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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītošanas un informācijas iestāde, kas 

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēka apkalpo 

vietējā pagasta iedzīvotājus, nodrošinot kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam, komplektē 

iespieddarbus un citus dokumentus visām lietotāju grupām, ņemot vērā viņu vēlmes, saskaņā ar Jēkabpils 

novada apstiprinātajiem Ābeļu bibliotēkas „Bibliotēkas lietošanas noteikumiem”. 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Ābeļu pagasts atrodas Jēkabpils novada centrālajā daļā, Vidusdaugavas kreisajā krastā. Ābeļu pagasts 

robežojas ziemeļos ar Jēkabpils pilsētu, rietumos ar Salas pagastu, dienvidos ar Kalna pagastu, 

dienvidrietumos ar Dignājas pagastu, ziemeļaustrumos pa Daugavas upi ar Kūku un Vīpes pagastiem un 

Preiļu rajona Turku pagastu. 

Pagasta kopplatība ir 12667,1 ha. Pagastā ir noteikti divi ciemi – Brodi un Laši, no kuriem Brodi ir pagasta 

centrs. Iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 1. janvāri ir 871. 

No Jēkabpils pilsētas, Pagasta centrs atrodas 3 km attālumā, no dzelzceļa stacijas “Krustpils” - 6 km, un no 

valsts galvaspilsētas – Rīga – 150 km attālumā. Raksturojot pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, jāsaka, ka tas ir 

ļoti izdevīgs, jo tas atrodas tiešā tuvumā teritorijām, kuras šķērso valsts nozīmes auto ceļš un starptautiskās 

nozīmes dzelzceļš. 

Bibliotēka atrodas Ābeļu pagasta Brodu ciemā. . Bibliotēka ir iekārtota ēkā, kurā atrodas pagasta pārvalde, 

tautas nams, muzejs un bērnu pieskatīšanas dienas centrs. Ciema centrā ir sešas daudzdzīvokļu mājas, 

kokapstrādes cehs ,veikals un automašīnu remontdarbnīcas. Pagastā ir vairākas lielas zemnieku saimniecības 

un  pamatskola. Daļa pagasta iedzīvotāju strādā un mācās pilsētā. 

Bibliotēku apmeklē 31% pagasta iedzīvotāju, kā arī lasītāji no pilsētas. No 255 lasītājiem 49 ir bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem,. Daļai lasītāju ir vidējā speciālā izglītība, ir arī augstskolu studenti. 

Informācija par padotībā esošajām iestādēm 

Bibliotēkai nav padotībā esošu iestāžu un ārējo apkalpošanas punktu. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Bibliotēku akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija notika 2019. gada 13. jūnijā un 2019. gada 17. septembrī saņemta 

akreditācijas apliecība, par piešķirtu vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. Bibliotēkas akreditācijas 

ieteikumi: turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu, aktīvi popularizēt datu bāzu resursu izmantošanas 

iespējas, aktivizēt novadpētniecības darbu, izvērtēt iespēju bibliotēkas pakalpojumus izmantot 

sestdienās un rast iespēju palielināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. Turpinu strādāt pie krājuma 

izvērtēšanas, novadpētniecības darba, kā arī popularizēju  datu bāzes un to izmantošanas iespējas. 

Veicu lasītāju aptauju par bibliotēkas pakalpojumu nepieciešamību sestdienās.   
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 14033 15465 18578 

Pašvaldības finansējums 14033 15465 18578 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 14033 15465 18578 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8186 9076 10540 

Krājuma komplektēšana 2348 2318 2709 

 

Pašvaldības finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. Pārskata periodā finansējums 

mazliet palielinājās un ir attīstību veicinošs. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Remontdarbi pārskata periodā nav veikti jo nav nepieciešami. 

Bibliotēkas darbiniekam ir 1 dators un multifunkcionālā iekārta, lasītājiem 3 datori, visi labā 

stāvoklī. 

  

4. Personāls 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi, Izglītība -profesionālā vidējā 

citā jomā. Darbiniece strādā no 2006. gada novembra, darba pieredze tiek papildināta dažādos kursos 

un semināros. 2018. gadā sāku mācības profesionālās tālākizglītības programmā bibliotēku zinības. 

Piedalījos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajos profesionālās pilnveides 6 semināros: nacionālā 

enciklopēdija – nozīmīgs zināšanu resurss latviešu valodā, V/a Kultūras informācijas sistēmu 

aktualitātes, daudzpusīgas darba formas ar bērniem un sadarbība ar izglītības iestādi, aktualitātes 

bibliotekārajā darbā, tikšanās ar novadpētnieku Spodri Bērziņu, izbraukuma seminārs uz Krustpils 

novada bibliotēkām. Piedalījos praktiskajā seminārā “Ilgtspējas attīstības mērķi bibliotēkās”, apguvu 

mācību kursu ”Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”. 

Finansējums personāla attīstībai tiek piešķirts. Problēmu personāla jomā nav. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 246 274 255 +11,3%, -6.9% 

t. sk. bērni 50 55 49 +10%, -10% 

Bibliotēkas apmeklējums 3109 2789 2412 -10,3%, -13,5% 

t. sk. bērni 982 872 676 -11,2%, -22,4% 

Virtuālais apmeklējums 26 9 81 -6,5%, +800% 

Izsniegums kopā 12616 12866 7075 +1,98%, -45% 

t. sk. grāmatas 3746 3956 3068 +5,6%, -22,4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 8580 8486 4007 -1%, -52,7% 

t. sk. bērniem 906 1029 288 +13,5%, -72% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

28 31 29 +10,7%, -6,4% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 39    

Iedzīvotāju skaits 871 871 865 -4,7%, -0.6% 

 

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos 

un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu. 

  Pakalpojumi: 

• Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana; 

• Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, 

tematisku un        faktogrāfisku uzziņu izpilde); 

• novadpētniecības materiālu izmantošana; 

• bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi un 

tml.); 

• konsultācijas datorprasmes apgūšanā un informācijas meklēšanā internetā; 

• datorprogrammu, interneta un bezvadu interneta izmantošana; 

• elektronisko datu bāzu izmantošana (e-katalogs, Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka); 

• Kopēšana, skenēšana, izdrukas; 

• SBA pakalpojumu izmantošana. 

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

Bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir gan pagasta iedzīvotāji, gan arī pilsētnieki. Bibliotēkas sniegtie 

pakalpojumi ir bezmaksas. Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot attālināti datu bāzi 

Letonika.lv, izsniedzot lietotājvārdu un paroli. Bibliotēkai ir izveidots profils sociālajā vietnē 

Facebook, kur redzami bibliotēkas pasākumi, jaunieguvumi un citi notikumi bibliotēkā un pagastā. 

Sakarā ar elektronisko pakalpojumu attīstību, palielinās lietotāju skaits, kuriem nepieciešama 

palīdzība dažādu elektronisko dokumentu aizpildīšanā. 

Vērtējums. Jāturpina darbs pie pakalpojumu attīstības izmantojot sociālos tīklus, elektronisko 

katalogu un palīdzot ar individuālām konsultācijām. 

 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to  
rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Bibliotekārajā darbā ir svarīgs tās lietotāju viedoklis. Uzklausot un izvērtējot lietotāju priekšlikumus un 

ieteikumus, tiek organizēti pasākumi. Bibliotēkā notika rokdarbnieču tikšanās ar interesentiem un rokdarbu 

izstādes- tamborējumi, klūdziņu pinumi, apsveikumu kartītes, lieldienu dekori. Rokdarbnieces dalījās 

pieredzē un mācīja interesentiem dažādu adīšanas tehniku. Šogad bibliotēkā bija skatāma rokdarbnieču 
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sarūpētā cepuru izstāde. (Foto pielikumā Nr. 3). Bibliotēkā bija skatāma Rasmas Konukovas dekupāžas 

darbu izstāde un tikšanās ar autori. (Foto pielikumā Nr 4)  Pasākumu laikā tiek izliktas grāmatu izstādes par 

atbilstošajām tēmām. Interesenti, nākot uz pasākumu, iepazīstas ar grāmatām, tādā veidā arī tiek piesaistīti 

jauni bibliotēkas lietotāji. Pasūtot periodiku, ņemu vērā bibliotēkas lietotāju intereses. Pagastā aktīvi darbojas 

rokdarbu pulciņš tādēļ bibliotēkā ir pasūtīti vairāki rokdarbu žurnāli. 

 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

Bibliotēkai ārējo apkalpošanas punktu nav, bet reizi mēnesī bibliotekārs brauc ar jaunākajām un 

pieprasītākajām grāmatām uz pagasta skolu, kur skolotājiem un darbiniekiem ir iespēja paņemt sev 

interesējušo grāmatu. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss  

situācijas raksturojums 

 

Uz pagastmāju un  bibliotēku ir izbūvēta uzbrauktuve  invalīdu ratiņkrēslam. Viens datorgalds ir 

piemērots, lai pie tā varētu strādāt klients invalīdu ratiņkrēslā. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

 

Bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētāji  ir seniori. Katru gadu janvārī  

tiek organizēts pasākums novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pavasarī notiek tikšanās 

ar puķu, dārzeņu audzētājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem dārzniecībā. Bibliotēku apmeklē 

arī bezdarbnieki, lai meklētu darbu interneta portālos un avīzēs. Bibliotekāra palīdzība bieži 

vajadzīga gan resursu meklēšanā, gan CV rakstīšanā atrastajai darbavietai. Bibliotēkā kopēšana, 

skenēšana un printēšana ir bezmaksas, tāpēc maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji to izmanto 

dokumentu, izziņu, bankas pārskatu un citu papīru printēšanai un kopēšanai.  

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība  

iedzīvotājiem 

Iedzīvotājiem pieejama pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācija  

novada mājaslapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ļaudis un darbi”. 

 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

26 0 0 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

61 7 37 

 

Lasītāju viedokli par bibliotēkas darbu izzinu veicot aptauju. 

Lasītāju pieprasītās grāmatas, kuru nav fondā, pasūtu no citām bibliotēkām. 

Problēmu bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā nav, jo pēc vajadzības nāku arī 

brīvdienās un ārpus darba laika. 
 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

38 59 +55% 

 

Autorizēto lietotāju skaits bibliotēkā palielinās. Bibliotēkas lietotājiem piedāvāju izmantot iespēju 

lasīt e-grāmatas bez maksas savā viedtālrunī vai datorā, atsauksme nav liela.  
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6. Krājums 
 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Bibliotēkas krājumu komplektējot, vados pēc lasītāju pieprasījuma. Grāmatas iegādājos “Zvaigzne 

ABC” grāmatnīcā un pie individuālajiem komersantiem. Katru gadu tiek iepirkta bērnu un jauniešu 

literatūra, latviešu rakstnieku grāmatas, daiļliteratūra, nozares literatūra un enciklopēdijas. Lai 

fondu padarītu atbilstošu mūsdienu prasībām, bibliotēka iepērk jaunākās grāmatas un abonē 

jaunākos preses izdevumus. Ir abonēti 24 preses izdevumi  tai skaitā 2  bērniem, pēc kuriem ir liels 

pieprasījums. Komplektējot fondu, ņemu vērā lasītāju ieteikumus un intereses. Bibliotēkā 

jāpapildina nozaru literatūras krājums. Krājuma komplektēšanas prioritāte pārskata periodā ir 

oriģinālliteratūra un nozaru literatūra. 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2348 2318 2709 

t. sk. grāmatām 1596 1564 1930 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 299 202 299 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 752 754 779 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

2.69 2.66 3,13 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2348 2318 2709 

 

Rekataloģizācija reģiona elektroniskajā kopkatalogā 
   

Ievadīti 100% eksemplāru un tas regulāri tiek papildināts ar bibliotēkas jaunieguvumiem. No 

2017.gada notiek iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana. 
 

 Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Bibliotēkas krājuma inventarizācija tika veikta 2018. gadā. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 581 712 812 

t. sk. grāmatas 180 185 198 

t.sk. periodika 400 515 614 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 104 32 49 

t. sk. bērniem 62 56 60 

t.sk. nozaru literatūra 423 560 638 

Izslēgtie dokumenti 692 12 238 

Krājuma kopskaits 6508 7405 7979 

t.sk. grāmatas 5580 6008 5968 

t.sk. periodika 800 1386 1999 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,7 1,7 0.9 

Periodisko izdevumu apgrozība 11 11 2 

 

Pārskata periodā krājumā ienākuši 132 eksemplāri daiļliteratūras no kuriem 78 ir oriģinālliteratūras 

 darbi. Dāvinājumā saņemtas 12 grāmatas. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 26 9 26 

News (paši atrodam Lursoftā) - - 117 

    

 

Bibliotēka datu bāzes neveido, bet bibliotēkai pieejamās ( Letonika, News ) datu bāzes  tiek  ļoti 

maz izmantotas . 

   Finansiālie līdzekļi grāmatu krājuma papildināšanai palikuši iepriekšējo gadu līmenī, bet grāmatu 

cenas ar katru gadu pieaug. 

Ar bibliotēkas parādniekiem  sazinos telefoniski un rakstu atgādinājuma vēstules. Parādnieku nav 

daudz, no 255 lietotājiem ir 9 parādnieki. 

Bibliotēkas krājumu jāpapildina ar nozaru literatūru.  

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
  2019. gadā bibliotēkā reģistrēti 49 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.. Bērnu un jauniešu 

apmeklējums - 676, izsniegums -288. 

No pašvaldības līdzekļiem iepirktas 36 bērnu -jauniešu grāmatas, no lasīšanas veicināšanas  

projekta  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” saņemtas 5 grāmatas. Pieprasītākā uzziņu tematika bija 

vēsture, folklora, ģeogrāfija un daba. 2019. gadā bērniem tika pasūtīta sekojoša periodika: Spicīte, 

Astes. Iecienītākās grāmatas bērniem bija Tilaks Dzintars “Labo blēņu vasara”, Rungulis Māris 

“Nekrietnais Alfrēds”, Ozoliņa Daina ”Atmaskot direktori”, ārzemju rakstnieku grāmatas Nilsone 

Frīda “Ledus jūras pirāti”, Volca Anna “Eva, Niks un es”,Carfati Einata “Kaimiņi”. 

   Bibliotēkai ir laba sadarbība ar skolu, tautas namu, pašvaldību. Sadarbojoties ar skolu, gūstu 

jaunas idejas pasākumu veidošanā un organizēšanā. Sadarbībā ar skolu janvārī notika “Bērnu 

žūrijas “ noslēguma pasākums. Tika apbalvoti dalībnieki ar pateicības rakstiem un pie tējas galda 

pārrunāts par nākamās BŽ lasīšanas plāniem. Novadnieka rakstnieka Jāņa Akuratera 143. gadu 

atceres pasākumā piedalījās Ābeļu pamatskolas skolēni, kuri lasīja Akuratera dzeju un fragmentus 

no Akuratera grāmatām.( Foto pielikumā Nr. 1) 

 Šogad bibliotēka piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra kopā ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”. 

“Grāmatu startā” piedalījās 10 bērni, šis bija veiksmīgs lasīšanas veicināšanas pasākums pašiem mazākajiem. 

(Foto pielikumā Nr. 2)  

Apmeklēju pasākumus skolā uz kuriem tieku aicināta, tie ir dažādi daiļlasīšanas konkursi. Sadarbībā 

ar skolu piedalāmies VKF lasīšanas veicināšanas apakšprogrammā ” Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. Kultūras namam palīdzu ar uzziņu sniegšanu, materiālu sameklēšanu, strādājam kopā. 

Pašvaldība daudz palīdz finansiāli, atbalsta bibliotēkas pasākumus. Bibliotēkā ir dažādas galda 

spēles, puzles, diski, rotaļlietas, krāsojamās lapas un zīmuļi, kas tiek papildināts katru gadu. 

 

 

8. Novadpētniecība 

 
Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par rakstnieku – novadnieku Jāni 

Akurāteru un viņa dzimtu. Katru gadu tiek atzīmēta  rakstnieka J. Akuratera dzimšanas diena. Ir 

izveidota tematiskā mape par dzejniekiem –Rainu un Aspaziju. Tiek vākti materiāli par pagasta 

represētajiem iedzīvotājiem. Tiek veidota mape par novadnieci, dzejnieci Sarmu Upesleju un 
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dzejnieci Nadīnu Liepiņu. Tiek veidotas tematiskās mapes par rakstniekiem, dzejniekiem gada 

jubilāriem, par pasākumiem bibliotēkā, novadā un dažādiem svētkiem. Lielākā daļa novadpētniecības 

materiālu atrodas pagasta muzejā. Ir apkopoti un saglabāti pašvaldības informatīvā izdevuma “Ābeļu 

vēstis” numuri .Tiek veidota mape par bibliotēkas vēsturi.  Šogad īpaši  strādāts pie aprakstu 

veidošanas par pagastā dzīvojušajiem un arī esošajiem ievērojamiem cilvēkiem ( Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieriem, rakstniekiem, zinātniekiem, izglītības un pašvaldību darbiniekiem), kuri ar savu 

darbu devuši zināmu ieguldījumu nākotnei. Šis pasākums veltīts Latvijas simtgadei. Visi apraksti 

skatāmi novada mājas lapā:  

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

Darbs pie aprakstu veidošanas novada mājas lapai turpinās. 

 

9. Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

2018 

Pašvaldība 

 

LNB 

100.00 

 

53.28 

Piedalījās 21 bērns un 3 

pieaugušie. Savas 

interesantākās grāmatas 

prezentācija, mīklas, zīmējumi. 

atbalstīts 

Grāmatu starts Pašvaldība 

 

LNB 

125.00 

 

125.00 

Pirmā iepazīšanās ar 

bibliotēku, grāmatām, spēlēm. 

Krāsojam pūcīti, zīmējam ar 

pirkstiņkrāsām. 

atbalstīts 

 

 

 

10. Publicitāte 

 
Vietējā presē ir ievietota informācija par bibliotēkas pasākumiem, konkursiem, jaunāko literatūru un 

piedalīšanos projektos. Bibliotēkas nedēļas ietvaros tiek rīkotas ekskursijas uz bibliotēku, kur jaunieši 

tiek iepazīstināti ar bibliotēkas darbību, funkcijām un pakalpojumiem. Katru mēnesi ir skatāmas 

izstādes par rakstniekiem, dzejniekiem – mēneša jubilāriem.  

 
Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem ir atrodama 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, www.jekabpilsnovads.lv 

Latvijas kultūras kartē www.kulturasdati.lv 

Informācija tiek atjaunota regulāri pēc vajadzības un datu maiņas. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Ābeļu pagastā atrodas Ābeļu pamatskola. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar skolu, lielākie bibliotēkas 

pasākumu atbalstītāji ir pamatskolas audzēkņi, kuri gan paši piedalās literāro pasākumu organizēšanā, 

gan arī uzstājas ar saviem priekšnesumiem. Katru gadu tiek rīkots Dzejas dienu pasākums. Tieku 

aicināta un apmeklēju skolā rīkotos pasākumus.  Lasīšanas veicināšanas programmā " Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija" aktīvu dalību ņem pamatskolas bibliotekāre, kura izsniedz "Bērnu žūrijas" grāmatas 

un arī apkopo rezultātus. Bērnu pieskatīšanas dienas centrā kopā ar audzinātāju un bērniem rīkojam 

lasīšanas stundas. Sadarbībā ar tautas nama vadītāju un muzeja vadītāju notiek novadnieka rakstnieka 

J. Akuratera atceres pasākumi, pagasta svētku pasākumi. 

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=9881
http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Pielikumi 
 

Preses apskats  

 
Ļaudis un darbi. 2019. gada 18. februāris. Ābeļu skolēni svin Akuratera 143. dzimšanas dienu. 

Brīvā Daugava. 2019. gada 18. janvāris. Atlantide, brīnumzeme, redzēta vairs tāda nav. 

Ļaudis un darbi. 2019. gada 17. aprīlis. Mēs esam lasītāji. 

Ļaudis un darbi. 2019. gada 26. septembris. “Grāmatu starts” Ābeļu bibliotēkā. 

Ļaudis un darbi. 2019. gada 6. novembris. “Bitītes” rūpē dāvanas Ziemassvētkos. 

 

Pielikums Nr. 1 

 

Ābeļu skolēni svin Akuratera 143. dzimšanas dienu. 
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Pielikums Nr. 2 

 

“Grāmatu starts” Ābeļu bibliotēkā. 
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Pielikums Nr. 3                                                                 Pielikums Nr. 4 

 

Cepuru izstāde  R. Konukovas dekupāža
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Lasītāko grāmatu tops –  

 

Šadre, Daina, Sens attēls 

Larka, Sāra. Cerība pasaules malā 

Čemberlena, Diāna. Vijolniece 

Dimante, Inguna, Komjaunietes pūra nauda 

Baha, Tabea. Kamēliju sala 

Rēdliha, Iveta, vēl viena dziļa ieelpa 

Vaita, Kārena. Vēlmju koks 

Jonuleita, Anja. Ābolu smarža 

Džeferisa, Dina. Safīra atraitne 

Švarca, Sandra. Klusumu meklējot 

 

Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas vadītāja    Ineta Survillo 


