un
uzdejoja

Ciemos bērni no Antūžiem - čaklākie lasītāji

“Runčuka pantiņu kaujas” kopā ar Tutu!

“Runčuka pantiņu kaujas” kopā ar Tutu!
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Jēkabpils 3. vidusskolā. Stastījām par Bērnu Karjeras nedēļa
žūriju un kopīgi lasījām vienu no Bērnu žūrijas
grāmatiņām

Uzņemam Kokneses čaklākos lasītājus

Uzņemam Kokneses čaklākos lasītājus

“Rūķu darbnīca” ir sākusies!

Rūķu darbnīca

Rūķu darbnīca

Kopīga dejošana ar Rūķi
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Rūķu darbnīcas pārvēršas pat par klases Rūķu darbnīcas pārvēršas pat par klases
vakariem ar paciņu dalīšanu
vakariem ar paciņu dalīšanu

Rūķu darbnīca

Rūķu darbnīcā - ikvienam roka jāpieliek….
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