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Pārskata perioda kopsavilkums
Darba prioritātes
- Jēkabpils Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja divu dienu
Latvijas bibliotēku 17. novadpētniecības konferenci. Tajā piedalījās 75 dalībnieki no visiem
Latvijas novadiem. Konferences norisē piedalījās arī Jēkabpils reģiona bibliotēku darbinieki. Dienas
izskaņas pasākuma organizēšanu - kopējo vakarēšanu Zīlānu brīvdabas estrādē“ Mārdadzis”, kā arī
informāciju par Zīlānu bibliotēkas devumu novadpētniecības jomā sniedza Zīlānu bibliotēkas
vadītāja Anna Lazdāne. Savukārt otrajā dienā konferences dalībniekiem bija iespēja izbraukuma
programmā “Lokālais kultūras mantojums: apzināšana, pieejamība, partnerība” iepazīties ar
Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas darbu novadpētniecības jomā un rakstnieka Aleksandra Grīna
piemiņas saglabāšanu Kalna pagastā. Par sniegto atbalstu konferences organizēšanā un norisē Kalna
bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne, un Zīlānu bibliotēkas vadītāja Anna Lazdāne saņēma LNB
direktora parakstītu pateicību;
- trīs novadu - Jēkabpils, Krustpils un Neretas 20 bibliotēku gatavošanās atkārtotai
akreditācijai, bibliotēku pamatdokumentu - nolikumu, lietošanas noteikumu grozījumu izstrāde,
darba plānošanas dokumentu - attīstības stratēģiju, krājuma komplektēšanas koncepciju izstrāde.
- mēs reģiona bibliotekāri esam lepni par to, ka Viesītes novada Saukas pagasta Saukas
bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei piešķirts Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukums par Saukas
pagasta kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu un saglabāšanu, par jaunās paaudzes patriotisko
audzināšanu, par personīgo ieguldījumu novadnieka-komponista Arvīda Žilinska piemiņas
saglabāšanā.

Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce apbalvojuma
saņemšanas brīdī (Velta trešā no labās puses)

Jauni pakalpojumi
- aktivizēts reģiona publisko bibliotēku darbs attālinātu pakalpojumu sniegšanai - bibliotēkas
lietotāju autorizācija, kas ļauj grāmatas pasūtīt, pagarināt lietošanas termiņu, kas sasaucas ar jauno
pakalpojumu - e-grāmatu lasīšanu platformā www.3td.lv un iespēju datu bāzi Letonika.lv lietot
attālināti;
- ir aktualizēta iespēja cilvēkiem ar lasīšanas problēmām izmantot Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas pakalpojumus - klausāmgrāmatas, Braila raksta grāmatas, aktīvi šo pakalpojumu
izmantoja Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka, kurai ir sadarbība ar sociālās aprūpes namu
"Mežvijas" un Viesītes bibliotēka.
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Nozīmīgi/jauni projekti
Biedrības “InSpe” realizētais projekts “Velokarti Krustpils novada bērniem un viesiem”.
Projekta mērķis sekmēt Krustpils novada bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un veselīgu
dzīvesveidu. Uzlabot viņu dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar
ģimeni un draugiem. Tādējādi piedāvājot jaunu pakalpojumu mazajiem Krustpils novada
iedzīvotājiem un viņu vecākiem. Projekta ietvaros ir iegādāti 5 velokarti un 2 skrejriteņi. Iegādātie
velokarti paredzēti sabiedriskai lietošanai - biedrības un bibliotēkas organizētajos pasākumos vai
individuāli pēc iepriekšējas vienošanās Kūku ciematā 2018. gadā izbūvētajā bērnu autoskolas
apmācības laukumā.
Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā
- Sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru 2019.gada 21.novembrī tika organizēts praktisks
seminārs “Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās”. Seminārs palīdzēja veicināt izpratni par ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, savukārt darbs grupās rosināja praktiskus ieteikumus un rīkus mērķu
sasniegšanai.
- Reģiona bibliotēku darbinieku sanāksmēs, iepazīstoties ar praktiskiem piemēriem, tiek
aicināti paši bibliotēku darbinieki, iesaistot arī savus lasītājus, neizmantot plastmasas izstrādājumus
savos pasākumos, tādā veidā īstenojot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi “Planētas aizsardzība”.
Problēmas, to risinājumi
Jēkabpils novada pašvaldība teritorijā bija 11 publiskās bibliotēkas, pamatojoties uz iedzīvotāju
skaita samazināšanos, ar 2019.gada 1.februāri uzsākta bibliotēku tīkla optimizācija. Optimizācija
skāra tos 4 pagastus, kuru teritorijās ir divas publiskās bibliotēkas, mazāko no šīm bibliotēkām
pārveidojot par lielākās bibliotēkas struktūrvienību. Tika veiktas ne tikai strukturālas izmaiņas, bet
arī slodžu samazināšana - lielākajās bibliotēkās - 0,6 - 0,8 slodzes, mazākajās 0,2 - 0,4 slodzes.
Risinājums - jāturpina strādāt samazinātas slodzes režīmā, jo jāveic tie paši pienākumi,
papildus uzņemoties novadpētnieciska rakstura struktūrvienību, kolekciju pārraudzību.
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1. Vispārīgs Jēkabpils reģiona bibliotēku raksturojums
Īss situācijas apraksts:
Jēkabpils reģionā bibliotēku lietotājiem 2019. gadā bija atvērtas 4 pilsētu bibliotēkas un 30
pagastu, kas ir izvietojušās 24 pagastos, Jēkabpils pilsētā – 2 bibliotēkas un 6 novados: Aknīstes
novadā – 3 bibliotēkas, Jēkabpils novadā – 7 bibliotēkas, Krustpils novadā – 7 bibliotēkas, Neretas
novadā - 6 bibliotēkas, Salas novadā - 4 bibliotēkas un Viesītes novads ar 5 bibliotēkām. Kopā
Jēkabpils pilsētā un šajos novados ir 34 publiskās un 22 izglītības iestāžu bibliotēkas.
Pārskats neietver Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
darbību. Šo bibliotēku pārskati ir iesniegti atsevišķi.
2018.gada novembrī Jēkabpils novada domes sēdē tika nolemts ar 2019.gada 1.februāri
reorganizēt trīs bibliotēkas - Mežzemes bibliotēku par Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas
struktūrvienību, Slates bibliotēku par Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas struktūrvienību,
savukārt Tadenavas bibliotēku par Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas struktūrvienību. Jaunajos
Jēkabpils novada bibliotēku nolikumos arī Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai ir struktūrvienība
Leimaņos. 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.
Arī Krustpils novadā ir bibliotēka - Variešu bibliotēka ar divām struktūrvienībām. Strādā divi
darbinieki.
Ir divi izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkas - Ošānos (Salas novadā), kur lasītāji tiek apkalpoti
1x nedēļā. Katru nedēļu Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz izsniegšanas
punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus.
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.
2019. gadā reģiona bibliotēku darba prioritātes:
sadarbībā ar LNB, Latvijas bibliotēku 17. Novadpētniecības konferences organizēšana;
bibliotekāro procesu tālāka automatizācija, SBA moduļa un automatizētas krājumu
inventarizācijas norises izmantošana;
uzlabot darbu attālinātu pakalpojumu sniegšanai, lietotāju autorizācija darbam
elektroniskajā kopkatalogā, datu bāzes Letonika.lv izmantošana ar paroli;
autorizējot elektroniskā kopkataloga lietotājus, e-grāmatu lasīšanas popularizēšana vietnē
www.3td.lv
novadpētniecības darba pilnveidošana - kvalitatīvu un saturīgu novadpētniecības
materiālu savākšana un noformēšana;
bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu satura un kvalitātes uzlabošana.
Pārskata periodā viens no darba virzieniem bija sagatavošanās atkārtotai akreditācijai. Jūnijā
tika akreditētas Jēkabpils, Krustpils un Neretas novadu 20 publiskās bibliotēkas. Lielu darbu
ieguldījām šo 20 bibliotēku pamatdokumentu grozījumu izstrādē – bibliotēkas nolikuma un
lietošanas noteikumu, kur savukārt iestrādājām atbilstoši jaunās datu aizsardzības regulas prasībām
lietotāju reģistrācijas veidlapas. Īpašu uzmanību pievērsām bibliotēkas darba plānošanas
pamatdokumentu – attīstības stratēģijas un krājuma komplektēšanas koncepcijas – kvalitatīvai
izstrādei.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t.sk. maksas pakalpojumi

2017
610164
610022
142
142

2018
636255
635955
300
300

2019
678428
678039
389
389

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

2017
410008
349199
60809

2018
405690
340755
64935

2019
404095
335059
69036

Kopējais pašvaldības finansējums 2019. gadā pieaudzis par 7% - galvenās pozīcijas
krājuma komplektēšanai;
informācijas tehnoloģiju nomaiņa bibliotēkās;
remontdarbi un mēbeļu atjaunošana.
2019. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, darbinieku atalgojuma pozīcijā ir par 2% samazinājies, to var izskaidrot arī ar darbinieku
skaita samazināšanos bibliotēku reorganizācijas rezultātā. Savukārt krājuma komplektēšanas
pozīcijā par 6% palielinājies. Finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un
attīstību.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Pārskata periodā tiek izremontēta Kūku bibliotēkas teritorijā esoša saimniecības ēka. Līdz ar to
tika atrisināts jautājums par bibliotēkas dažādu inventāru un darbarīku uzglabāšanu.
Tika turpināts darbs pie bibliotēkas apkārtnes sakoptības un labiekārtošanas. 2019. gadā
sadarbībā ar biedrību “InSpe” pie bibliotēkas tika labiekārtots vēl viens laukums – iestādīti
dekoratīvie krūmi un koki, izveidots dekoratīvais dīķis.
Lai nodrošinātu higiēnas un sanitāro normu prasības, 2020.gada plānots veikt remontu
apmeklētāju tualetē.

Laukums āra pasākumiem pie Kūku bibliotēkas
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Katru gadu tiek strādāts pie Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas telpu noformējuma. 2019. gadā
turpinājās grāmatu fonda burtu daleņu nomaiņa.

Leimaņu bibliotēkas jaunie abonementa plaukti un
norādes

Saukas pagasta Saukas bibliotēkā 2019.gadā veikts remonts kāpņu telpā pie ieejas bibliotēkā.
Pārskata periodā Zasas bibliotēkas lasītavā veikts kosmētiskais remonts, nomainīts grīdas segums.
2019.gadā remontdarbi veikti Viesītes bibliotēkas foajē (nomainīti griesti, kā arī apgaismojums).
Remontdarbu izmaksas – 1027 EUR.

Sēlpils 1.b-kas lasītāju stūrītis

Zasas bibliotēkas jaunais noformējums pēc remonta

Vizuāli veiksmīgi izremontēta Krustpils pagasta
bibliotēkas ēka un iekārtoti apstādījumi

Neparasta dizaina informācijas stends Zīlānu b-kā
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3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
Kūku bibliotēkā, telpas paplašinot un iekārtojot datorklasi, tā tika papildināta ar interaktīvo ekrānu Prestigio
ar statīvu

Datorklase pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem

3.3. Iekārtas, aprīkojums
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori
Multifunkcionālās iekārtas
Printeri

Kopēšanas iekārtas
Skeneri

235
45
24

- 14
-7
-9

7
5

-3
-4

Reģiona bibliotēku aprīkojums ar katru gadu samazinās, jo tiek izvērtēts datorkomplektu
daudzums lietotāju vajadzībām, jo tomēr samazinās pieprasījums. Priekšplānā izvirzās
datorkomplektu un programmu kvalitāte un atbilstība lietotāju vajadzībām.
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka savā pārskatā raksta: "Atskaites periodā iegādājāmies
divus datorkomplektus – vienu lietotājiem, vienu darbiniekam. Pilnībā nomainīti projekta „Trešais
Tēva Dēls” datori lietotājiem. Esam iegādājušies arī jaunu printeri".
Savukārt Kūku bibliotēkā katru gadu notiek datortehnikas pakāpeniska atjaunošana.
Pārskata periodā iegādāti 2 jauni datori darbiniekiem, uzlīmju printeris GODEX RT200 Ribbon
55mm x 74mm (izmantojam lasītāju kartes svītru koda izdrukai), krāsaina multifunkcionālā iekārta,
planšetdators All-In-One. Pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem datorklase aprīkota ar interaktīvo
ekrānu Prestigio ar statīvu. Iegādātas deviņas Grafikas programmas Microsoft Visio licences.
Nomainīti grāmatu plaukti abonementā, iegādāts stends grāmatu izstādēm un daļai bibliotēkas
uzstādītas rullo žalūzijas. Lai uzlabotu darba ergonomisko vidi, iegādāts un uzstādīts gaisa
kondicionieris.
Uzlabojot materiāli tehnisko bāzi Gārsenes pagasta bibliotēkā, iegādāts jauns dators
lietotājiem, monitors darbinieka datoram, paklājs jauniešu zonai.
2019.gadā Salas bibliotēkā iegādāti 2 jauni datori un budžeta pieprasījumā nākamam gadam
paredzēti vēl 2 jauni. Bibliotēkai ir nopirkts ārējais cietais disks, kurā papildus tiek uzglabāta
svarīga informācija un fotoattēli.
Krustpils pagasta bibliotēkas telpās 2019. gadā ielikti 2 kondicionieri. Tikko iegādāts
printeris un multifunkcionālā iekārta.
Kalna bibliotēkā 2019.gadā iegādāts jauns dators darbiniekam. 2020.gadā plānots iegādāt
projektoru ar skaļruņiem un ekrāna statīvu, kā arī portatīvo datoru.
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Pārskata periodā 17 reģiona bibliotēkas ir iegādājušās jaunus datorkomplektus, 7 bibliotēkas
jaunas multifunkcionālās iekārtas kopēšanai un printēšanai. Vairākas bibliotēkas plāno 2020. gadā
budžetā iekļaut līdzekļus multifunkcionālo iekārtu nomaiņai, jo bibliotēkas vēlas sniegt kvalitatīvus
pakalpojumus.
Variešu bibliotēkā, lai telpas padarītu mājīgākas un varētu uzturēties pavisam mazie bērniņi,
tika nopirkts paklājs, arī tīņu stūrītī tika nopirkts paklājs. Bibliotēkai pietrūkst telpu mazāk
pieprasīto izdevumu glabāšanai un iepriekšējo gadu periodisko izdevumu novietošanai.
2019.gadā Kalna bibliotēkā iegādāta jauna grāmatu kaste lielformāta grāmatu izvietošanai.
Aizvadītajā gadā Leimaņu bibliotēkā tika iegādāti 4 jauni apmeklētāju krēsli. Pamatā
bibliotēka ir aprīkota ar jaunām, mūsdienīgām mēbelēm. Bērniem iegādāta grāmatu kaste, kurā ērti
izvietot lielās un mazās grāmatiņas.
Sēlpils 1. bibliotēkā pārskata periodā iegādāti divi jauni dokumentu skapji ar veramām durvīm
(viens no tiem ar slēdzamām durvīm), žurnālgaldiņš un bērnu rotaļlietu uzglabāšanas kastes.

Bērnu mantu kaste Sēlpils 1. bibliotēkā

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
2018.gadā problēma par interneta ātrumu tika risināta veiksmīgi, daudzās reģiona bibliotēkās
ātrums bija no 4-10 Mbps. Problēma pārskata periodā ir palikusi tā, ka ātrums ir ļoti nepastāvīgs dienas pirmajā pusē tas ir apmierinošs, bet otrajā jau paliek lēns.
Arī Jēkabpils pilsētas un citu novadu bibliotēkās, kuri varbūt vairāk to ir aktualizējuši,
strādājot BIS Alise, kvalitatīvs internets un lielāks tā ātrums ir ļoti nepieciešami. Arī bibliotēkas
lietotāji, strādājot pie datoriem internetā, jūt šīs problēmas un ir nepamierināti.
Vēl viena no perspektīvā risināmajām problēmām – jautājums par cilvēku ar īpašām
vajadzībām iekļūšanu bibliotēkā, varbūt tas vairāk attiecas uz pilsētas bibliotēkām – uzbrauktuvju
izbūve pie ieejas bibliotēkā, bet, ja bibliotēka atrodas otrajā stāvā, no 32 reģiona bibliotēkām 10
bibliotēkas atrodas ēku 2.stāvos, tad tā ir problēma lasītājiem – vecajiem cilvēkiem, kuri
nepārvietojas invalīdu ratiņos, taču viņu kustību spējas ir ierobežotas, arī jaunajām māmiņām.
Protams, šī problēma jārisina kopā ar pašvaldību.
Reģiona bibliotēkās ir datori, kas tika iegūti Trešā tēva dēla projekta ietvaros, tātad jau
novecojuši, varbūt vēl ejoši, bet ar vecām datorprogrammām, kas neatbilst šodienas prasībām.
Protams situācija ir ļoti atšķirīga novados. Piem., Krustpils novadā ir iestrādāts, ka katru gadu viens
datorkomplekts tiek no jauna iegādāts, bet ir novadi - Jēkabpils un Neretas, Aknīstes, kur
bibliotēkās vēl joprojām ir 2005., 2006.gada datori. 2019. gadā katra bibliotēka kopā ar novadu
datorspeciālistiem veica datortehnikas, arī datorprogrammu auditu, jo vajadzētu būt tā, ka
bibliotēkās ir varbūt mazāk šo datorkomplektu, bet tie ir labi darbojošies un ar modernām
datorprogrammām. Svarīga šeit ir novadu bibliotēku sadarbība ar novadu datorspeciālistiem.
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Aktīvi strādājot ar krājumu, parādījusies novadu bibliotēkās problēma, ka nav krātuvju telpu,
kur novietot mazpieprasīto literatūru, iepriekšējo gadu periodiskos izdevumus.

4. Personāls
4.1. Personāla raksturojums
Tabula “Personāls reģionā”
Kopā
t.sk. bibliotekārie darbinieki
Nepilnas slodzes bibl. darb.
Bibl. darb. ar prof. izglītību
t.sk. ar augstāko bibliotekāro
Bibl. darb. ar citu augstāko
Bibl. darb. ar citu vidējo prof
Bibl. darb. ar vidējo izglītību

2017
52
45
5
13
3
11
9
12

2018
51
44
5
13
3
11
9
11

2019
48
41
5
13
3
11
7
10

4.2. Apbalvojumi un pateicības
Apbalvojumi Jēkabpils novadā
Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas vadītāja Dace Grigorjeva apbalvota ar
Jēkabpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu
bibliotēkā, novadpētniecības materiālu krāšanā, atsaucību pret lasītājiem, folkloras kopšanu;
Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne apbalvota ar
Jēkabpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par profesionālo meistarību un ieguldījumu
vēstures pētīšanā un informācijas saglabāšanā Jēkabpils novadā.
Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne saņēma LNB
direktora parakstītu Pateicību par sniegto atbalstu 17.bibliotēku novadpētniecības konferences
organizēšanā un norisē.
Apbalvojumi Krustpils novadā
Zīlānu bibliotēkas vadītāja Anna Lazdāne saņēma LNB direktora parakstītu
Pateicību par sniegto atbalstu 17.bibliotēku novadpētniecības konferences organizēšanā un
norisē;
Kūku bibliotēkas bibliotekāre Liene Anteviča saņēma Krustpils novada pašvaldības
Atzinības rakstu par radošu un kvalitatīvu darbu sabiedrības labā;
Vīpes pagasta bibliotēkas vadītāja Inese Daukste-Sproģe saņēma Jēkabpils novada
Kultūras pārvaldes pateicību par radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un ieguldījumu
kultūras dzīves attīstībā (35 gadi).
Lauku partnerības Sēlija rīkotā radošā konkursa "Vedējs" titulu 2019.gadā saņēma
Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina;

Jeļenas Hnikinas apbalvošana radošā konkursa noslēguma
pasākumā
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Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes pateicība Kūku bibliotēkas bibliotekārei Lienei
Antevičai par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un ieguldījumu kultūras
dzīves attīstībā (5gadi);
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes pateicība Atašienes bibliotēkas vadītājai Ritai
Pastarei par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un ieguldījumu kultūras
dzīves attīstībā (5 gadi);
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes pateicība Krustpils pagasta bibliotēkas vadītājai
Sarmai Lazdiņai par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un ieguldījumu
kultūras dzīves attīstībā (10 gadi).
Apbalvojumi Salas novadā
Salas bibliotēkas bibliotekāre Ruta Lavrinoviča saņēma Jēkabpils novada Kultūras
pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un
ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā (20 gadi);
Sēlpils 2.bibliotēkas bibliotekāre Dace Januškeviča saņēma Jēkabpils novada
Kultūras par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un ieguldījumu kultūras
dzīves attīstībā (10 gadi).
Izdevniecība “Liels un Mazs” izteica pateicību Salas bibliotēkai par veiksmīgu
dalību lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”;
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs un Latvijas Nacionālā bibliotēka izteikusi
pateicību Salas bibliotēkai par piedalīšanos 2019.gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas
norisēs.
Apbalvojumi Viesītes novadā
Viesītes novada Viesītes bibliotēkas bibliotekāre Irēna Jančevska apbalvota ar
pateicību nominācijā "Gada cilvēks kultūrā";
Viesītes novada Viesītes bibliotēkas bibliotekāre Ilze Jodgude saņēma Jēkabpils
novada Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras
nozarē un ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā (20 gadi);
Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei piešķīra
Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu par Saukas pagasta kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu
un saglabāšanu, par jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu, par personīgo ieguldījumu
novadnieka-komponista Arvīda Žilinska piemiņas saglabāšanā.
Apbalvojumi Aknīstes novadā
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotekāre Marija Čūrišķe saņēma Jēkabpils novada
Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un
ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā (45 gadi).
Pārskata periodā Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīkoja konkursu novadpētniecības krājuma
aktualizēšanai "Kur tas bija?". Pateicību par piedalīšanos šajā konkursā saņēma visas 15 reģiona
bibliotēkas, kas iesniedza atbildes uz 10 jautājumiem.
4.3. Finansējums personāla attīstībai
2018.gadā uzsāk un 2019.gadā 5 reģiona bibliotēku darbinieki turpinājamācības ESF
projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros
profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmā “Bibliotēku zinības" (960h) Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā. Līdzfinansējums profesionālajai pilnveidei
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piešķirts no pašvaldības līdzekļiem un no ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide" līdzekļiem.
Variešu bibliotēkas bibliotekāre Līga Vīksna 2019. gadā apguva LNB rīkoto profesionālās
pilnveides izglītības programmu ”Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 240 stundas.
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska 2019.gadā ieguva Profesionālās
kvalifikācijas apliecību Sērijas nr. KAC Nr.041349 profesijā – bibliotekārs.
Tabula "Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi"
N.p.k.

Norises
laiks

1.
15.10
2.

Septembrī

3.

10.07.

4.

20.09.

5.

26.09.

6.

03.10.

7.

10.09.

8.
9.

18.02
6.11

10.

Septembrī

Norises vieta
Siguldas
novads

Organizētājs(-i)

Pasākuma
nosaukums, Stundu
galvenās tēmas
skaits
Jēkabpils novada Pieredzes
brauciens
uz
Kultūras pārvalde
Siguldas kultūras iestādēm
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Dagdas novads Aknīstes novada Pieredzes
brauciens
uz
pašvaldība
Dagdas
novadu,
arī
bibliotēkas apmeklējums
Vācija
Latvijas
Latvijas
Bibliotekāru
(Bavārija)
bibliotekāru
biedrības
profesionālās
biedrība
pilnveides
un pieredzes
apmaiņas
brauciens
uz
Bavārijas bibliotēkām
Viesu nams “ Jaunatnes
Apmācības par iniciatīvu
Celmiņi”
starptautisko
plānošanu un īstenošanu
programmu
kopienas labā “ Atver durvis
aģentūra.
sadarbībai”
Krustpils novada
pašvaldība.
Krustpils
Biedrība
“ Seminārs “Autoru darbu
novada
Autortiesību
un izmantojums
kultūras
pašvaldība
komunicēšanās
iestādēs”
konsultāciju
aģentūra/ Latvijas
Autoru apvienība”
Alūksnes
Krustpils novads
Pieredzes
apmaiņas
novads
brauciens
uz
Alūksnes
novada bibliotēkām
Viesītes nov. Viesītes pašvaldība Seminārs
”Sociālā
dome
iekļaušanās
algoritma
lietošana”
Zīlānu k/n
LEADER
LEADER projektu rakstīšana
Krustpils
Krustpils novads
Seminārs “Maini dzīvi, domā
novads, lielā
plašāk!”
Starptautiskās
zāle
apmaiņas
programmas
jauniešiem, iespējas.
Riebiņu
Viesītes bibliotēka Galēnu un Stabulnieku
novads
pagastu, Riebiņu novada

10
8 d.

8

8

8

8

4
4
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bibliotēku darbs
4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, tas ietekmē bibliotēkas darbu, kad ir pasākumi ārpus
bibliotēkas, izbraukumi uz semināriem vai mācībām, atvaļinājuma periodā, šajā laikā
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apmeklētājiem nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Bibliotēkas pamatrādītāji, pakalpojumu
pieejamība būtu augstāka, ja strādātu otrs darbinieks.
Šo problēmu saskata un vēlas risināt Krustpils novada pašvaldība, trīs bibliotēkās šajā novadā ir
divi darbinieki – Kūku, Variešu un Krustpils pagasta bibliotēkās. Visās bibliotēkās abiem
darbiniekiem ir pilnas slodzes. Bet šī slodzes palielināšana ir jāpamato pašvaldībai gan ar
daudzajiem pasākumiem dažādām vecuma grupām, gan ar lielo noslogotību (lasītāju skaits,
apmeklējums, izsniegums, darbs BIS Alisē utt.).
Otra problēma ir reģiona bibliotekāru novecošanās process, no 41 bibliotekārā darbinieka11 ir
pensijas vecuma, tātad 27%. Bet tas ir atkarīgs no katra individuāli - lai mums visiem būtu tāds
darba spars, radošums kā Kalna bibliotēkas vadītājai Marutai Orbidānei, Saukas bibliotēkas
vadītājai Veltai Lācei un pieredze kā Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas bibliotekārei Marijai
Čūrišķei.
Aktuāla problēma ir reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem, kas tomēr vēlas startēt
profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, bet varbūt to nav darījuši tīri
finansiālu iemeslu dēļ. Tāpēc liels atbalsts un risinājums ir Eiropas fondu piesaiste šajās
programmās.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2016
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t.sk. bērni
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t.sk. periodiskie izdevumi
t.sk. bērniem

7068
2269
127710
44237
194889
85711
108136
22077

2017
6952
2050
114542
34561
180703
80493
96102
17671

2018
6528
1960
107929
31085
167417
71920
95058
13778

%
salīdzinot ar
iepr. gadu
-1,6%; -6,1%
-9,7%; -4,4%
-10%; -5,8%
-22%; -10,1%
-7,3%; -7,4%
-6,1%; -10,7%
-11,1%; -1,1%
-20%; -22%

Samazinājies bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaits. Tam par iemeslu ir vairāku
iedzīvotāju aizbraukšana uz ārzemēm darba meklējumos, gados vecāku aktīvo lietotāju veselības
pasliktināšanās, arī jauno tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji sev vajadzīgo informāciju atrod
patstāvīgi mājās interneta vietnēs.
Viesītes bibliotēka savā pārskatā raksta: "Viesītes bibliotēkas izmantošanas rādītāji arī
2019. gadā turpinājuši samazināties: salīdzinājumā ar situāciju 2018. gada nogalē krietni
samazinājies lasītāju skaits, toties pieaudzis apmeklējumu skaits. Sarucis arī izsniegums, taču ja
salīdzinām ar situāciju pirms diviem gadiem – 2017. gada nogalē, tad situācija ir pat labāka.
Rādītāju samazināšanās ir neizbēgama un saistāma gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos
apkalpojamajā teritorijā, gan arī ar viņu pasivitāti un apātiju – savā veidā arī ar to, ka cilvēkiem
pirmajā vietā ir ekonomisko problēmu risināšana, sociālie jautājumi, un brīvajā laikā uzmanība tiek
atvēlēta vispirms jau dažādu informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējam atpūsties un rast
izklaidi."
Vairākās reģiona bibliotēkās izsniegums pieaudzis periodikai, taču samazinājies grāmatām. Tas
skaidrojams ar to, ka daudz ir to lasītāju, kas nāk uz bibliotēku, lai iepazītos ar jaunāko periodiku,
ņemot izdevumus uz māju. Cilvēkiem ir problēmas iegādāties vai pasūtīt jaunāko presi.
Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet, pateicoties vairāku novadu pašvaldību
atbalstam, tikai nedaudzās ir arī maksas pakalpojumi, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un informācija
par tiem atrodama bibliotēkās.
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6 reģiona bibliotēkas ir atvērtas arī sestdienās, lai to pakalpojumus varētu izmantot arī
skolēni, studenti, strādājošie.
5.1. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi
Katras reģiona bibliotēkas pamatuzdevums ir kvalitatīva informācijas un pakalpojumu
sniegšana bibliotēkas lietotājiem un apmeklētājiem. Tāpēc regulāri tiek strādāts pie esošo
pakalpojumu uzlabošanas un jaunu ieviešanas. Izvērtējot statistiskos rādītājus un, uzklausot
apmeklētājus, var secināt, ka jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības.
Viens no pakalpojumiem, kas attīstās un ietekmē lietotāju kvalitatīvu apkalpošanu ir reģionu
bibliotēku darbs, strādājot BIS Alisē, uzsākot automatizētu lietotāju apkalpošanu. 2019.gadā visas
reģiona publiskās bibliotēkas strādā BIS Alisē.
2019. gadā turpinājām izmantot SBA moduli kopkatalogā, kas uzlaboja operatīvu informācijas
apmaiņu starp reģiona bibliotēkām.
Bibliotēkas arvien aktīvāk veic jauno lasītāju autorizāciju, lai būtu iespēja lietotājiem patstāvīgi
informāciju sameklēt elektroniskajā katalogā, pasūtīt sev interesējošus materiālus.
Bibliotēka ir arī kā vieta, kur, pateicoties esošajām informācijas tehnoloģijām, citas
organizācijas var rīkot dažādus kursus, pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.
Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas
pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, patērētās elektrības, telefonu
maksājumu vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas koncertu, teātra
izrāžu biļetes, kā arī aviobiļetes. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek meklēts darbs,
pirkts un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas darbinieki ir
starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem.
Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, pārskata periodā Kūku bibliotēkā izveidota
datorklase, kas ir izremontēta un aprīkota ar stacionāriem datoriem un pastāvīgu interneta
pieslēgumu, dodot iespējas iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās
nepieciešamās datora prasmes. Sākot no 2018. gada decembra un turpinājās 2019.gadā, šajā
datorklasē sadarbībā ar CSDD notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju
nokārtot teorijas eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā.
2019.gadā Viesītes bibliotēka un Leimaņu bibliotēka uzsāka sadarbību ar Latvijas Neredzīgo
bibliotēku – Bibliotēka pasūta CD, kas cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām ļauj klausīties darbus
ierakstos.
Joprojām bibliotēkas lietotājiem ir stabila interese par interneta pakalpojumiem, Wi-Fi
iespējām, dokumentu skenēšanu un nosūtīšanu uz e-pastu, kopēšanas pakalpojumiem. Liela interese
par interneta piedāvātajām iespējām arvien ir senioru un maznodrošināto cilvēku vidū.
E-grāmatu bibliotēka
Parādoties jaunajam piedāvājumam –inovatīvajam pakalpojumam – “3td e-grāmatu
bibliotēka” - reģiona publiskās bibliotēkas ir izvērsušas plašu jaunā pakalpojuma popularizēšanas
darbu:
janvārī, martā un decembrī, piem., Viesītes bibliotēka ievietoja izskaidrojošas
publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”;
bibliotēkās uz informācijas stendiem izvietota reklāmas afiša, strādāts ar lasītājiem
individuāli, popularizējot un stāstot par šo pakalpojumu;
Viesītes bibliotēkā notikuši vairāki pasākumi - Bibliotēku nedēļā, aprīlī, notika
bibliotekārās stundas Viesītes vidusskolas 10. un 7. a klašu skolēniem, bet gada nogalē –
6.a un b klašu audzēkņiem, kurās tie tika iepazīstināti ar iespēju kļūt par “3td e-grāmatu
bibliotēkas” lasītājiem.
Tā kā bērni izrādīja interesi par iespēju lasīt e-grāmatas, viņiem tika piešķirti e-kataloga
autorizācijas dati (lietotājvārds un parole).Kopumā var teikt, ka gada laikā, ieskaitot skolēnus, par egrāmatu lasīšanu ieinteresējušies un autorizācijas datus saņēmuši 57 lietotāji (7 no tiem 14

pieaugušie). Saņemtās atsauksmes dažādas – dažam patīk, citam – nepatīk lasīšana viedierīcēs, taču
visumā vērtējums pozitīvs – e-grāmatu bibliotēka piedāvā piekļuvi jaunākajām grāmatām, kuras bez
rindas un sev vēlamā laikā var brīvi.
Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Jēkabpils reģionā kopumā 8 bibliotēkām ir vai nu struktūrvienības, vai ārējās
apkalpošanas punkti. Variešu bibliotēkas divos ārējās apkalpošanas punktos - precīzāk teikt
struktūrvienībās lietotājiem tiek sniegti visi pakalpojumi, jo šie ārējās apkalpošanas punkti ir
iepriekš bijušas publiskās bibliotēkas ar savu infrastruktūru. Tātad pakalpojumi tie paši, kas
bibliotēkas centrālajā ēkā Variešu pagasta centrā, izņemot ĀAP Antūžos vairs neatrodas vienotajā
bibliotēku tīklā un līdz ar to vairāki interneta resursi nav pieejami. Protams, zaudētāji šīs reformas
rezultātā ir ārējās apkalpošanas punkta Antūžos lietotāji, jo 5 dienu nedēļā vietā pakalpojumi tiek
sniegti 2 dienas.
Jēkabpils novada 5 bibliotēku struktūrvienībās arī ir pieejami visi bibliotēku pakalpojumi,
tikai samazinātā nedēļas darba laikā. Līdz ar to šo struktūrvienību statistikas dati ir samazinājušies.
Ir divi izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkas - Ošānos (Salas novadā), kur lasītāji tiek apkalpoti
1x nedēļā. Katru nedēļu Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz izsniegšanas
punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus. Šajos izsniegšanas
punktos tiek apmainītas grāmatas un periodiskie izdevumi, bet nav pieejami interneta pakalpojumi.
5.2. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Sadarbībā ar novadu pašvaldībām, bibliotēkas ir kļuvušas pieejamākas personām ar īpašām
vajadzībām. Pie ēkām, kur atrodas Atašienes bibliotēka un Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka,
ārpusē ir uzbūvēta uzbrauktuve apmeklētājiem ratiņkrēslos.
Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas vadītāja raksta: "Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, jo ir uzbūvēta jauna uzbrauktuve. Bibliotēka ir arī draudzīga jaunajām
māmiņām, jo remonta rezultātā bibliotēkā tika ieliktas platākas durvis, un māmiņas ar bērnu
ratiņiem var brīvi iebraukt bibliotēkā."
No 32 reģiona bibliotēkām - 10 nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionālo spēju
ierobežojumiem. Bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti,
grāmatas piegādājot mājās. Šo pakalpojumu nodrošina ne tikai bibliotēku darbinieki, bet ir
iesaistījušies bibliotēku lietotāji: kaimiņi, bērni, kā arī pagastu sociālie darbinieki..
Pozitīvi vērtējams, ka 2018.gada uzsākts darbs un 2019.gadā turpināts, pie vides
pieejamības nodrošināšanas personām ar invaliditāti Kūku bibliotēkā tiek uzbūvēta uzbrauktuve pie
centrālās ieejas un nomainītas trīs durvis. 2019. gadā turpināja darbu pie infrastruktūras
pielāgošanas personām ar funkcionāliem traucējumiem - tika izbūvēta WC Kūku bibliotēkas ēkā.
Personām ar kustību traucējumiem (tie pārsvarā ir veci, arī slimi cilvēki), kas grib lasīt
grāmatas, pēc pieprasījuma piegādā grāmatas mājās. 2019. gadā Viesītē pēc pieprasījuma
piegādātas grāmatas:
- pēc nepieciešamības – aizņemtiem cilvēkiem, kuru darba laiks sakrīt ar bibliotēkas darba
laiku (arī strādā ārpus Viesītes), arī skolotājiem – 7 lasītājiem;
- regulāri uz Viesītes veselības un sociālās aprūpes centru 1 centra iemītniekiem (grāmatas
piegādā vai nu bibliotēkas darbinieks, vai pēc tām ierodas pārstāvis no aprūpes centra).
Blakus Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai atrodas Sociālās aprūpes nams "Mežvijas",
kurā ir ierīkots pacēlājs invalīdiem, līdz ar to ir iespēja invalīdiem nokļūt bibliotēkā. Bibliotēka ir
savienota ar šo iestādi, līdz ar to vecie ļaudis katru dienu, neizejot ārā, var apmeklēt bibliotēku. Uz
šo brīdi pansijā dzīvo 23 cilvēki, puse izmanto bibliotēku. 2019. gadā bibliotēka sadarbībā ar
sociālā dienesta vadītāju plāno un organizē dažādus pasākumus bibliotēkas telpās. ( piem., notiek
dažādas lekcijas, tradīciju svētku svinēšana, filmu skatīšanās).
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5.3. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām
Ābeļu bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētāji ir seniori. Katru
gadu janvārī tiek organizēts pasākums novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pavasarī
notiek tikšanās ar puķu, dārzeņu audzētājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem dārzniecībā.
Bibliotēku apmeklē arī bezdarbnieki, lai meklētu darbu interneta portālos un avīzēs. Bibliotekāra
palīdzība bieži vajadzīga gan resursu meklēšanā, gan CV rakstīšanā atrastajai darbavietai.Bibliotēkā
kopēšana, skenēšana un printēšana ir bezmaksas, tāpēc maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji to
izmanto dokumentu, izziņu, bankas pārskatu un citu dokumentu printēšanai un kopēšanai.
Kalna bibliotēkā ir izveidojušā vairākas lietotāju grupas: bezdarbnieki, mājsaimnieces,
dažādās sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas apmierināt. Visaktīvākā
lietotāju daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē pasākumus.
Reizi nedēļā bibliotēkā notiek rokdarbnieču pulciņa (8 dalībnieces) nodarbības. Tika rīkotas
vairākas pulciņa dalībnieču darbu izstādes gan pašu pagastā, gan ārpus tā robežām – Leimaņos,
Gārsenē.
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka turpina sadarbību ar Aknīstes senioru centra
„Apaļā galda” klubiņu. Kluba dalībnieki tiekas Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek
nodarbības, pasākumi. Reizi mēnesī (izņemot vasaras mēnešus) apmeklē mājas aprūpes iemītnieces.
Aiznes dažus norakstītos žurnālus, pārrunā par novada vēstures lappusēm, praktiskiem padomiem
dažādās dzīves situācijās, dzeju, neklātienes ceļojumiem, atmiņām.
Atskaites periodā Aknīstes bibliotēka turpina jauno pasākumu ciklu – ģimeņu sestdienas. Šajā
dienā ģimenei ir iespēja pavadīt brīvo laiku kopīgi darbojoties dažādās meistarklases, piedaloties
atrakcijas, skaļajā lasīšanā. Par tradīciju jau kļuvusi ir brīvdienu kinonedēļa. Skolēnu brīvdienās tiek
organizēta filmu skatīšanās katru darba dienu. Bērni našķojas ar popkornu un kvasu.
Saukas bibliotēkas apkalpes zonā patstāvīgo bērnu-lasītāju ir nedaudz, toties vasaras
mēnešos ir bērni, kas brauc uz laukiem un tad bibliotēkā norit intensīvs darbs.
Ārējās apkalpošanas punktā Medņos pensionāriem un nestrādājošiem tika piedāvāta
individuāla apmācība darbam ar datoru un internetu, kar sekmīgi tika realizēta. Lietotāji iemācījās
izveidot e-pastu, lietot sociālos tīklus, meklēt informāciju internetā. Labs stimuls mācīties darbam
ar datoru un internetu, ir iespēja reģistrēties sociālajos tīklos, kā arī tas, ka banku pakalpojumi ir
pieejami galvenokārt e-vidē, piemēram, algu pārskaita tikai uz banku.
Savukārt Lones bibliotēkā sāk veidoties pensionāru grupiņa, kas vēlas, lai pienes grāmatas
mājās. Vairāki pensionāri uzsāka lasīt laikrakstus news.lv, arī izmantojām grāmatu lasīšanu
Letonika.lv. Tiek popularizēta avīžu lasīšana interneta lasītavā.
Aizvadītajā gadā Atašienes bibliotēkā tika organizētas radošās darbnīcas dažādu vecumu
un sociālo grupu apmeklētājiem – sveču liešana, latvisko rotājumu izgatavošana mājas dekorēšanai,
tikšanās un praktiskā nodarbība ar rokdarbnieci Ainu Ļebedevu, lekcija – praktiskā nodarbība “Kuri
augi man vajadzīgi veselībai un skaistumam”. Radošās darbnīcas tika organizētas Krustpils novada
svētkos, Krustpils novada pasākumā “ Svētki kopā ar zirgiem”, Jauniešu dienu pasākumā, Krustpils
novada 3. Grāmatu svētkos.
Reizi ceturksnī Asares pagasta bibliotēkā vairākas seniores lasītājas sanāk bibliotēkā uz
dažādiem disputiem, tiek pārrunātas interesantas grāmatas, kuras ir visas izlasījušas. Dažreiz
apspriežam dzīvi, pārrunājam kādu problēmu risināšanas ceļus.
Pārskata gadā Kalna bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu kopā ar pagasta senioriem bijām
Cēsu novada skaistākajās vietās, piedalījāmies senioru aktīvās atpūtas dienā Dunavā. Kā vienmēr
pēc ekskursijām vai cita veida sarīkojumiem pulcējamies bibliotēkā un pie tējas tases aplūkojam
datorā ievietotos foto materiālus no šiem pasākumiem, dalāmies atmiņās un pārdomās par redzēto
un iegūto, kā arī seniori tiek iepazīstināti ar informāciju par jaunumiem bibliotēkā.
Reizi nedēļā bibliotēkā notiek rokdarbnieču pulciņa (8 dalībnieces) nodarbības. Tika rīkotas
vairākas pulciņa dalībnieču darbu izstādes gan pašu pagastā, gan ārpus tā robežām – Leimaņu
pagastā. Ar saviem darinājumiem mūsu rokdarbnieces piedalījās arī Zemgales dienās Rīgas
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Centrāltirgū. Kopā ar rokdarbniecēm atzīmējam arī dažādus gadskārtu svētkus, piemēram,
Lieldienas, Ziemassvētkus.

Rokdarbnieču izstāde Kalna bibliotēkā

Arī 2019. gadā 3 mēnešus piektdienās Krustpils pagasta bibliotēkā sadarbībai aktīvi
atsaucās lauku attīstības konsultante, labprāt piekrītot vadīt apmācības zemes īpašniekiem, kam
aktuāls ir jautājums par lauku bloku karšu veidošanu. Viss darbs notiek pie bibliotēku datoriem. Ir
arī mazie uzņēmēji, kas dokumentu darbam ar dokumentiem izmanto bibliotēkas datorus un
internetu.
Savukārt Rubeņu bibliotēka pētījusi savu apmeklētāju grupas un viņu vidū izdala:
1.grupa: seniori, sociālo riska grupu cilvēki, kas neprot lietot datoru un viņi arī nevēlas to
apgūt, jo viena lieta ir apgūt datorrakstīšanu un interneta lietošanu informācijas meklēšanai
internetā, pavisam cita lieta, kad jākārto rēķini (ne katram senioram ir internetbankas lietošanas
tiesības, līdz ar to nav iespējams autorizēties valsts portālos).
2.grupa seniori, bezdarbnieki, mājsaimnieces, kuras ir guvušas pamatzināšanas agrāk
apmeklējot bibliotēkas piedāvātās apmācības un brīvi lieto Internet ikdienā mājās (ziņu portālus,
sociālos tīklus, rēķinu saņemšanu). Bibliotēkā griežas pēc palīdzības, pēc konsultācijas banku kontu
izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā, sludinājumu meklēšanā, koncertu, teātru
piedāvājumu (Jēkabpilī) apskatīšanās( www.biļešuparadīze.lv)
3.grupa apmeklētāju loks, kuriem nepieciešama palīdzība dažādu iesniegumu un CV
rakstīšanā, skenēšanā, sūtīšanā, bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā (prot,
bet nav drošības pašiem rīkoties interneta vidē).
Salas bibliotēkā pakalpojumi atsevišķām mērķgrupām – bezdarbniekiem, mājsaimniecēm un
senioriem visvairāk tiek sniegti darbā ar datoru, meklējot informāciju, palīdzot izdrukāt un nokopēt
dokumentus. Visi interesenti tiek aicināti apmeklēt tematiskos pasākumus un apskatīt dažādās
literārās, radošo darbu un fotoizstādes. Dārzkopjiem bija tikšanās ar SIA Sedumi dārzkopības
nodaļas vadītāju Agnesi Vilcāni, kura pastāstīja par jaunumiem dārzkopībā. Savukārt cilvēkiem,
kuri interesējas par veselību bija iespēja tikties ar biškopi no z/s “Dzilnas” Jūliju Lavrinoviču, kura
stāstīja par biškopības produktu pareizu lietošanu un bišu dzīvi. Tika aicināti lasītāji uz tikšanos
lasītāju kopā “Lasāmprieks”. Šajās tikšanās tiek runāts par jaunajām grāmatām, tikšanās ar
bibliotēkas viesiem un darbošanās arī radoši.
Par 2019. gada veiksmi Viesītes bibliotēkas darbā uzskatāma veiksmīgā sadarbība ar
vietējiem dzejniekiem visa gada garumā. Viesītes bibliotēkas pārskatā rakstīts: "Īstenībā šī
sadarbība aizsākās 2015. gada rudenī, kad viņi tika apzināti un notika pirmā tikšanās ar vietējiem
dzejniekiem Bibliotēkas lasītavā. Tieši Bibliotēka ir bijusi tā, kas viņus iedrošinājusi, regulāri
saukusi kopā, rīkojot dažādus dzejas lasījumus. Ja citviet dzejnieki veido savus literātu klubus,
pulcējas, tad mūsu radošie cilvēki ir samērā pasīvi, ļoti paškritiski, lai arī viņu radītās dzejas līmenis
novērtējams kā labs. Tieši šogad, pateicoties tikšanās iespējai ar Riebiņu literātiem, plašākām
uzstāšanās iespējām Riebiņos, kur tos novērtēja pilnīgi sveša publika, arī tepat, Viesītē, Baltā
galdauta svētkos, bija jūtams, ka paaugstinās pašu dzejnieku pašvērtējums. Viņi ir kļuvuši aktīvi
bibliotēkas pasākumu apmeklētāji un atbalstītāji. Dažādo viņu aktivitāšu rezultātā arī pašvaldībā ir
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dzimusi ideja par novada dzejnieku kopkrājuma izdošanu. Šajā darbā (dzejas atlasē, tekstu
koriģēšanā) jau no 2019. gada rudens iesaistījusies arī Bibliotēka.".
5.4. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs
Bibliotēka sniedz informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos,
elektroniskos informācijas avotus. Vienkāršas uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas mutiski,
telefoniski, e-pastā. Lielākā daļa tās ir individuālās, sniegtas tiek arī telefoniskās un elektroniskās.
Pārsvarā tās sniegtas tām lasītāju grupām, kas mācās (īpaši skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu sagatavošanas laikā) un studē, arī atsevišķiem interesentiem. Pieaugusi interese par
jautājumiem, kas saistīti ar novadpētniecību – sagatavotas uzziņas par dažādām novada
vēsturiskajām vietām.
Uzziņu izpildē tika izmantots:
1) bibliotēkās esošā uzziņu literatūra, attiecīgās nozares literatūra,
2) Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskais
kopkatalogs (arī Galvenās bibliotēkas bibliogrāfa palīdzība),
3) novadpētniecības materiālu mapes,
4) citi ar interneta palīdzību pieejamie katalogi un informācijas resursi: 8 valsts
nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, nacionālās bibliogrāfijas analītikas
datu bāze, datu bāzes: Lursoft Laikrakstu bibliotēka news.lv, www.letonika.lv,
Strādājot ikdienas darbā, tiek veiktas individuālās lietotāju apmācības par dažādām tēmām,
īpaši e-pakalpojumu izmantošana.
Bibliotēkās organizētie pasākumi – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskie pasākumi ir
paredzēti konkrētai mērķauditorijai. Radošajās darbnīcās interesenti var apgūt jaunas prasmes un
iemaņas. Praktiska darbošanās veicina indivīda interesi par iespējām paplašināt savu redzesloku
viņam interesējošās jomās. Tikšanās ar autoriem un māksliniekiem apmeklētājus rosina izlasīt
iepriekš sarakstītos darbus, piem., tikšanās ar grāmatu ilustratori Agiju Staku.
Viesītes bibliotēka par Uzziņu darbu savā pārskatā raksta: "2019. gadā Bibliotēkā reģistrētas
628 sniegtās uzziņas.
Uzziņu tematika tāpat kā iepriekšējos pārskata gados – daudzveidīga un saistīta ar valsts,
novada un pilsētas aktuālajiem notikumiem. Vairāk vai mazāk interese par tiem izpaudusies,
iepazīstot novadā, pilsētā notiekošo, liela interese par vietējiem objektiem, vēsturiskiem
notikumiem: 2019. gads - armijas jubilejas gads, oktobrī Viesītē notika Latvijas Neatkarības kara
simtgadei veltīti Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi ar Aizsardzības ministra piedalīšanos,
decembrī – Viesītes luterāņu baznīcas 70. jubileja. Tāpat liela interese bijusi par atsevišķām
personībām, faktiem. Septembrī apzināta informācija par Sēliju, tās literatūru saistībā ar Sēlijas
dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Gada nogalē – apjomīgāka uzziņa par bibliotēku un
grāmatnīcu vēsturi Viesītē un tās apkārtnē.
Lielākās sniegtās uzziņas fiksētas bibliogrāfisko uzziņu burtnīcā, norādot izmantotos avotus,
t.sk. arī interneta resursus. 2019. gadā uzziņas sniegtas arī telefoniski un elektroniski."
Aknīstes bibliotēka norāda: par pierastu situāciju ir kļuvis tas, ka paplašinājies bibliotēkas
piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība. Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu rēķinu
maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par vietu, kur var
uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās
aktivitātēs un pasākumos.
Kūku bibliotēka gada pārskatā raksta: "2018.gada bibliotēkā izveidota datorklase, kas ir
izremontēta un aprīkota ar stacionāriem datoriem, interaktīvo ekrānu (2019.gadā) un pastāvīgu
interneta pieslēgumu, dodot iespējas iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās
nepieciešamās datora prasmes. Šajā datorklasē notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar
iespēju nokārtot teorijas eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā.
Pārskata periodā 30 bērni saņēma velosipēda vadītājas apliecības.
Ikdienā individuāli tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība,
piemēram, konta pārskata izdrukas izveide, komunālo rēķinu izdruka, e-pasta lietošana, deklarāciju
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aizpildīšana elektroniski utt. Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, e-veselība.lv vai
datamed.lv. "
Bibliotēkā jebkura pasākuma, izstādes vai citas aktivitātes viens no mērķiem ir izglītošana.
Izglītojoši Mežāres bibliotēkā bija pasākumi “Meklējot varoņstāstus Krustpils novadā” – izzinot
Krustpils novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru varoņgaitas (lektore Jēkabpils Vēstures muzeja
galvenā krājuma glabātāja – Iluta Bērziņa)

Lektore no Jēkabpils Vēstures muzeja Iluta Bērziņa

un fotokonkursa “Rudens mozaīka” viss cikls, ieskaitot izstādi un noslēguma pasākumu – laba foto
attēla radīšana, publicēšana apskatei un novērtēšanai foto izstādes veidā un prezentēšana.
Digitālās nedēļas ietvaros Viesītes novada bibliotēkās notika izglītojoši pasākumi. Viesītes
novada lietvede un datorspeciālists sniedza konsultācijas par VID deklarēšanas sistēmu un gada
deklarāciju aizpildīšanu, kā arī portāla Latvija.lv sniegtajiem pakalpojumiem. Lauksaimniecības
datu centra speciālistes interesentus informēja par LDC mājas lapas publisko un autorizēto sadaļu
(datu apstrāde, datu atlasīšanas iespējas un ievade), un atbildēja uz klientu uzdotajiem jautājumiem.
5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Jēkabpils reģionā, bez pilsētas ir 32 publiskās un 17 skolu bibliotēkas. 2019. gadā kā plānots,
ka BIS Alise darbu uzsāka vēl viena Jēkabpils reģiona bibliotēka: Sēlpils 2. bibliotēka, tas nozīmē,
ka 100% bibliotēku būs ieviesušas automatizētus bibliotekārā darba procesus un lietotāju
apkalpošanu.
Strādā
Alise-i
Publiskās bibliotēkas
Skolu bibliotēkas
Kopā

32
12
44

Nestrādā
kopkatalog
ā
4
4

Automatizēt
i izsniedz
30
9
39

Rekataloģi
zācija
pabeigta
31
8
39

31 reģiona publiskā bibliotēka izmanto visus sistēmā Alise pieejamos moduļus, lai veiksmīgi
noritētu automatizēti bibliotēkas darbs.
2019. gadā turpinām izmantot SBA moduli kopkatalogā. Starp reģiona bibliotēkām gada
laikā izveidotas 685 (+ 603) fondu apmaiņas.
Reģiona bibliotēku darbinieki norāda, ka autorizācijas datus lietotāji izmanto maz, lai gan par
to izmantošanas iespējām ir informācija sociālajos tīklos, 2019. gadā par to rakstīja Gārsenes
pagasta bibliotēka arī novada informatīvajā izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis” un bibliotēkā
notiek individuālas konsultācijas par to, ka automatizētas lietotāju apkalpošanas un attālinātas
pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana dod iespēju bibliotēkas autorizētiem lietotājiem pasūtīt
grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt savu statusu abonementā (izsniegumi, laikā neatdotie,
pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), rezervētie, rindas, atgādinājumi) neierobežotā laikā.
Bibliotēkas lietotāji tiek autorizēti darbam elektroniskajā katalogā. Reģiona bibliotēkās ir
kopumā autorizēti 3929 (+849) lietotāji.
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Ir pieejama WebPAC Mobilā versija, kurā saskarne ir pielāgota visiem viedtālruņu veidiem.
5.6. Iekšzemes SBA
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

2017
3082

2018
2155

2019
2398

1486

883

915

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu lasītāja
pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības veicināšanai
bibliotēka, pirmkārt, izmanto savu krājumu. Ja pieprasījumu nevar apmierināt no bibliotēkas
krājuma, tad izdevumu pieprasa Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā vai pasūta SBA kārtībā no LNB
krājuma.
Neskatoties uz komplektēšanas finansējuma palielināšanos, reģiona bibliotēkas aktīvi
izmanto šo pakalpojumu vispirms sava novada robežās, tad, izmantojot JGB krājumu, izglītības
iestāžu - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēku krājumus.
Un, kā redzams pēc tabulas datiem SBA pakalpojuma nozīme, ir pieaugusi - + 11,3 % no
citām bibliotēkām saņemtajām, bet + 3,6 % uz citām bibliotēkām nosūtītajām.
SBA grāmatu apmaiņā dominē
1) daiļliteratūras grāmatas;
2) konkrētu lasītāju pieprasītas nozaru grāmatas;
3) tālākizglītībai vai mūžizglītībai nepieciešamās grāmatas.

6.Krājums
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Katra reģiona bibliotēka, komplektējot krājumu, vadās pēc noteiktiem kritērijiem, kas
pamatojas gan uz lasītāju pieprasījumiem, statistikas datiem.
Gatavojoties atkārtotai akreditācijai, jau 2018.gadā katra no Aknīstes, Salas un Viesītes novadu
12 bibliotēkām ir izstrādājušas Krājuma veidošanas vadlīnijas. 2019.gadā pārējās Jēkabpils,
Krustpils un Neretas novadu 20 bibliotēkas izstrādāja šīs vadlīnijas. Katras bibliotēkas krājumu
veidošanas vadlīnijas kā dokuments ir pieejams arī novadu pašvaldības mājas lapā pie bibliotēku
profiliem, piem., Viesītes novada pašvaldības mājas lapā https://www.viesite.lv/?page_id=555
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2019. gadā:
1) nozaru literatūras krājuma atjaunošana, diemžēl daudzās nozarēs jaunu izdevumu nebūt nav
tik daudz, lai pilnvērtīgi atjaunotu krājumu;
2) bērniem un jauniešiem adresētā literatūra -šī krājuma daļa ātri nolietojas, jo šī lasītāju grupa
visintensīvāk izmanto bibliotēkas krājumu;
3) oriģinālliteratūras komplektēšana;
4) esošā krājuma pārskatīšana un to izdevumu norakstīšana, kas neatbilst bibliotēkas lietotāju
vajadzībām - novecojuši saturiski un nolietojušies.
Lai varētu veiksmīgi komplektēt krājumu, Kalna bibliotēkas vadās pēc šādiem principiem lietotāju grupu intereses:
- studējošo vajadzības,
- skolēnu vajadzības pēc interesantas lasāmvielas, ieteicamās literatūras, izziņas literatūras
referātu un dažādu zinātnisko darbu izstrādāšanai,
- mazo uzņēmēju un zemnieku saimniecību īpašnieku vajadzības,
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pensionāru intereses.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka turpināja papildināt Apmaiņas krājumu, kas ļauj reģiona
bibliotēkām mazizmantoto krājumu daļu izslēgt un nodot Apmaiņai, tādējādi uzlabojot savu
krājumu aktualitāti un kvalitāti. Šajā krājumā tiek ievietoti arī privātpersonu dāvinājumi, kas varbūt
kādai no reģiona bibliotēkām varētu būt vajadzīgi. Informācija par šajā krājumā pieejamo literatūru
ir ievietota JGB mājas lapā sadaļā https://www.jgb.lv/lv/bibliotekariem/apmainas-krajums/
Komplektējot grāmatu krājumu, Aknīstes bibliotēka izmanto aprakstus dažādos preses
izdevumos, izdevniecību grāmatu katalogos, informāciju internetā. Krājumu komplektēt palīdz JGB
bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre. Pārrunājam ar skolas bibliotekāri un vidusskolas skolotājiem,
kāda literatūra ir nepieciešama skolotājiem un skolēniem mācību vielas apguvei. Kopā ar novada
bibliotēkām racionāli komplektējot grāmatu krājumu, katra bibliotēka iegādājās vairāk pieprasītās
grāmatas savā bibliotēkā. Bet mazāk izmantojamo literatūru un grāmatas krievu valodā iegādājas
novada depozitārijam, ko var izmantot pēc pieprasījuma.
Pārskata periodā galvenā krājuma komplektēšanas prioritāte bija ievērot finansējuma
sabalansētību – grāmatām 2/3, periodikai 1/3.
Kūku bibliotēka: Bibliotēkas krājums veidots un papildināts atbilstoši akreditētās
bibliotēkas statusam, bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kā arī
bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam.
-

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums
krājuma
komplektēšanai
t.sk. grāmatām
t.sk. bērnu grāmatām
t.sk.periodiskajiem izdevumiem

2017
61550

2018
64935

2019
69036

40255
6038
21302

41006
6189
23929

46576
6475
22463

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai pieaug+ 6,3% cenas ir stipri palielinājušās,
tāpēc iegādāto grāmatu skaits kļūst mazāks.
6.3.Krājuma rādītāji
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t.sk. latviešu daiļliteratūra
t.sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t.sk. grāmatas
t.sk. periodika
Grāmatu
krājuma
apgrozība
Periodisko
izdevumu
apgrozība

2017
20058
6006
2423
1055
21930
237768

2018
21563
5874
2507
1120
36259
223072

0.46

0,51

2019
17731
6134
2484
1086
22887
241024
172788
45079
0,97

2,7

3,2

2,11
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6.4. Datubāzes
Dabubāze
Letonika
News

Tabula “Bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums”
2017
2018
2019
1869
3960
4058
1696
2753
4145

Bibliotēku krājuma popularizēšanai bibliotēku darbinieki izmanto literatūras izstādes, apskatus,
individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidro lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus
arī cenšas iegādāties krājuma papildināšanai.
Datubāzes un to lietošana arī tiek popularizētas gan individuālā sarunās, gan izvietojot
informatīvus materiālus.
Piemēram, Kalna bibliotēkas datortelpā redzamā vietā piejama datubāzu lietošanas pamācība.
Pārskata gadā īpaša vērība tika pievērsta E-grāmatu bibliotēkas propagandai. Bibliotēka piedalījās
un arī iesaistīja savus lietotājus spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!’’, kā arī
piedalījās balsošanā par jauno monētu kolekciju.
Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne pārskatā raksta: "Domāju, ka piedalīšanās
šāda veida konkursos ir vērtīga arī pašam bibliotekāram, jo tādējādi tiek izkopta un nostiprināta
prasme ātri un ar dažādām metodēm atrast informāciju internetā, kas, protams, labvēlīgi ietekmē arī
darbu ar bibliotēkas lietotājiem".
Neretas novada centrālā bibliotēka ir samazinājusi laikrakstu pasūtīšanu, aicinot savus
lasītājus izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku, tādējādi saņemot pieeju visiem Latvijas
laikrakstiem.
Lones bibliotēkā vairāki pensionāri uzsāka lasīt laikrakstus news.lv, arī izmantojām grāmatu
lasīšanu Letonika.lv. Tiek popularizēta avīžu lasīšana interneta lasītavā.
2019. gadā Viesītes bibliotēkā aktīvi strādāts pie krājuma popularizēšanas, veidojot dažādas
literāras, tematiskas izstādes, rīkojot jauno grāmatu apskatus. Mazāk lasītas, labas, taču piemirstas
grāmatas gada garumā tika lasītājiem piedāvātas atsevišķā izstāžu ciklā “Labas grāmatas neatklāj
visus savus noslēpumus uzreiz.” (S. Kings). Visa gada garumā Bibliotēka piedalījās arī Jēkabpils
Galvenās bibliotēkas organizētajā tematisko izstāžu ciklā, kur ik mēnesi piedāvāja lasītājiem lasīt
citas tēmas grāmatas.
Datu bāzes tiek popularizētas, komunicējot ar lasītājiem, izskaidrojot to piedāvātās iespējas,
kā arī notikušas 2 bibliotekārās stundas (par Letoniku, News – 10. un 7.a klasēm) Bibliotēku nedēļas
ietvaros - “Izmanto datu bāžu “Letonika.lv” un “news.lv” piedāvātās iespējas. Datu bāzes tiek
popularizētas, izmantojot pašu veidotos uzziņu materiālus par datu bāzēm. Apmeklētāju datoros kā
sākumlapas ir ieliktas datu bāzu mājas lapas.

Viesītes bibliotēkā notikušas 2 bibliotekārās stundas par Letoniku, News datu bāzēm 10. un 7.a klasēm “Izmanto datu bāžu “letonika.lv” un “news.lv” piedāvātās iespējas”.
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Sadarbībā ar Variešu kultūras namu, Variešu bibliotēka, rīkoja tematisks pasākumu - foto sesiju
“Bibliotēkā pieejamās datu bāzes”. Vadmotīvs: var lasīt un krāt plauktā avīzes, pēc tam uzšūt no
tām tērpus, bet...ērtāk ir izmantot bibliotēkā pieejamās datu bāzes!

Variešu bibliotēkā pasākums: "Bibliotēkā pieejamās datubāzes"

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Galvenie darba uzdevumi 2019.gadā -Bērnu bibliotekārā apkalpošana Jēkabpils,
Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes, Neretas novadu pagastu bibliotēkās:
 jaunu lasītāju iesaistīšana bibliotēkās,
 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte,
 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
 piedalīšanās mērķprogrammas ”Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā”,
 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties
pieredzes apmaiņas braucienos.
Svarīgākie darba rādītāji:
Bibliotēku galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem ir lasīšanas veicināšana,
literatūras popularizēšana atbilstoši vecumam, nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai
informācijai, kā arī nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Lietotāji līdz 18
gadiem
Apmeklējumi
līdz18 gadiem
Izsniegums
bērniem līdz 18
gadiem

2018
2050

2019
1960

+ vai - 90

34561

31085

-

3476

17671

13778

-

3863

Secinājumi: Novadu bibliotēkās samazinās bērnu un jauniešu skaits, jo samazinājās bibliotēku skaits

Mūsu novērojumi liecina, ka bērni un jaunieši labprāt apmeklē bibliotēku, lai pavadītu savu
brīvo laiku – spēlētu galda spēles, noskatītos kādu filmu, izmantotu sociālos tīklus un spēļu
aplikācijas savos viedtālruņos.
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7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir JGB Bērnu literatūras nodaļa, ir LNB Bērnu
literatūras centrs. Novados bibliotekāri atzīst, ka samazinoties skolēnu skaitam un skolas
slēgšanām, sarūk apmeklētāju skaits, bet brīvdienās un vasaras brīvlaikā bērni ciemojas pie
vecvecākiem un tad bibliotekāriem ir visintensīvākais darbs.
Bibliotēku informācija un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās, bibliotēku
mājas lapās un vietējos laikrakstos. Kopējie pasākumi ar JGB Bērnu literatūras nodaļu un pagastu
bibliotēkām atspoguļojas sociālajos tīklos un mūsu mājas lapā www.jgb.lvBērnu literatūras nodaļas
sadaļā.
2019.gadā palīdzējām vadīt Krustpils novada 3.Grāmatu svētkus - bērnu un jauniešu
aktivitātes, kurās piedalījās ļoti daudz apmeklētāju. Pepija bija noslogota vairākas stundas, tas
nozīmē, ka mērķis ieinteresēt bērnus ir izdevies. Kopā sadarboties ir interesanti un aizraujoši.
Novada bibliotēkas sadarbojas, izmantojot SBA iespējās, kā arī konsultējas ar darbu saistītos
jautājumos. Iesākoties JGB Bērnu literatūras nodaļas pārrobežu projektam, novada bibliotekāri ar
lielāko prieku dodas ciemos uz pasākumiem, ko mēs piedāvājam.
7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Komplektējot bibliotēku krājumus, bērnu un jauniešu literatūrai pievērsta īpaša uzmanība.
Izvēloties grāmatas, vērtētas jaunieguvumu satura kvalitāte un aktualitāte, atbilstība attiecīgajai
lasītāju vecuma grupai, kā arī mazo lasītāju interese par attiecīgā veida literatūru. Krājuma
veidošanas avoti ir: pirkumi no pašvaldību līdzekļiem, piedalīšanās VKKF projektos, kā arī dažādi
dāvinājumi. Grāmatas pārsvarā bibliotekāri iegādājas sadarbojoties ar SIA Virja LK un SIA
LGrāmata un pilsētas grāmatnīcās – Aisma un Zvaigzne ABC. Bibliotekāri, komplektējot grāmatas,
konsultējas arī ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, skolotājiem, jo kopā var izveidot
bērniem interesantu un radošu krājumu, lai spētu ieinteresēt mazo ķiparu. Šajā periodā bērni mācās
pazīt burtus, lasīt. Viņi labprāt mēģina gan dabā, gan telpā atpazīt jau apgūtus simbolus, burtus,
mēģina lasīt uzrakstus. Un, ja šajā izzināšanas procesā iesaistās papildus arī vecāki, tad rezultāts ir
daudz vērtīgāks un sekmīgāks.
Bibliotēkās samazinājies bērnu lietotāju skaits, tāpēc vajadzības gadījumā bibliotēkas
krājumā neesošās grāmatas tiek saņemtas arī no pārējām novada bibliotēkām vai Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas krājuma.
7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, pasākumi dažādām vecuma grupām
Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālas uzziņas. Pieprasītākā
uzziņu tematika bija vēsture, folklora, ģeogrāfija, daba, Latvijas vēsture, novadnieki. Uzziņu darbā
tiek izmantots internets, uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, JGB elektroniskais katalogs,
abonētās datu bāzes Letonika, vietējos laikrakstos ”Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis”.
Interesentiem iespēja bez maksas noskatīties filmas portālā www.filmas.lv un lasīt
www.pasakas.net.
Strādājot pie zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanas, ir vajadzīgas daudzas uzziņas.
Katru gadu skolās notiek daiļlasīšanas konkursi, reģiona skolēnu lasīšanas veicināšanas konkurss
“Lasītprieks” u.c., kad dažāda vecuma grupām jāpalīdz sameklēt viņu vecumam atbilstošus dzejas
un prozas fragmentus, atbildes uz dažādiem jautājumiem.
Darbā ar bērniem un jauniešiem, kā veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātes var minēt:
•
individuālo darbu ar bērnu, jo tikai kopā var saprast bērnu intereses;
•
darbu ar bērnu vecākiem, aprūpētājiem un skolotājiem, kuriem jāpastāsta par
pasākumiem un aktivitātēm, lai veiksmīgi varētu sadarboties;
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•
bibliotēkas nepārtraukta reaģēšana uz izmaiņām sabiedrības dzīvē, lai veiksmīgi
iesaistītos kopīgos pasākumos;
Vasarās un skolu brīvlaikos ierodas bērni no pilsētām ciemos pie vecvecākiem, tāpēc bērni
diezgan aktīvi izmanto bibliotēkas.
INTERESANTĀKIE pasākumi:
Aknīstes bibliotēka. Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatām, 2019.gadā tika organizēti
bibliotēku, literatūras popularizējoši pasākumi un bibliotekārās stundas, kurās pirmskolas un
sākumskolas bērnus iepazīstināti ar bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem un jaunākajām
grāmatām. Bibliotekārā stunda 6.klasei, kurā bibliotekāre iepazīstināja ar elektronisko kopkatalogu
un populārākajām datubāzēm. Notika kopīgi lasījumi un aizraujoša darbošanās lasītveicināšanas
programmā “Mūsu mazā bibliotēka” un maijā notika noslēguma pasākumi PII ”Bitīte”
sagatavošanas grupiņā un Aknīstes vsk. 1. un 2. klasēs, kuros caur spēlēm un atrakcijām atcerējās
izlasītās grāmatas un apbalvoja bērnus ar diplomu par piedalīšanos.
Joku dienai veltīts bija bērnu rīts ”Pa jokam, pa jokam jokojam”, kurā kopīgi ar klaunu
Jautrīti lasīja anekdotes, pūta burbuļus, piedalījās atrakcijās, krāsoja sejiņas.
Vasaras brīvlaikā jūnijā bibliotēkā notika kino trešdienas, kurās uz lielā ekrāna rādīja filmas un
multfilmas, bet ceturtdienās notika bērnu rīti – pirmajā sagaidot vasaru gatavoja rāmīti vasaras
piedzīvojumu fotogrāfijām, spēlēja spēles, paši gatavoja un mielojās ar gardumiem. Otrais bērnu
rīts bija veltīts pirātu tēmai – izejot dažādas aktivitātes, meklēja pirātu dārgumus. Trešais - vasaras
saulgriežos tapa zāļu pušķi un cienasts veltīts vasaras saulgriežu tematikai. Iepazina saulgriežu
tradīcijas, gatavoja smaržu maisiņus un tējas, kā arī cienastu. Ceturtais bērnu rīts bija veltīts
eksperimentiem.
Visa gada garumā bibliotēkā rīkoja pasākumus veltītus dzejas dienām un Helovīnam.
Asares bibliotēka. Starptautiskā Bērnu aizsardzības dienā” Sporta aktivitātes, zīmēšana uz
asfalta ar krītiņiem, mīklas un rotaļas.
Atašienes bibliotēka. Antūžu pamatskolas audzēkņu kokapstrādes darbu izstāde “ Mēs arī
varam”, ko aktīvi apmeklēja blakus esošās skolas audzēkņi un vecāki.
Radošā darbnīca “ Mans meistardarbs”, kurā pat vismazākie bērni iesaistījās ar radošu
prieku. Augustā notika radošā darbnīca pasākumā “Svētki kopā ar zirgiem”
Krustpils pagasta “Līčos”, visas dienas garumā ģimenes varēja piedalīties iepirkuma somu
apgleznošanā, ko labprāt arī darīja.
Ļoti atsaucīgi bija jaunieši radošā darbnīcā Sēlijas novada apvienības un Krustpils novada jauniešu
dienā Marinzejas muižā.
Ābeļu bibliotēka. Šogad bibliotēka piedalījās LNB Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta
biedrību īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”. “Grāmatu startā” piedalījās
10 bērni, šis bija veiksmīgs lasīšanas veicināšanas pasākums pašiem mazākajiem.
Biržu bibliotēka. Bibliotēka notika interesanti un radoši pasākumi:
“Gaidām ciemos bibliotēka” -bibliotekārā stunda (bibliotēku nedēļas ietvaros).
“Uztaisi savu grāmatzīmi”- radoša darbnīca.
“Lieldienu dekora veidošana” - radoša darbnīca.
Dignājas bibliotēka. Februārī bibliotēkā notika pasākums bērniem “Pasaku vecmāmiņai M
Starastei-105”. Pasākuma laikā bērni zīmēja savus mīļākos pasaku varoņus no rakstnieces
grāmatām.
Aprīlī, bibliotēku nedēļas ietvaros, Ģimeņu centrā bērniem notika izglītojošs pasākums
“Grāmata no sendienām līdz mūsdienām”. Apskatījām dažāda vecuma grāmatas, kā arī bērni
izmēģināja lasīt grāmatas vecajā drukā.
Maijā, sadarbībā ar kultūras darba organizatori organizējām Baltā galdauta svētkus. Pagasta
pārvaldes telpās uzņēmām dziedātājus , kuri ar koncertu izbrauca visus novada pagastus.
Notika radošā darbnīca “Dzeja māmiņai”. Kopā ar bērniem lasījām dzejoļus un
tautasdziesmas par māmiņu, kā arī gatavojām apsveikumus māmiņām.
Pasākums bērniem “Sveika, vasara!”. Kopā ar mums bija Pepija Garzeķe un visi
jautrojāmies un priecīgi ieskandinājām vasaras brīvlaiku.
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Dunavas bibliotēka. Kopīgi tika organizēta skolas pēdējā diena, kad bērni ar inetersi
piedalījās visās aktivitātēs un spēlēs.
Elkšņu bibliotēka. Elkšņu pagastā nav ne pirmskolas izglītības iestādes, ne skolas, bet
vienalga tiek rīkoti pasākumi, piemēram, bibliotēkā tiek rīkotas galda spēļu pēcpusdienas, radošās
darbnīcas, kas patīk visām vecuma grupām.
Gārsenes bibliotēka
Dažādas radošās darbnīcas notiek pavisam nelielās grupiņās, bet, galvenais, lai bērniem
pašiem ir prieks par apgūto un paveikto. 2019. gadā bibliotēka organizēja radošās darbnīcas Izkrāso
Latviju! un Krāsojam mandalas!.
Kalna bibliotēka. Bibliotēkas tuvumā nav ne pirmskolas izglītības iestādes, ne skolas,
tāpēcbērnu lasītāju skaits nav liels. Lai piesaistītu jaunos lasītājus bibliotēkai, tiek rīkotas arī bērnu
grāmatu izstādes, zīmējumu izstādes, mīklu minēšanas un grāmatu skaļās lasīšanas mazajiem,
radošās darbnīcas. Pasākumu galvenais mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīšanā un iemācīt tiem
izmantot bibliotēkā pieejamo informāciju un datu bāzes.
Pirmsskolas vecuma bērniem tiek rīkotas grāmatu skaļās lasīšanas un dažādas nodarbes – zīmēšana,
mīklu minēšana, rotaļas.
Krustpils pagasta bibliotēka. Tiek veidoti tematiski un literāri pasākumi, radošās darbnīcas.
Skolēni attīsta lasīšanas prasmes un mācās analizēt izlasīto, izteikt savu viedokli gan mutvārdos,
gan ilustrācijās.
Valentīndienas pasākuma mērķis bija pašiem izgatavot dāvanas sev tuvajiem cilvēkiem
sirsniņdienā. Izmantojot dažādus materiālus un informāciju no bibliotēkā pieejamajām grāmatām,
bērni un jaunieši veidoja apsveikumu kastītes, gatavoja šokolādes saldumus un cepa vafeles. Bija
interesanti, visi pasākuma dalībnieki bija apmierināti ar lietderīgi pavadīto laiku.
Lieldienās kā pieaugušajiem, tā bērniem bija iespēja piedalīties gan radošā darbnīcā, kur
olas tika krāsotas ar dabas līdzekļiem, gan baudīt muzikālu un izglītojošu pasākumu. Šoreiz apskatīt
gleznu izstādi un baudīt dzejas lasījumu bija sagatavojusi māksliniece R.Štelmahere. Nelielu
dievkalpojumu pasākuma apmeklētājiem vadīja Krustpils evaņģēliskās baznīcas mācītājs. Muzikālu
priekšnesumu sniedza Ligindras Veides vadītais Jēkabpils vokālais ansamblis “Dziesmiņa”. Ar
teatralizētu Lieldienu uzvedumu klātesošos priecēja S. Upelnieces vadītā teātra kopa “Spārniņi”.
Pasākums noslēdzās ar olu ripināšanu un kaulēšanos ar olām.
Sporta diena “Jautrā vasara”. Popularizējot nozaru literatūru par sportiskajām aktivitātēm,
vasara sākās ar jau par tradīciju kļuvušo sporta dienu. Lai rosinātu bērnos un jauniešos interesi, tika
izvēlētas jautras aktivitātes. Pasākums veicināja bērnos un jauniešos prasmi sadarboties vienam ar
otru darbojoties komandās, komunikācijas prasmes. Dienas beigās visi bija draudzīgi un labā
noskaņojumā.
Ģimenes pasākums “Uz skolu”. Pasākumā mūsu viešņa Pepija pārbaudīja vai visi
sagatavojušies skolas gaitām. Plānotais pasākuma mērķis ir sasniegts, visi piedalījās, minēja mīklas,
rēķināja uzdevumus, centās sadarboties viens ar otru stafetēs konkursos un rotaļās. Bija jautri un
interesanti, visi izspēlējās, ēda saldumus, pirmklasnieki
saņēma dāvanas.
Gatavojoties Helovīnu svētkiem, bibliotēkā tika grebti ķirbji, gatavotas maskas. No ķirbjiem
ieguvām ne tikai skaistus lukturus, bet arī sēklas, ko iesēt nākamgad, lai pašiem izaugtu ķirbju raža.
Gada noslēgumā bibliotēkā notika gada visgaišākais un emocionālākais pasākums “Ziemassvētku brīnumu gaidot” Šis ir pasākums, kas kopā pulcē bērnus, vecākus un vecvecākus.
Svētbrīdi vadīja Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Ēvalds Bērziņš. Nelielu koncertu
ar dziesmām un mūzikas instrumentu spēli sniedza jaunie mākslinieki no Arvīda Žilinska Jēkabpils
mūzikas skolas. Krustpils pagasta kultūras nama bērnu teātra kopas “Spārni” un “Spārniņi” pasaku
meistara Kārļa Skalbes 140 gadu jubilejas gadā bija sagatavojuši teatralizētu uzvedumu pasakai
“Ūdens māte”. Noslēgumā aizvadāmā gada notikumus pasākuma dalībnieki pārrunāja pie tējas tases
un pīrāgiem.
Kūku bibliotēka. “Bērnu/jauniešu žūrijas” ekspertu 2018 brauciens uz Rīgas televīzijas
torni un hokeja spēli Rīgā.
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Interesants un veiksmīgs projekts Kūku bibliotēkā Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja
apliecību. Projekta mērķis: nodrošināt skolēniem satiksmes drošības zināšanu apguvi velosipēdu
vadītājiem. Pēc mācību kursa apgūšanas bērni sekmīgi nokārtoja CSDD eksāmenu, iegūstot
velosipēda vadītāja apliecību.
Braukšana ar elektromašīnām. Ciemata bērniem bija iespēja vizināties ar elektromašīnām
pa bērnu autoskolas apmācības laukumu.
Vasaras olimpiskie prieki
- uzklaidējošs pasākums bērniem un jauniešiem. Mērķis parādīt bērniem un jauniešiem, ka bibliotēkā ne tikai var lasīt grāmatas, bet arī visādi citādi jauki
pavadīt laiku, kā arī atraut viņus no nelabvēlīgās vides, kur daudziem vienīgais brīvā laika
pavadīšanas veids ir datorspēles. Noslēgumā, pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem, bija
iespēja sajust vasaras trakumu, grandiozu putu ballīti, kur par fantastiski izvēlēto mūziku parūpējās
DJ Slaviks.
Galda spēļu turnīrs. Šī pasākuma mērķis– radīt interesi par galda spēlēm, aktīvi pavadīt
brīvo laiku.
Leimaņu bibliotēka. Bērnu skaits ir ļoti sarucis, jo skolas bibliotēkas teritorijā vairs nav.
Bibliotekāre visvairāk ar bērniem cenšas strādāt brīvdienās un brīvlaikos, jo tad viņiem ir lielāka
iespēja apmeklēt bibliotēku. Brīvdienās cenšas organizēt arī pasākumus.
10. jūlijā Leimaņu bibliotēkas čaklie, mazie un lielie, lasītāji devās ekskursijā uz Tērvetes Dabas
parku. Lai arī paceļam lija lietus, tomēr, nonākot galamērķī, tas mitējās. Ekskursantus sagaidīja
Meža raganiņa Kika un mazā raganiņa Kikīte. Sākās ceļojums pa pasaku – rūķu mežu. Ceļā sastapa
daudzdažādu, krāsainu tēlu: dažāda lieluma sēnes, rūķu mājas, darbnīcas, dzirnavas, skatu torņus.
Ciemojas pie rūķu krustmāmiņas. Rūķi -lielāki un mazāki bija paslēpušies kokos un mājiņās.
Nonāca jaunajā rūķu pilsētā – Čiekurē. Tur gan ļoti patika – rūķu pasts, veikals un dažādas
darbnīcas, un mājiņas, kuras varēja izstaigāt un izlodāt. Brīnišķīgi! Tomēr raganiņa aicināja tālāk –
uz pasaku mežu. Vispirms izvēlējās apmeklēt raganu taku! Tur sagaidīja gan mušmires, gan raganas
māsa, kura visus cienāja ar zaķu “kakām”, tās viņa savāc agri no rīta. Labi, ka nevārīja zupu, katls
jau bija milzīgs un baiss, tomēr visi turpināja ceļu. Apskatījās slotu kambari, kurš bija aizslēgts,
izšūpojās uz vislielākās slotas un tad tālāk nonāca pie meža Ķēniņa. Tur sagaidīja princese Zeltīte,
kura dāvāja katram apburtu dimanta gabaliņu, nofotografējās, un ceļš vijās tālāk. Gribēja aizlavīties
garām Sīkstuļa mājai, bet nekā. Viņš visus pieķēra -bija jāiztur dažādi pārbaudījumi. Sīkstulis
gribēja sarunāt sev kalponi, kura šķiros odus, bet ekskursijas dalībnieki nepadevās. Tā nonāca visi
atrakciju parkā, nedaudz atpūtās un devās uz “Gaisa takām”. Izgāja diezgan sarežģītu gaisa trasi,
laidās kā “Betmeni” pa gaisu- visi izturēja. Noslēgumā ar autovilcienu brauca līdz galapunktam, kur
gaidīja ekskursijas autobuss. Tā diena paskrēja jautri un interesanti. Atpakaļceļš pagāja nemanot, jo
kopā pārrunāja redzēto, dzirdēto, izjusto. Čaklie lasītāji dalījās pieredzē par izlasītajām “Bērnu
žūrijas” grāmatām, kā arī saņēma jaunas grāmatas un uzdevumus vasarai. Bērni bija ļoti
apmierināti, un ekskursija viņiem paliks ilgi atmiņā.
Dzīve nemitīgi mainās un ievieš savas korekcijas it visā, arī bibliotēku dzīvē. Straujo tehnoloģiju
attīstībā, izmainās bibliotēku lietotāju grāmatu lasīšanas tradīcijas. Lai piesaistītu arvien jaunus
lasītājus, Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte meklē visdažādākos paņēmienus apmeklētāju
piesaistei, ieinteresētībai apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas. Ir izveidojusies pārliecība, jo
jaunākus lasītājus iesaista, jo ātrāk viņiem veidojas saikne ar bibliotēku un grāmatām.
Leimaņu bibliotēka iesaistās projektā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”. Ar lasītājiem bibliotēkas
vadītāja organizē pārrunas, dažādus pasākumus, ekskursijas un šogad arī pārgājienu. Pasākumos
nekad neiztrūkst grāmatu, to apspriešanas, spēļu un rotaļu saistītu ar grāmatām, to varoņiem. Bērni
un pieaugušie dalās pieredzē par izlasīto, nodod un saņem jaunas grāmatas pasākuma laikā, arī
ekskursiju un pārgājiena laikā.
Augusta beigās Bērnu žūrijas grupiņa, vecumā no 5 līdz 11 devās pārgājienā, no Mežgales centra uz
“Padomju laika sadzīves lietu kolekciju”, kur bērni iepazinās ar tādām lietām, kuras paši nav
redzējuši un lietojuši. Kolekcijas īpašniece Arnita deva ekskursijas dalībniekiem dažādus
uzdevumus. Bērni bija atsaucīgi, labprāt darbojās. Vēlāk piedalījās piknikā un dažādās interesantās
aktivitātēs.
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Šogad bibliotēka iesaistās projektā “Grāmatu starts”, kura simbols ir pūce.
Rudens Jampadracis Leimaņu TN. Pasākumā mūs apciemoja Pepija no Jēkabpils GB Bērnu
literatūras nodaļas. Sapulcējušies pasākuma, viesi iepazinās - kur katrs mācās, kur dzīvo. Kamēr
Pūčulēni kopā ar vecākiem un Pepiju gatavoja un krāsoja pirkstiņlellītes (pūcīti), lielākie bērni
minēja krustvārdu mīklu par Bērnu žūrijas grāmatām. Pārrunāja izlasītās Bērnu žūrijas grāmatas.
Katrs pastāstīja par grāmatu, kura šobrīd vislabāk patīk, samainīja tās, lai līdz gada beigām var
izlasīt, balsot un vērtēt. Gan mazajiem, gan lielajiem bija jautras komandu stafetes ar bumbām,
florbola nūjām, katrs ar lielu koka karoti izņēma no katla ābolus un nesa uz imitētu grozu. Lielākie
bērni orientējās apkārtnē – meklēja norādītās vietās apslēptas mantas, stafetēs sacentās ābolu
mešanā, gaiļu cīņās u.c. Atvadoties vecāki kopā ar bērniem izvēlējās no plašā bibliotēkas bērnu
grāmatu fonda grāmatiņu, ko vakaros kopīgi lasīt. Visiem bija jautri, interesanti un visi atzina – kaut
šādi saliedēšanas pasākumi notiktu biežāk.
Lones bibliotēka. Bērnu un jauniešu skaits samazinās un arī rādītāji mazāki. Jaunajai
paaudzei patīk bibliotēkas datori. Mācās veidot prezentācijas, krustvārdu mīklas un arvien turpina
informāciju meklē datorā, kā arī paši zīmē augus, putnus un sēnes, lai piedalītos projektos.
Grāmatu interešu grupiņā spēlē galda spēles. Bērni atnes arī no mājām, kādas viņiem ir interesantas.
Labprāt spēle Halli-Galli, dambreti, šahu, ar lielāko prieku liek puzles.
Mazzalves pagasta bibliotēka. Bērniem katru gadu tiek piedāvātas aktivitātes uz Lieldienām
(pa Lieldienu zaķa pēdām), Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas rītausmas lasījuma stunda. 2019.gadā
kopā darbojās pirms Māmiņdienas. Iepazinās ar Eiropas valstīm- Eiropas dienā.
Kā jaunums 2019.gadā tika piedāvāts Mārtiņdienas pasākums PI “Vālodzīte” audzēkņiem. Kā arī
sadarbībā ar kultūras darba organizatori Mazzalves pagastā uzsāka jaunu tradīciju - Tēvu diena,
kurā ikviena ģimene tika aicināta gan radoši darboties, asināt prātu erudīcijā, kā arī pieradīt sevi
fiziskajās aktivitātēs. Visiem pasākums ļoti patika.
Mežāres bibliotēka. Kokapstrādes darbu izstāde Mēs arī varam 2019.Izstādē varēja aplūkot
Antūžu speciālās internātpamatskolas audzēkņu īpaši veidotus svečturus par pamatmateriālu
izmantojot Latvijas balto bērzu, kā veltījumu Latvijas simtgadei. Plašs bija rotaļlietu klāsts
mazākiem un lielākiem bērniem, pat ar atjautības elementiem.
Tā kā bibliotekārs ir fotogrāfs, ir ļoti apsveicami, ka tajā tiek iesaistīti jaunieši un bērni un2019.gadā
tika rīkots fotokonkurss Rudens mozaīka. Fotokonkursa mērķis: atspoguļot rudens noskaņas un
burvību dabā, parādīt tā sajūtas krāsu virpulī un vispārdrošākajās fantāzijās, iemūžinot to košā
kadrā, lai taptu iedvesmojoša foto izstāde. Šis konkurss guva lielu atsaucību.
Mūsu Latvija(bibliotekārā stunda + interaktīvs pasākums). Latvijas valsts svētku nedēļas ietvaros
bibliotekārā stunda pirmsskolas bērniem iepazīstot bibliotēku, tās pakalpojumus un iespējas.
Pasākums noslēdzās bērniem piedaloties interaktīvā līdzdziedāšanā un beigās noskatoties īsfilmiņu
“Kur dzīvo Latvija?”.
Neretas bērnu bibliotēka. Aprīlī tika noorganizēta tikšanās ar mazo jauno grāmatas “Acis
vaļā” autori – skolnieci Aiju Ozoliņu. Pasākums notika Neretas Centrālās bibliotēkas telpās.
Piedalījās arī 2.klases skolēni. Bērni bija noorganizējuši teatralizētu uzvedumu, kurā tika izmantoti
Aijas Ozoliņas dzejolīšu fragmenti. Notika arī kopīgas fiziskas aktivitātes – visi kopā piedalījās
rotaļās. Bērniem vislabāk patika uzdot jautājumus un dzirdēt atbildes. Pēc pasākuma kopīgi
našķojās ar kliņģeri un dzēra tēju.
Maija mēneša otrajā pusē čaklākajam, aktīvākajam lasītājam tika organizēts brauciens uz
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļu – ciemos pie bibliotekārēm, kuras bērnus sagaidīja ar
interesantām aktivitātēm: pastāstīja un izrādīja bērnu literatūras nodaļu, parādīja bērnu multfilmiņu,
uzdeva atrisināt uzdevumus. Bērni iepazina interaktīvās tāfeles iespējas. Nobeigumā bija našķi,
dejas ar xboxu un kopīgs foto labām atmiņām.
Pilskalnes bibliotēka. Radošo darbnīcu aktivitātes notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Bibliotekāre iepriecina pašus mazākos - māca veidot, līmēt, zīmēt, būvēt un visādi citādi radoši
izpausties. Piemēram, Pilskalnes bibliotēkā bija sapulcējušies lielāki un mazāki bērni uz Lieldienu
radošo darbnīcu. Lai sagatavotos svētkiem, tika dekorētas, zīmētas, krāsotas un vārītas olas, kā arī
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tika pīts groziņš, kur salikt krāsotās olas. Noslēgumā, visus savus mākslas darbiņus ņēma līdzi, jo
arī mājās ir jārada Lieldienu noskaņa.
Rites bibliotēka. Tuvojoties Valentīndienai, ik gadu bērni tiek aicināti gatavot apsveikumus
saviem draugiem. Jaunums bija foto stūrītis, kur ikviens varēja nofotografēties.
Lieldienu zaķi gaidot, gan Rites pamatskolas skolēni, gan PII grupas “ Cīrulīši” bērni
gatavoja savas ligzdiņas mazajiem cālīšiem, ka mīļu dekoru.
Lai popularizētu datubāzu lietošanu, bērniem tika dota iespēja izmantot letonikas.lv iespēju
izlasīt pasaku, atbildēt uz jautājumiem un noslēgumā iegūt diplomu, par pareizi izpildītiem
uzdevumiem.
Rubeņu bibliotēka. Bibliotēku apciemoja skolēni, zīmēja Rufi (no M.Jakubovskas grāmatas
Rufis atrod mājas), varoni – uzticamo draugu sunīti. Pasākums notika sadarbībā ar Rubenes
kultūras namu.
Bibliotēka organizē skaļas lasīšanas stundas 1-3.klasei. Noslēguma stunda parasti notiek
pavasarī, kad bērni demonstrē savu lasītprasmi.
Saukas bibliotēka. Bērnu un jauniešu ir maz. Ar bērniem tiek strādāts individuāli.
Aizvadītajā gadā vienu reizi ceturksnī mazie bērni satikās rotaļu un spēļu stundā. Izmantoja
runājošās grāmatiņas. Mīļākās ir Skanīgā ķepa, Kas man garšo?, runājošās Labās mašīnas, Draugi
lauku sētā. Bibliotēkā kopā svinam dažādus svētkus. Bērni tika iesaistīti Latvijai svarīgu vēsturisku
notikumu svinēšanā- Barikāžu atcere, Baltijas ceļa 30. Šis bibliotēkas darbiniece ir ļoti patriotiska
un visas aktivitātēs iesaista ģimeni – lai bērni var mācīties kopa ar saviem mīļajiem.
Interesants pasākums izvērtās, kad vecākā lasītāja Biruta Beķere (92) sveica jaunāko lasītāju
Evertu gada jubilejā.
Sēlpils 1.bibliotēka. Sēlpils pagastā skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu nav, līdz ar to
bibliotēkā reģistrēto bērnu un jauniešu skaits ir neliels.
Ak, jaunieši –veltīta Starptautiskajai jaunatnes dienai, kuru jaunieši labprāt arī apmeklēja.
Sēlpils2.bibliotēka. Daudzi ir tādi bērni, kas skolas brīvlaikos atbrauc uz laukiem pie
vecvecākiem, līdz ar to viņi bibliotēku apmeklē tikai šajā laika periodā. Tā kā skola ir likvidēta, tad
bērni uz skolu un atpakaļ brauc ar autobusu. Ņemot vērā šo faktu, bibliotēkas darba laiks ir
pieskaņots skolēnu vajadzībām, lai, atbraucot no skolas, vēl pagūtu apmainīt grāmatas un piekļūt
internetam.
Sproģu bibliotēka. Divus gadus atpakaļ tika likvidēta pamatskola, tāpēc bērni tiek vesti uz
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa skolu un Mazzalves pamatskolu, līdz ar to viņi lasa tur. Sproģu
bibliotēku viņi pārsvarā apmeklē sestdienās un tad vairāk spēlē spēles, min mīklas, spēlē jauno spēli
Ko tu zini par Latviju?
Gada nogalē notika aizkustinošs pasākums ģimenēm Nāc ziemassvētku brīnumā. Sproģu
bibliotēkā jau par tradīciju Ziemassvētkos ir kļuvis godināt savus lasītājus un apmeklētājus ar mazu
dāvaniņu. Šoreiz bērni sev varēja paši izvēlēties kādu skaistu grāmatiņu, ko sarūpēja bibliotekāre un
nelielu saldumiņu. Tas bija jānopelna, skaitot dzejoli vai pastāstot stāstu. Ļoti interesanti bija
sagatavotie priekšnesumi. Arī pieaugušie lasītāji savu mazo tūtu nopelnīja godam. Ziemassvētku
krāsainie pavedieni divu stundu garumā vijās un savijās tā, ka gribas smaidīt par jauki pavadīto
laiku!
Variešu bibliotēka. Lai veicinātu interesi par grāmatām pirmskolas vecuma bērniem,
bibliotēkā iegādājās Lupatiņu runājošo pildspalvu un grāmatu komplektu. Pietuvinot pildspalvu
attēliem, tā stāsta stāstus, dzied dziesmas, skaita dzejoļus un uzdod lasītājam vairākus jautājumus un
uzdevumus. Bērniem ļoti patīk -gan lieliem, gan maziem, arī pieaugušajiem.
Gada beigās bibliotekāres dodas uz skolas Ziemassvētku pasākumu un sumina trīs čaklākos
lasītājus ar goda rakstu un dāvina bibliotēkas īpašo krūzīti skolēnam, kurš gada laikā izlasījis
visvairāk grāmatu. Jūt, ka pēc tam ir interese sasparoties un kļūt par labāko grāmatu lasītāju – šis
pasākums ir laba motivācija nākamajam gadam.
Interesantākie pasākumi.
Sadarbībā ar Variešu pamatskolas bērnudārzu:
Aprīlī- Lieldienu pasākums
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Septembrī – abas bibliotekāres piedalījās zinību dienas pasākumā ar skeču Zinīte un Nezinīte
Decembrī – gatavojāmies Ziemassvētkiem, cepām piparkūkas
Sadarbībā ar Antūžu pamatskolu

Februārī projektu nedēļas ietvaros bibliotekāre piedalījās pasākumā, kas bija veltīts mājturībai un
tehnoloģijām.
Aprīlī Antūžu pamatskolas bērnu radošo darbu izstāde “Arī mēs varam!”Eksponātus varēja
izmēģināt., visiem apmeklētājiem ļoti patika.
Vīpes bibliotēka. Aprīlī, Vīpes pagasta bibliotēkā, pirmsskolas vecuma grupiņas “Lāčuki”
bērni un 1. - 4. klašu skolēni, bija sapulcējušies uz Lieldienu radošajām darbnīcām. Radošās
darbnīcas moto – veidojam visu, kas ir apaļš, jo viens no galvenajiem Lieldienu simboliem ir ola.
Izgatavojām krāsainas apsveikuma atklātnītes olas formā. Lai olām nebūtu tik vientuļi, tika griezti
un līmēti krāsaini zaķi. Ejot mājās, bērni savus darbiņus paņēma līdzi, jo arī tur ir jārada Lieldienu
noskaņa. Svētki taču tepat aiz durvīm, ko nojaušam pēc kalendāra, garākām dienām un
pavasarīgajām vēsmām gaisā!
Septembrī Vīpē norisinājās 3. Krustpils novada Grāmatu svētki. Svētkus ieskandināja Rīgas
Latviešu biedrības bērnu vokālās studijas ”Knīpas un Knauķi ” dalībnieki, dāvinot improvizētu
svētku kūku. Svētkus apmeklēja arī Pepija no JGB Bērnu literatūras nodaļas. Pie mums, ciemojās
arī “Ceļojošā Dzejoļu veikala” smaidīgā pārdevēja dzejniece Evija Gulbe. No pārpilnā “Dzejoļu
veikala” viens pēc otra ripoja dzejolīši – apaļi un koši kā rudens āboli. Spējām tik ķert! Dažs
pārvērtās par dusmīgu pūpēdi, cits par simtkāji, bet vēl cits – krāsainā varavīksnē. Bija iespēja
piedalīties radošajās darbnīcās “ Hennas zīmējumi”, ”Dari un radi”, ”Kad akmens atdzīvojas” un
“Jautrās figūras jeb veiklo pirkstiņu skola”. Svētku apmeklētājus priecēja Burbuļu ballīte, kas
iepriecināja ne tikai mazās sirsniņas – par burbuļiem priecājās arī ciemata iedzīvotāji un viesi.
Decembrī, bibliotēkā, notika Ziemassvētku tradīcijas popularizējošas radošās darbnīcas.
Pirmsskolas vecuma grupiņas “Lāčuki” bērni un 1.- 4. klašu skolēni izgatavoja Ziemassvētku
rotājumus no papīra.
Zalves bibliotēka. Neretas novada bibliotekāres katru gadu piedalās Lielās talkas sakopšanas
svētkos. Šogad gan bibliotekāres bija izvēlējušās divas vietas – Gricgales kroga un Sproģu
peldvietas sakopšanas vietas, kur piedalījās arī bērni, jo kopā ar ģimenēm šis pasākums ir mīļāks un
jautrāks.
Kad jaunākie lasītāji nogurst veidot adventes vainagus – var arī bērnu stūrīti piekārtot un
atpūsties.
Viesītes bibliotēka. Noteikti pieminēšanas vērts ir darbs izdevniecības “Liels un mazs”
izsludinātajā lasīšanas veicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas tika aizsākta 2018.
gada septembrī un veiksmīgi tika turpināta 2019. gadā. Projekts balstījās uz 6 projektā iekļauto
grāmatiņu kopīgu lasīšanu, pārrunāšanu, kopīgu darbošanos un uzdevumu pildīšanu, kas bija
iespējams, pateicoties no izdevniecības saņemtajām bezmaksas darba burtnīcām ar uzdevumiem.
Pildot uzdevumus, bērni varēja vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast
izlasītos stāstus, pētīt ilustrācijas un ilustrēt paši. Bet uzdevumi šajās burtnīcās bija saistīti ar
skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, zīmēšanu un citām nodarbēm. Projektu atzinīgi novērtēja ne tikai
iesaistītā klase. Par to interesi izrādīja arī citu klašu audzinātāji, kas vēlējās iesaistīties līdzīgā
projektā, taču vienlaicīgi ar vienu grāmatu komplektu tas diemžēl nebija iespējams, tāpēc vienai no
ieinteresētajām klašu grupām – 3. klasēm - tika piedāvāts jauns, pašu radīts lasīšanas projekts –
lasīšanas stafete “Uzdāvini grāmatai vēl vienu dzīvi!”. Bērni sāka darboties 2019. gada martā un
turpinājās arī jaunajā mācību gadā. Pasākuma mērķis -rosināt bērnos interesi par lasīšanu un
grāmatām, kā arī veicināt lasītprieku. Tikšanās reizēs bērni ne tikai stāstīja par izlasīto, bet arī
klausījās bibliotekāres sagatavotos grāmatu apskatus par dažādām tēmām, iegūst bibliotekārās
zināšanas par grāmatu izkārtojumu bibliotēkā u.c.
Zīlānu bibliotēka. Februārī, pasākumā Laimīgā dzeltenā rukša gada bērnu rīts, bērni
noskatījās divas multfilmas un radošajā darbnīcā izgatavoja kārbiņu cūciņas formā.
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Decembra sākumā, blakus esošajā Mārdadža estrādē notika pasākums Ziemassvētku
klausāmstāsti. Bija sagatavoti dažādi atjautības jautājumi, mīklas un uzdevumi smaržu noteikšanā
jaunākiem pasākuma dalībniekiem. Visiem bija jautri un radīja svētku noskaņu.
7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Ļoti daudzas novadu bibliotēkās kā veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes uzskata
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūriju” un “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākumus, kur ir laba iespēja
iesaistīt visu ģimeni un arī paši bērni piedalās ar lielāko prieku.
Ļoti gribētu uzslavēt un izcelt tos bibliotekārus, kuriem pagastos nav skolu, bet viņi māk
atrast ceļu pie mazajiem ķipariem un radīt interesei visai ģimenei, lai veicinātu lasītprasmi un
vēlēšanos apmeklēt bibliotēkas.
7.6. Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā
Bibliotekāri meklē dažādas sadarbības iespējas ar saviem iedzīvotājiem, bet cilvēku
depresīvais stāvoklis izjūtas arvien vairāk, jo ģimenes izbrauc uz lielajām pilsētām, pat ārzemēm,
kur ir darbs, līdz ar to paliek mazāk bērnu apkārtnēs. Vienīgi uz vasaras brīvlaikiem ir lielāka
apmeklētība, jo atgriežas pie vecvecākiem un radiniekiem.
Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem no
pašvaldībām, tāpēc, pirmkārt, šīs iestādes ir nozīmīgākie sadarbību partneri. Sadarbību tīkls visām
novadu bibliotēkām ir pirmsskolas izglītības un mācību iestādes, ja tādas vēl pagastos palikušas.
Ļoti laba savstarpējā sadarbība ir ar JGB un novadu bibliotēkām, pagastu kultūras namiem,
pulciņiem un vietējiem uzņēmējiem, kas dažreiz atbalsta pasākumus, jo pašiem ir bērni, kas
apmeklē bibliotēkas pasākumus. Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju pulcēšanās vietu.
Bibliotēkās, sadarbībā ar biedrībām un pagastu pašdarbniekiem, tiek rīkoti pasākumi, kas uzrunā
iedzīvotājus un liek izvēlēties bibliotēku, kā labu pulcēšanās vietu.
JGB Bērnu literatūras nodaļa dalās savā lielākajā ieguvumā – pārrobežu projekta
tehnoloģijās, lai visi varētu atbraukt pie mums ciemos un bērniem parādītu mūsu iespējas. Bērniem
tas ir kas jauns un interesants, bet bibliotekāriem – iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un kaut
neliels, bet atvieglojums.
7.7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Bibliotēku darbinieki piedalās semināros, konferencēs, kursos,pieredzes apmaiņas
braucienos. Kopumā visu bibliotekāru zināšanu līmenis ir atbilstošs. Kā piesaistīt un ieinteresēt
bērnu un jauniešu piedalīties lasītprasmes pasākumos, to nevar iemācīt. Bibliotekāri smeļas idejas
viens no otra un veiksmīgi realizē to praktiskajā darbā. Ideju ir tik cik ir, bet mūsu novada
bibliotekāri iet pat pāri savām ideju robežām – jo katrs pasākums ir tik aizraujošs un interesants, ka
pat mums, pieaugušajiem, gribētos tādos piedalīties.
Bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar savām skolām un pirmsskolas izglītības
iestādēm, vietējiem masu medijiem – pašvaldības informatīvo izdevumu „Jēkabpils Vēstis”,
laikrakstiem „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis” (2019.gadā šis masu medijs likvidējās) un
sludinājumu laikrakstu „Ceturtdiena”, te lasāma informācija par plānotajiem un jau notikušajiem
pasākumiem, „Jēkabpils Radio 1” informē iedzīvotājus par pasākumiem bibliotēkās. Visa
informācija par plānotajiem un notikušajiem pasākumiem parādās novadu mājas lapās.
Jēkabpils Galvenā bibliotēkas Bērnu piedalījās projektā Integrētās Latvijas – Lietuvas
pārrobežu programmas 2014 – 2020 projekta Interaktīvā izglītības telpa – efektīvs veids, kā integrēt
bērnus no nelabvēlīgā situācijā esošam ģimenēm. Šis projekts deva iespēju zināšanas gūt ne tikai
mūsu bibliotekārēm, bet arī novadu bibliotekāriem. Ar zināšanām dalījāmies arī semināros un
iepazīstinājām arī bibliotekārus ar saviem ieguvumiem, ļaujot pašiem visu izmēģināt.
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7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem
Problēmas ir visiem vienādas, un risināšanas ceļi visiem vienoti. Lai bērnus iesaistītu
aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem daudz laika.
Bibliotekāri atzīst, ka lielākā problēma, ka pagastos vairs nav skolas, tāpēc tuvākajā
apkārtnē nav bērnu. Bērni mācās dažādās skolās, līdz ar to ir grūti kopā savākt. Aktīvi darboties var
tikai brīvlaikos un brīvdienās. Bet bibliotekāri nenolaiž rokas, meklē arvien jaunus risinājumus un
ļoti veiksmīgi izmanto jebkādu pieredzi no citiem kolēģiem, kad dodas pieredzes apmaiņas
braucienos.
Bibliotekā radošās izdomas, nesavtīgais darba spars un māju sajūtas radīšana dod savus
rezultātus un bērni bibliotēkā jūtas mājīgi un dodas ar prieku. Apbrīnas vērti ir tie bibliotekāri, kas
nesavtīgi rūpējas par bērniem, bieži vien aizstājot viņiem, ģimenei vai draugus.
Visas problēmas var atrisināt, lai tikai ir lasītāji, kas nāk uz bibliotēku. Skumji, ka slēdz
skolas, bibliotēkas vai kultūras namus, jo tad iedzīvotāji arvien vairāk dosies prom, un mēs to
nekādi nespēsim ietekmēt. Darbojoties kopā, mēģināsim kaut mazliet mazināt negācijas un
mācīsimies popularizēt bibliotēku darbu, jo maz kas pamana to milzīgo bibliotekāra darbu, bet
darbinieki paši ir ļoti kautrīgi, lai sevi slavētu. Varbūt ir jāizveido kāda akcija, piemēram, kā
Latvijas pastā (konkurss Mans Pastnieks, lai katrā Latvijas reģionā noteiktu un godināto to
pastnieku un pasta nodaļas operatoru, kuru klienti atzinuši par uzticamāko, izpalīdzīgāko un
atbildīgāko), tad mums tas būtu MANS BIBLIOTEKĀRS. Tas ir tikai kā piemērs, jo diemžēl, mums
ar sevis slavināšanu un labo darbi izrādīšanu ir bēdīgi. Bet kas gan sev spodrinās “spārniņus”, ja nē
mēs paši?

8. Novadpētniecība
8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi
Galvenās novadpētniecības darba prioritātes reģionā:
iekļaušanās LNB digitālās bibliotēkas veidošanā – noslēgts līgums starp LNB
un novadu pašvaldībām “Par pašvaldības periodisko izdevumu tiešsaistē iesniegšanu
digitālajā bibliotēkā”;
sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar reģionālajiem un
pašvaldību laikrakstiem, pašvaldību un JGB interneta vietnēm, biedrībām un
novadpētniekiem;
novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana
un noformēšana, kā arī novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana;
Viesītes bibliotēka arī nopietni izstrādājusi savus novadpētniecības darba virzienus
2019.gadā un tie ir:
1) novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un
noformēšana, to aprakstīšana ALISĒ;
2) novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana, izdevumu komplektēšana
novadpētniecības krājumam;
3) bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana (izstādes, kas veltītas:
bibliotēkai - Bibliotēku nedēļas ietvaros, pilsētai sakarā ar pilsētas svētkiem augustā, novadnieku
(komponista A. Žilinska, mākslinieka O. Skulmes, Vecā Stendera) jubilejām, akadēmiķi J. Stradiņu
pieminot, dzejnieka G. Godiņa daiļradei tikšanās reizē, kā arī novadam nozīmīgiem notikumiem
(Sēlijas dienai LNB – savāktas grāmatas izstādei) u.c., aktivitāšu popularizēšana (sociālie tīkli u.c.);
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4) pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu: (maijā – kopā ar Kultūras
pili Baltā galdauta svētku rīkošana, kur Bibliotēkas pārziņā - vietējo dzejnieku aicināšana uz
pasākumu);
5) tikšanās ar novadniekiem (februārī - tikšanās skolēniem ar putnu draugu, putnu fotogrāfiju
autoru A. Goldbergu, maijā un septembrī – vietējo dzejnieku uzstāšanās kopā ar Riebiņu novada
dzejniekiem Viesītē un Galēnos, novembrī – tikšanās ar novadnieku, dzejnieku un tulkotāju G.
Godiņu, kā arī tikšanās ar izstādes “Satikšanās” darbu autoriem, jaunajiem, radošajiem skolēniem
Samantu un Kristu Murāniem);
6) bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs,
sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā un norisē (piedalīšanās
Stendera biedrības, novada pašvaldības organizētajā talkā pie Sunākstes baznīcas pavasarī, dalība
Ģimeņu dienas pasākumā jūnijā u.c.);
7) pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” izdošana -arī 2019. gadā tajā
iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli - gan saistībā ar novadu, gan Viesītes pilsētu un
ievērojamiem novadniekiem, Sēļu klubu, tā aktivitātēm.
Pārskata perioda prioritātes Variešu bibliotēkā:
1. Papildināt ar informāciju mapes par novadniekiem- literātiem. Bibliotēka ieguva papildu
materiālus par dzejnieku Albertu Kļaviņu, sadarbojoties ar Kocēnu 1. bibliotēku.
2. Papildināt ar informāciju mapes par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem- novadniekiem, kuru
ieguvām, sadarbojoties ar Pagasta novadpētnieku Gunti Ozoliņu.
8.2. Novadpētniecības krājums
Novadpētniecības krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, novadpētniecības materiālu
mapes, bukleti par novadu. Krājumā tiek komplektētas: grāmatas par novadu un novadniekiem,
novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs.
Tāpat turpinām novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā.
Aprakstus veidojušas 14 bibliotēkas.2019.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 295 mapes. Šo
darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi.
Pārskata periodā izveidotas atsevišķas telpas novadpētniecības materiālu glabāšanai,
piemēram, Kalna bibliotēkā.
Viesītes bibliotēkas novadpētniecības krājums glabājas Sēlijas stūrītī, kas bibliotēkas
lasītavā izveidots 1999. gadā. Tur vienuviet koncentrēta tā krājuma daļa, kas saistīta ar Viesītes
pilsētu un plašākā skatījumā – Sēlijas novadu, kā arī atsevišķos plauktos izvietotas
novadpētniecības materiālu mapes, ko kārto un regulāri papildina ar jauniem materiāliem. Nākotnē
ir doma novadpētniecības daiļliteratūras krājumu sadalīt - atstāt pa vienam eksemplāram Sēlijas
stūrītī un pārējos pievienot vispārējam daiļliteratūras krājumam, lai veicinātu to pieejamību un
lasīšanu.
Kalna bibliotēkas novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas
presē par Kalna pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju
atmiņu apkopojumi, fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta
Vēstneša” numuri, kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības
informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”.
Turpinās darbs pie novadpētniecības mapju aprakstu ievadīšanas reģiona elektroniskajā
kopkatalogā un Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un Darbi” iesniegšanas tiešsaistē
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā.
Novadpētniecības materiālu krājums izvietots atsevišķā plauktā lietotājiem labi pārredzamā
vietā. Novadpētniecības materiālus izmanto galvenokārt skolu audzēkņi savā mācību darbā, bet
interesi izrāda un ar materiāliem iepazīstas arī pārējie lietotāji. Īpaši pastiprināta lietotāju interese
par šiem materiāliem rodas pēc pasākumiem, kas saistīti ar savu novadu.
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Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkā tiek kārtotas mapes ar materiāliem no preses, dažādām
grāmatām, fotogrāfijām. Pamazām tiek vākti cilvēku atmiņu stāstījumi par pagasta bijušajām
skolām, kultūras iestādēm. 2019. gads novadpētniecības darbā ir bijis ļoti aktīvs. Ir izveidojusies
lasītāju grupiņa, kas palīdz materiālu vākšanā un aprakstīšanā.
Elkšņu pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām,
publicētajiem materiāliem presē, kā arī iedzīvotāju atmiņu pierakstiem un fotogrāfijām. Ir
izveidotas tematiskās mapes par pagasta vēsturi un novada ievērojamiem cilvēkiem. Izveidots
novadpētniecības stūrītis -Kārlis Lazdiņš un viņa dzīves devums Elkšņu pusei, un Elkšņu skola
atmiņās. 2019. gadā novadpētniecības krājums papildināts ar vērtīgu grāmatu “Tēva skola’’ 2. daļu
”Atmiņu skola”, kas ir turpinājums 2017. gadā izdotajai 1. daļai “Iesvētīšana”. Grāmatā
dokumentos, fotogrāfijās, laikabiedru atmiņās sniegtas liecības par izglītību Elkšņu pagastā no 19.
gs. sākuma līdz 20. gs. vidum. Abu grāmatu autore ir Mirdza Lazdiņa, bet visus materiālus apkopot
grāmatas formātā palīdzēja novadpētniece Rudīte Urbacāne. Grāmatas otrajā daļā apkopoti 22
autoru atmiņu stāstījumi.
Aknīstes bibliotēka kopā ar Aknīstes Novadpētniecības muzeju veic jaunu, kopīgu izpētes
darbu- Aknīstes māju vēstures apkopošanu. Daļēji apkopota (bet noteikti vēl papildināma.). Par
izpētes darbu informācija pieejama Aknīstes un Jēkabpils preses materiālos un Aknīstes novada
pašvaldības māja lapā.
Novadpētniecības krājumu Gārsenes pagasta bibliotēkā veido grāmatas, kuru
atpazīstamības zīme ir burts “N” uz grāmatas muguriņas, kā arī publikācijas presē par mūsu
pagastu, novadu un novadniekiem un tematiskās mapes. Saglabāti izdevuma „Gārsenes Vēstis”
numuri(1994.-2009.), kā arī novada pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis”.
2019. gadā kā dāvinājumu no lasītāja bibliotēka saņēma novadniekam Jānim Teodoram Indānam
piederējušos Jāņa Poruka Kopotos rakstus ar J.T.Indāna Ex libri katrā sējumā.

Jānis Teodoram Indānam piederējušie J.Poruka
kopotie raksti

Rubeņu bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido: grāmatas un publikācijas presē par mūsu
pagastu, novadu un novadniekiem, fotogrāfijas, foto albūmi un tematiskās mapes. Novadpētniecības
materiāli izvietoti lietotājiem brīvi pieejamā vietā atsevišķā plauktā. Slatē, piedaloties projektā,
2018.g. ir izveidota novadpētniecības istaba ,,Uz neseno pagātni atskatoties”, kur var iepazīties ar
Slates skolas (likvidēta 2006.g.) vēsturi, ar Slates kultūras dzīvi (1960-1980), ar dažādiem sadzīves
priekšmetiem, ar fotogrāfijām kā agrāk cilvēki strādāja kolhozā.
Bibliotēkas krājumā ir 17 aprakstītas novadpētniecības mapes, kas pievienotas elektroniskajam
kopkatalogam.
Vīpes pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiāliem ir iekārtots vizuāli noformēts
plaukts. Mapes regulāri tiek papildinātas ar jaunākiem materiāliem. Bibliotēkā ir 4 tematiskās
novadpētniecības mapes – „Mākslinieks – uzņēmējs Uldis Čamans”, „Anita & Elīna Garančas”,
„Par Vīpes pagastu un ļaudīm, kuru dzīve un darbība saistīta ar pagastu.” un „Krustpils novada
Vīpes pagasta bibliotēkas vēsture.”
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Variešu bibliotēkas novadpētniecības materiāli glabājas mapēs, salikti kabatiņās, veidojot
vizuāli pievilcīgāku noformējumu, arī ērtāk skatāmu. Bibliotēkā glabājas daļa likvidētās Liepenes
pamatskolas albumu. ĀAP Antūžos glabājas vietvārdu kartotēka.

Novadpētniecības mapes Variešu bibliotēkā

Sēlpils 1. bibliotēkā pieejamas šādas novadpētniecības mapes: 1. Materiāli par Jēkabpils
rajonu, 2. Sēlpils pagasta senvēsture, 3. Materiāli par kolhozu “Sēlija”, 4. Sēlpils pagasta /dažādi
materiāli/, 5. Sēlpils pagasts – daba, Daugava, 6. Sēlpils pagasta ļaudis, 7. Kultūras dzīve Sēlpils
pagastā, 8. Iestādes Sēlpils pagastā, 9. Komponists Pēteris Barisons.
Tāpat Sēlpils 1. bibliotēkā glabājas bijušā Raiņa kluba muzeja materiāli. Fotogrāfijas,
dokumenti, laikraksti, diplomi utt., kas ir liela vēstures bagātība, palīdz popularizēt Sēlpils pagasta
vēsturi, notikumus un cilvēkus. Izmantojot šos materiālus, regulāri tiek veidotas novadpētniecības
izstādes.
8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana
Kalna bibliotēkas gada pārskatā teikts: "Liela uzmanība tiek pievērsta mūsu pagastā
dzimušā ievērojamā latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma
popularizēšanai un saglabāšanai. Var teikt, ka katru gadu rakstnieka piemiņas vietā pie Kalna
Doktorāta notiek kāds pasākums. Piemēram, 2019.gadā – Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un
koncerts. Bibliotēka veidoja izstādi “Ar ticību Latvijas saulei”, veltītu Brīvības cīņām un
Augškurzemes partizānu pulka (3.Jelgavas kājnieku pulka) 100. dibināšanas dienai. Pēc tam šī
izstāde tika izstādīta Zasā Sēlijas prasmju muzejā. Bibliotēkā notika arī Jēkabpils vēstures muzeja
darbinieku sagatavotā lekcija “Barikāžu laiks’."
Kalna bibliotēkas darbs tika popularizēts 2019. gada 18.–19. septembrī Jēkabpilī notikušajā
17. bibliotēku novadpētniecības konferencē, ko organizēja LNB un Jēkabpils GB sadarbībā ar
Latvijas Bibliotekāru biedrību. Otrajā konferences dienā, atbilstoši profesionālajām interesēm
bibliotekāri, piedaloties programmā "Lokālais kultūras mantojums: apzināšana, pieejamība un
partnerība”, apmeklēja arī Jēkabpils novada Kalna bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas
novadpētniecības darba organizāciju un sadarbību ar vietējiem novadpētniekiem. Tika apmeklēta arī
Aleksandra Grīna piemiņas vieta un rakstniekam veltītā izstāde Kalna pagasta «Doktorātā». Par
sniegto atbalstu konferences organizēšanā un norisē Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne,
pārvaldes vadītāja un vēsturnieks A.Pērkons saņēma LNB direktora parakstītu Pateicības rakstu.
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Bibliotēkas novadpētniecības materiāli

Saruna ar konferences dalībniekiem

Vēsturnieka Aigara Pērkona stāstījums

2019. gadā Leimaņu bibliotēka vāca cilvēku atmiņu stāstījumi, fotogrāfijas, preses izdevumu
materiāli par kolhozu laiku Leimaņu pagasta teritorijā. Izstāde tika atklāta 2020. gada janvārī.
Izstādē hronoloģiskā secībā fotoattēlos, dokumentos, laikrakstu slejās un cilvēku atmiņās
aplūkojams viss periods no ciema padomju izveidošanas līdz SIA ,,Mežgale’’ likvidācijas
komisijas sēžu protokolu fragmentiem. Iespējams atsaukt atmiņā sen aizmirstus notikumus, kolhozu
dibināšanas procesu, bijušos priekšsēdētājus un pārējos pagasta iedzīvotājus, priekus un nedienas,
sasniegumus... Izstādes materiāli patiešām, ir pārsteigumiem bagāti! To veidoja Ina Sēle un
novadpētnieki.

Izstāde par kolhozu laiku Leimaņu pagasta
teritorijā
Novembrī Leimaņu bibliotēka iesaistījās eseju konkursā “Augškurzemes partizānu pulkam –
100”, kuru organizēja novadpētniece Edīte Pulere, sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku un
Aknīstes novada pašvaldību.Tā mērķis bija rosināt iedzīvotājus, iepazīt savas tuvākās apkārtnes
vēsturi, pētot notikumus 1.Pasaules kara laikā un Latvijas Neatkarības karā, izmantojot savas
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dzimtas arhīvu, pagasta, novada, pilsētas vēstures materiālus un citus avotus. No Jēkabpils novada
piedalījās vairāki vēstuļu rakstītāji, tajā skaitā Solveiga Smilškalne no Leimaņu pagasta. Viņa bija
visjaunākā dalībniece. Solveiga meklēja, iepazinās un apkopoja materiālus par Brīvības cīnītājiem
Jāni un Pēteri Kalnaraupiem. Pēteris Kalnaraups ir Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Solveiga dzīvo
Leimaņu pagasta “Sidrabiņu “mājās, kur kādreiz dzīvoja Jānis Kalnaraups.

Līga Lācīte, Solveiga Smilškalne un Ingrīda Puķīte pasākuma
noslēguma vakarā

Lai padarītu novadpētniecības materiālu krājumu pieejamāku un veicinātu to plašāku
izmantošanu, Viesītes bibliotēkā strādāts pie novadpētniecības mapju aprakstīšanas
(pievienošanas) bibliotēku informācijas sistēmā. Darbs uzsākts 2016. gadā un lielākais mapju
skaists pievienots 2018. gadā. Kopumā uz 2020. gada janvāri aprakstītas un Alisē pievienotas 36
novadpētniecības mapes.
Februārī, Vīpes pagasta bibliotēkā, bija apskatāma literatūras izstāde “Novadniecei
vokālajai pedagoģei Anitai Garančai – 70”.
Maijā Variešu bibliotēkā tika izveidoti 3 novadpētniecības stendi “Viņi ir mūsējie” par
ievērojamākajiem cilvēkiem pagastā. Janvārī - literatūras izstāde “Novadniekam Tālim Milleram –
90, kurā lasītāji tika iepazīstināti ar viņa darbību, izmantojot novadpētniecības materiālus.
Novembrī: literatūras izstāde “Katram savs Lāčplēsis” Lietotāji varēja aplūkot eksponātus, kuri
piederējuši karavīriem, arī mūsu novadniekiem.

Izstāde "Katram savs Lāčplēsis" Variešu bibliotēkā

Novadpētniecības darbs Sēlpils 1.bibliotēkā tiek popularizēts ar izstādēm, tomēr turpmāk
tas daudz aktīvāk tiks darīts tieši ar brīvas pieejamības nodrošinājumu, jo tiks izveidota atsevišķa
37

telpa, kur izvietot visus materiālus. Tāpat tiek veidoti vēsturiski raksti publicēšanai reģiona
laikrakstos.

“Kad zirgs bija cilvēka spārni” – Sarmītes Ozoliņas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas veidota foto izstāde.

“Izcilais gleznotājs Roberts Konstantīns Švēde no brīvmākslinieka Sanktpēterburgā līdz muižnieka titulam
Sēlpilī” – novadpētniecības izstāde, izmantojot Raiņa kluba muzeja materiālus.

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā
Sadarbības partneri novadpētniecības jomā:
Novadu novadpētniecības muzeji
-piedalīšanās muzeju organizētajās izstādēs, ekspedīcijās, ekskursijās, kas saistītas ar
novadpētniecību,
- muzeja darbinieki piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos,
- muzeja materiālu izmantošana bibliotēkas pasākumos
novada bibliotēkas, kultūras nami.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka.
visi cilvēki, kas piedāvā bibliotēkai novadpētniecības materiālus.
Salas bibliotēkai svarīgākā sadarbība ir ar novada Sabiedrisko un tūrisma lietu speciālisti
Jolantu Grandāni - krājuma papildināšana, līdzdalība pasākumos. Laba sadarbība ir ar Salas
vidusskolas Vēstures izpētes kabineta vadītāju Pārslu Stirnu un novadpētnieku pulciņu - pasākumu
cikls “Kādas mājas stāsts”, izstāžu apmeklējums.
Laba sadarbība novadpētniecības jomā Kalna bibliotēkai ir ar kultūras namu, vietējiem
novadpētniekiem Mārīti un Aigaru Pērkoniem, Jēkabpils Galveno bibliotēku. Kā vienmēr
interesants bija GB rīkotais novadpētniecības konkurss – šogad ar nosaukumu „Kur tas bija?”, kurā
piedaloties varēja iegūt jaunas zināšanas par novadpētniecības literatūras krājumu.
Laba sadarbība Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkai ir ar novadpētnieci un muzejistabas
“Laipa” vadītāju Intu Strožu, kā ar Jēkabpils GB. Sadarbībā ar muzejistabas vadātāju tika
noformētas 4 planšetes veltītas pagasta ievērojamākajiem darbiniekiem. Tās ir apskatāmas Dignājas
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pagasta pārvaldes telpās. Sadarbībā ar novadpētnieci ir uzsākts lekciju cikls: “Zudušais stūrītis
Dignājas kartē.”
Visi pasākumi Variešu bibliotēkā, novadpētniecības izstādes un materiāli bibliotekārajām
stundām tika veidoti, sadarbībā ar pagasta novadpētnieku Gunti Ozoliņu, jo, pateicoties viņa
krājumiem, bibliotēka varēja interesantākos ieguvumus eksponēt izstādē.
Kā citās bibliotēkas darba jomās, arī novadpētniecības darbā Sēlpils 1.bibliotēkai ir laba
sadarbība ar novada bibliotēkām, tomēr svarīga ir arī sadarbība ar iedzīvotājiem, kas ne tikai
izmanto novadpētniecības krājumu savām vajadzībām, bet arī papildina to ar sev piederošiem
materiāliem. 2019. gadā lieliska sadarbība izveidojās ar Zīlānu iedzīvotāju Sarmīti Ozoliņu.
Daloties ar savām zināšanām, viņa sniedza ieskatu novadpētniecības materiālu vākšanā no
iedzīvotājiem, apkopošanā un vērtējumā. Tāpat viņa papildināja bibliotēkas novadpētniecības
krājumu ar fotogrāfijām, kas ir unikālas un sniedz vēsturiskas liecības par Sēlpils pagastu.
Viesītes muzejam "Sēlija” Vietvārdu dienā nodoti Saulcerītes Vieses apkopotie materiāli par
Saukas vietvārdiem. "Sēļu klubs” jau vairākus gadus izdod Sēļu kluba gada avīzi. Saukas
bibliotēka piedalās ar saviem materiāliem. Bibliotēka ar foto un aprakstiem piedalījās novada
projekta īstenošanā, veidojot Lones dzelzceļa stacijas piemiņas vietas izveidošanu Lonē.
8.5. Jauninājumi un problēmas novadpētniecības darbā
Problēmas novadpētniecības darbā:
1) Ierobežots finansējums novadpētniecības darba jaunu formu apgūšanai, krājuma
popularizēšanai, pasākumu rīkošanai.
2) Zināma neskaidrība un neziņa par to, kā noritēs digitalizācija, kāds būs tās rezultāts utt.
Sēlpils 1.bibliotēkas pārskatā rakstīts: "Līdz šim lielākā problēma bija novadpētniecības
materiālu uzglabāšana, jo tie atradās mapēs un kastēs. Šī problēma tiks atrisināta ar atsevišķas telpas
ierīkošanu. Tāpat viena no novadpētniecības darba problēmām ir seni materiāli, fotogrāfijas bez
norādēm un papildus informācijas, piemēram, kas ir attēlā redzamie cilvēki, kur uzņemta
fotogrāfija, kāds ir dokumenta tapšanas gads. Tas tiek risināts ar papildus informācijas atrašanu,
iedzīvotāju iztaujāšanu. Šī problēma, galvenokārt, attiecas uz materiāliem, kas iegūti no Raiņa kluba
muzeja."

9.Projekti
Pārskata periodā Kūku bibliotēka turpina dalību vietējās biedrības “InSpe” izstrādātajos
projektos.
Pirmā projekta ietvaros pie bibliotēkas tika labiekārtots vēl viens laukums. Projekta ietvaros tika
iestādīti dekoratīvie krūmi un koki, izveidots dekoratīvais dīķis. Izveidojot šo laukumu, tiek
sakārtota
un
sakopta
dabas
ainava
Kūku
ciemata
centrā.

Vēl viens labiekārtots laukums pie Kūku bibliotēkas
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Vēl viens biedrības “InSpe” realizētais projekts “Velokarti Krustpils novada bērniem un
viesiem”. Projekta mērķis sekmēt Krustpils novada bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un
veselīgu dzīvesveidu. Uzlabot viņu dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā
ar ģimeni un draugiem. Tādējādi piedāvājot jaunu pakalpojumu mazajiem Krustpils novada
iedzīvotājiem un viņu vecākiem.
Nav noslēpums, ka bērni un pusaudži mūsdienās pavada daudz laika pie kāda no ekrāniem datora, televizora vai pie kādas citas mobilās ierīces. Līdz ar to ievērojami ir samazinājusies viņu
fiziskā slodze un aktivitāte. Protams, pilnībā norobežot bērnus no datorspēlēm mūsdienās ir grūti,
bet ir ārkārtīgi svarīgi censties samazināt pavadīto laiku pie datora vai telefona. Jo aktīva
darbošanās svaigā gaisā sniedz vairāk enerģijas, palielina darbspējas, veicina prāta darbību un
uzlabo sociālo dzīvi: bērni mācās komunicēt ar citiem bērniem, atrod draugus utt. Tāpēc radās ideja
par fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā. Projekta ietvaros ir iegādāti 5 velokarti un 2 skrejriteņi.
Iegādātie velokarti paredzēti sabiedriskai lietošanai - biedrības un bibliotēkas organizētajos
pasākumos vai individuāli pēc iepriekšējas vienošanās Kūku ciematā 2018. gadā izbūvētajā bērnu
autoskolas apmācības laukumā.

Projekta “Velokarti Krustpils novada bērniem un viesiem” rezultāts

2017 -2019.gadā bibliotēka iesaistījās ilgtermiņa darbības plāna izstrādē projektā: “Pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu
pagastā Jēkabpils novadā” izveidotās infrastruktūras ilgtspējīgai izmantošanai 2018.-2022. gadam.
Pie bibliotēkas, kā arī pie sociālā aprūpes nama „ Mežvijas” atklāja labiekārtotu atpūtas laukumu,
kurā turpmāk tiek organizēti pasākumi visiem Mežgales ciemata iedzīvotājiem.

Pie sociālās aprūpes nama "Mežvijas"

14 reģiona bibliotēkas piedalījās LNB Bērnu literatūras centra administrētā lasīšanas
veicināšanas programmā "Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā"
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3 bibliotēkas iesaistījās lasītveicināšanas programmā "Mūsu mazā bibliotēka" sadarbībā ar
izdevniecību "Liels un Mazs"

Noslēguma pasākums Aknīstes bibliotēkā

Savukārt divas bibliotēkas iesaistījās LNB Atbalsta biedrības projektā "Grāmatu starts"
Projektu piesaistītie finansiālie līdzekļi atspoguļoti Pielikumā Nr.2

10. Publicitāte
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana
Bibliotēku darbība Jēkabpils reģionā aizvadītajā 2019. gadā ir bijusi pamanāma, jo bieži par
dažādiem pasākumiem un bibliotēku aktivitātēm informācija ir gan laikrakstos „Brīvā Daugava” un
„Jaunais Vēstnesis”. Neretas novada bibliotēku publicitātes pasākumi atspoguļoti Aizkraukles
reģiona avīzē „Staburags”. (Pielikums Nr.3) Reģiona bibliotēkas informāciju par saviem
pakalpojumiem un pasākumiem sniedz arī novadu pašvaldību mājaslapās, novadu informatīvajos
izdevumos. Bibliotēku aktivitātes tiek atspoguļotas arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas internetvietnē
www.jgb.lv sadaļā https://www.jgb.lv/lv/regiona-bibliotekas/notikumi/
Salas novada centrā uzstādītajā ekrānā tiek ievietota informācija par pasākumiem un
izstādēmSalas bibliotēkā, piemēram, “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”.
Aknīstes bibliotēkas jaunais logo, kas tiek izmantots arī afišās.
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Gārsenes pagasta bibliotēkas ciemiņiem, pasākumu
apmeklētājiem u.c. ir sagatavotas īpašās bibliotēkas konfektes. Joprojām tiek veidotas grāmatzīmes ar
bibliotēkas pamatinformāciju jaunajiem lasītājiem.

Kūku bibliotēka saviem lietotajiem piedāvā iespēju pievienoties WhatsApp grupai “Kūku
bibliotēka”. Tā ir vienkārša, droša, uzticama un ātra bezmaksas ziņapmaiņas lietotne, kas pieejama
Android un citiem viedtālruņiem. Šajā grupā var aktīvi sekot līdzi bibliotēkas jaunumiem un
aktualitātēm, kā arī uzzināt sev vēlamo informāciju.
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī
Informācija par bibliotēkām tiek ievietota pašvaldību internetvietnēs:
Aknīstes pašvaldības mājaslapahttp://www.akniste.lv;
Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.jekabpilsnovads.lv;
Krustpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.krustpils.lv;
Neretas pašvaldības mājaslapa http://www.neretasnovads.lv;
Salas novada pašvaldības mājaslapa http://www.salasnovads.lv;
Viesītes novada pašvaldības mājaslapa http://www.viesite.lv.
Arvien populārāka kļūst informācijas meklēšana sociālajos tīklos, tāpēc 22 bibliotēkas 2019.
gadā popularizē savas bibliotēkas pakalpojumus portālā draugiem.lv., www.facebok.com.
10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Galvenie pasākumi reģiona publiskajām bibliotēkām strādājot ar pašvaldību un citām
institūcijām:
Informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, jaunievedumiem;
Bibliotēkas tēla veidošana, informācijas resursu popularizēšanas pasākumi.
Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem
– literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām.
Atašienes bibliotēkā 2019. gadā bija plašs pasākumu klāsts, kurus kopumā
apmeklēja 1020 apmeklētāji, no kuriem 610 bija bērni (vizuālais materiāls pielikumā).
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi bija:

42

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas vakars
Rasmas Bērziņas gleznu izstāde “Baltais klusums”

Annas dienas radošās darbnīca

2019. gadā apritēja 70 gadi, kopš no Latvijas 1949. gadā izsūtiti vairāk nekā 44 tūkstoši
Latvijas iedzīvotāju. Pieminot šos cilvēkus, pie piemiņas akmens pulcējās 3 Elkšņos dzīvojošie
represētie un pagasta ļaudis, lai atcerētos un atmiņās godinātu represētās personas.Pasākuma otrā
daļa norisinājās bibliotēkā, kur ar savām atmiņām dalījās represētie,tā laika notikumu aculiecinieki.

Piemiņas pasākuma dalībnieki

Kalna bibliotēkā organizētas izstādes (piem., “Mūžs kā pasaka”- M.Stārastei-105, “Martā
lasīsim “ūdens grāmatas”, “Modinām pavasari”, ‘Prasme dzeju radīt kā dziesmu”- J.Peteram 80,
Latvijas gaismas pilij Nacionālajai bibliotēkai – 100” kā arī pagasta iedzīvotāju – Kārļa Lācīša
zīmējumu un keramikas darbu izstāde un Lienes Kalējas sērkociņu iepakojumu kolekcijas izstāde
“Dedzi gaiši, uguntiņa!”. Bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos bija skatāma Rasmas Bērziņas
gleznu izstāde “Likteņupe Daugava”) lekcijas par dažādiem tematiem (“Barikāžu laiks”, “Jaunumi
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mūsu dārziem”, “Veselīga uztura pamatprincipi pieaugušajiem”, “Stāsts par alveju”), sniegts
atbalsts kultūras namam pasākumu organizēšanā (Barikāžu atceres pasākums, Baltā galdauta
svētki), vairākas rokdarbu pulciņa darbu izstādes – gan bibliotēkā, gan kultūras namā, Ziemassvētku
pasākums bibliotēkas rokdarbu pulciņa dalībniecēm, kopā ar pagasta senioriem piedalījāmies
senioru aktīvās atpūtas dienā Dunavā.

Afiša gleznu izstādei struktūrvienībā Dubultos

Zīlānu bibliotēkā ciemos AkvelīnaLīvmaneaktrise,astroloģe un vienkārši krāšņa sieviete

Līdzīgi kā citviet Latvijas pagastos, pilsētās arī Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” senioriem
bija iespēja labi pavadīt 1.oktobra pēcpusdienu ar Pēteri Draņeviču un Aleksandru Goru. Mūziķi
mūs priecēja ar latviešu tautā iemīļotām dziesmām. Kopīgi minējām mīklas, spēlējām rotaļas. Pēc
mūziķu teiktā, viņi labprāt apmeklē un sniedz koncertus dažādās vietās .Pasākumā piedalījās
Leimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte ar viktorīnas jautājumiem un citām aktivitātēm.

Pasākums ar sociālās aprūpes nama "Mežvijas"
senioriem
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Viesītes bibliotēka. Sadarbībā ar Viesītes vidusskolu novembrī tika organizēta tikšanās ar
novadnieku, dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu. Uz tikšanos tika aicināti vidusskolas 10. - 12.
klašu audzēkņi, kā arī ikviens interesents. G. Godiņš ir viens no aktīvākajiem latviešu atdzejotājiem
un tulkotājiem no igauņu un somu valodas, tāpēc tikšanās laikā viņš pastāstīja par paveikto
tulkošanas un atdzejas jomā, par jaunākajiem tulkojumiem un atdzejojumiem, kā arī par nākotnes
iecerēm. Bibliotēka dāvinājumā no autora saņēma viņa jaunāko veikumu - atdzejoto somu
dzejnieces H. Lāksonenas dzejas grāmatu “Soul. Burkans. Undens” un igauņu rakstnieces K.
Lookas bērnu grāmatu “Lidostas blaktis nepadodas”. Vietējiem cilvēkiem bija interesanti satikties
ar novadnieku, uzzināt viņa viedokli par valstī un pasaulē notiekošo. Ieklausījāmies arī G. Godiņa
dzejas un atdzejas lasījumos.

Tikšanās ar Guntaru Godiņu

Baltā galdauta svētki ir jauna tradīcija, un to nav viegli iedzīvināt. Bibliotēka svētku
organizēšanā piedalījās pirmo gadu. Pasākuma apmeklētājiem šī bija iespēja tikties ar komponisti,
dzejnieci un rokdarbnieci Skaidrīti Pugaču no Jēkabpils, taču pasākumā uzstājās arī vietējie
dzejnieki, kuru apzināšana, organizēšana un uzaicināšana bija Bibliotēkas pārziņā. Šādu pasākumu
izdošanās, kad nākas apvienot dažādu cilvēku uzstāšanos, nekad nav paredzama, taču viss patiešām
izdevās. Bija interesanti, un valdīja sirsnīga, brīva gaisotne.

Tikšanās ar Skaidrīti Pugaču

12.septembrī Vīpē norisinājās 3. Krustpils novada Grāmatu svētki, kuru galvenā organizatore bija
Vīpes pagasta bibliotēkas vadītāja Inese Daukste-Sproģe. Svētkus ieskandināja Rīgas Latviešu
biedrības bērnu vokālās studijas ”Knīpas un Knauķi ”dalībnieki, dāvinot improvizētu svētku kūku.
Pie mums, ciemojās arī “Ceļojošā Dzejoļu veikala” smaidīgā pārdevēja dzejniece Evija Gulbe. No
pārpilnā “Dzejoļu veikala” viens pēc otra ripoja dzejolīši – apaļi un koši kā rudens āboli. Spējām tik
ķert! Dažs pārvērtās par dusmīgu pūpēdi, cits par simtkāji, bet vēl cits – krāsainā varavīksnē. Bija
iespēja piedalīties radošajās darbnīcās “ Hennas zīmējumi”, ”Dari un radi”, ”Kad akmens
atdzīvojas” un “Jautrās figūras jeb veiklo pirkstiņu skola”. Svētku apmeklētājus priecēja Burbuļu
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ballīte, kā arī bija iespēja nobaudīt Vīpes omes gardo zupu. Maija Kulakova, prezentējot savu
grāmatu, dalījās pavārmākslas gudrībās. Grāmatu autors Ainārs Kadišs aizraujoši stāstīja par
saviem piedzīvojumiem dažādās valstīs un situācijās, turklāt - bagātīgi ilustrējot ar paša
uzņemtajiem fotoattēliem. Aktiera Mārtiņa Vilsona lasītās rakstnieka Kārļa Skalbes pasakas,
ietērptas komponista Jāņa Lūsēna muzikālajās ilustrācijās, ieveda ikvienu īpašā senatnes
atmosfērā, radot neatkārtojamas izjūtas. Skalbes pasakas ir latviešu literatūras zelta fonds. Kurš gan
nezina „Kaķīša dzirnavas", „Pasaku par vērdiņu", „Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties".

Variešu bibliotēkā tika izstādīti Antūžu pamatskolas (agrāk Antūžu speciālā internātskola) skolēnu
radošie darbi "Arī mēs varam"

Darbiņus varēja arī izmēģināt

4. maijā – Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā Zalves pagasta Sproģu bibliotekā
svinēja Baltā galdauta svētkus. Uz pasākumu uzaicināta Neretas novada novadpētniecības muzeja
vadītāju Lidiju Ozoliņu.
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Kopīgās sarunās dalījāmies atmiņās par tematu “Vēstules no Sibīrijas”, kad deportācija
salauza simtiem tūkstošu cilvēku likteņus, bija spiesti atstāt Latviju, svešās zemēs, kurās runāja
svešā valodā un kur bija svešas tautas paražas. Sproģu bibliotēkā iedzīvotāji sēdās pie balti klāta
galda kā pašapziņas un lepnuma simbola, kas aicina ģimenes un draugus sanākt kopā, galdauta kā
vērtības, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē. Pie balti klāta galda allaž tiek risinātas sarunas,
pieņemti nozīmīgi lēmumi, svinēti svētki un apliecināts dzimtas stiprums. Lidija Ozoliņa lasīja
Neretas novada iedzīvotāju vēstules no Sibīrijas – skaudru apliecinājumu tam, kā deportācija lauza
daudzu simtu tūkstošu iedzīvotāju likteņus un vienlaikus apliecinājumu latviešu nesalaužamajam
garam. Lidija iepazīstināja arī ar grāmatu “Spēka vārdi” – Neretas novada ļaužu spēka vārdiem.
Katrs apmeklētājs varēja iesaistīties fragmentu lasīšanā un diskusijā.
2019. gads- Baltijas ceļa 30. gadadienas gads. Atceroties šo vēsturisko notikumu tika
organizēta plaša foto izstāde Saukas bibliotēkā, par kuru informēti masu mediji un prese. Tieši pēc
30 gadiem 2019. gada 23. augustā plkst. 19.00 Saukas ciematiņa iedzīvotāji sadevās rokās, veidojot
savu Baltijas ceļu. Pēc šī emocionālā brīža dalībnieki klausījās A. Ķīša saksafona spēlē, cienājās ar
Baltijas ceļa dalībnieka Aivara Lūša vārīto zivju zupu. Atspoguļojot rokās sadošanās mirkli
Facebook.com video skatīts 2329 reizes.

Baltijas ceļa 30. gadadienas gads

11. Sadarbības tīkla raksturojums
11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Viesītes bibliotēka savus sadarbības partnerus ir klasificējusi:
"2019.gadā galvenie sadarbības partneri:
1) Viesītes novada pašvaldība - sadarbība ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde,
apstiprināšana un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana; ar izpilddirektori – remonta
jautājumu risināšana, citi darba jautājumi, atbalsts bibliotēkas organizētajiem pasākumiem;
2) pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu norisē un
popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā);
3) Viesītes kultūras pils - sadarbība pasākumu organizēšanā, telpas lielāku pasākumu norisei;
4) Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba
procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana;
5) muzejs “Sēlija” - sadarbība pasākumu organizēšanā, novadpētniecības darbā;
6) novada pagastu bibliotēkas - pieredzes apmaiņas braucieni, SBA, nepieciešamības gadījumā bibliotēku vadītāju konsultēšana par darba jautājumiem (darbs ar arhīvu u.c.).
Saukas bibliotēka sadarbojas ar Viesītes bibliotēku, Jēkabpils GB, Viesītes muzeju
“Sēlija”, A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu. Viesītes muzejam tiek doti materiāli no
novadpētniecības materiāliem (M. Buclera jubilejai, rokdarbu izstādei u.c.). Kopā ar Jēkabpils
mūzikas skolu tiek organizēti komponista A. Žilinska atceres koncerti, viņa dzimtajās mājās ”Lejas
Arendzānos.
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Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka katru pirmdienu, tiekoties domē pašvaldības
iestāžu sanāksmē, ne tikai iegūst dažādu informāciju, izsaka savus priekšlikumus, bet arī informē
par jaunāko bibliotēkā. Lai risinātu dažādas problēmas, apmeklē Aknīstes pašvaldības iestāžu sēdes,
lai apspriestu ar bibliotēku saistītās problēmas un rastu risinājumu. Bibliotēku nedēļā aicina uz
sarunu visus sadarbības partnerus, pašvaldības kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāju un
izpilddirektoru, lai kopīgi izrunātu bibliotēkas darba aktualitātes un ieklausītos priekšlikumos darba
uzlabošanai un tālākai sadarbībai.
Atašienes bibliotēkas sadarbības tīkls un partneru loks nav pārāk plašs, bet pietiekošs
veiksmīgai un stabilai tālākai sadarbībai. Pamatā tas aptver Krustpils novadu un daļēji Jēkabpils
reģionu, kā arī sadarbība ar Monsinjora Vilcāna piemiņas fondu un Atašienes Sāpju Dievmātes
Romas katoļu draudzi.
Vīpes bibliotēkai ir laba sadarbība ar Vīpes pagasta pamatskolas pirmsskolas vecuma
grupiņas “Lāčuki” skolotāju Ivetu Bučenieci un sākumskolas skolotājām Anitu Kolodinaiti un Lieni
Upenieci. Skolotājas un bērni apmeklē bibliotēkas pasākumus.
Arī Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka par saviem sadarbības partneriem sauc:
Zalves pagasta pašvaldība – Bibliotēkas finansētājs.
Kultūras informācijas sistēma – Gaismas tīkls.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka – metodiskā konsultācija, jaunumu saņemšana.
Neretas novada vēstis – jaunākā informācija par novadu.
“VIRJA” – jaunākās literatūras iegāde.
Pasts – jaunās periodikas piegāde.
Neretas novadpētniecības muzejs – pasākumu organizēšana.
11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā
Jau 14 gadus Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
aktivitātēs. Organizējot pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju,pārskata
gadā iesaistījās 13 reģiona bibliotēkas.
Sadarbības partneri ir LNB Bibliotēku attīstības centrs un Bērnu literatūras centrs.
Profesionālās pilnveides pasākumos iesaistāmies sadarbībā ar v/a KISC.
LNB – SBA darba jautājumi, sadarbība un konsultācijas, strādājot pie pašvaldības izdevuma
ievietošanas DOM sistēmā u.c.
Krustpils novada bibliotekāri sadarbojas lielu pasākumu rīkošanā un sagatavošanā.

Bibliotekāri gatavojas Krustpils novada svētkiem

Saukas bibliotēkas sadarbības partneris ir Lauku partnerība ”Sēlija”, piedaloties radošo
aprakstu konkursā ”Vedējs-2019”.
Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Sadarbojoties trim organizācijām- Lauku partnerībai” Sēlija” no Latvijas, biedrībai “Ludove
Remesla” no Slovākijas un koordinējošajai dalīborganizācijai no Polijas “Addenda Foundation” tika
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realizēts ’’Erasmus+” programmas stratēģisko partnerību projekts ”Seko stāstam”. Šī projekta
noslēgums notika Saukas bibliotēkā 2019. gada 13. februārī. Saukas grupas temats projektā bija
”Attēli un fotogrāfijas”. Iegūta pieredze, rokasgrāmata "Seko stāstam- stāstniecība kā motivējoša un
iedrošinoša stratēģija pieaugušo izglītībā”.

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.JGB 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;
 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.
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JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu norise, dalībnieku un stundu skaits
Dat. Vieta
Orga Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas
Dalībnie Stund
nizētā
ku skaits u sk.
js(-i)
21.03

JGB

JGB

25.04
.

JGB

JGB
LNB

06.06
.

Krustpil JGB
s novada
b-kas

10.10
.

JGB

JGB

7.11

JGB

JGB

14.11

JGB

JGB,
JVĢ

21.11

JGB

11.04

JGB

JGB,
Izglītī
bs
inic.
entrs
EGO

13.02
.,
14.02
.,
8.03

Jēkabpil
s TITC

JGB,
VARA
M,
LDZC

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
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

39

3

35

3

30

5

46

3

45

3

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
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Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krustpils novada
bibliotēkām

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 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.
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Profesionālās kvalifikācijas prakses organizēšanas posmi 5 tālākizglītības programmas
“Bibliotēku zinības” audzēkņiem:
1) Plānošana – sadarbība ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēku un arī
JGB darbiniekiem par iespējām veikt visus prakses uzdevumus;
2) Grafika sastādīšana katrai prakses dienai;
3) Iespēja praktikantus iesaistīt konkrētos profesionālos darbos:
Automatizētas inventarizācijas norise JVĢ bibliotēkā
Konkrētu pasākumu norises vieta s sagatavošana un pasākumu organizēšana;
Vairāku semināru, bibliotekāros stundu norises organizēšana
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.
14.novembrī organizēts seminārs konkrēti reģiona izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem.
Svarīgākās 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

12.3.Sadarbība ar citām iestādēm
Pārskata periodā JGB saglabāja metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona bibliotēkām,
nezaudējot līdzšinējo veiksmīgo sadarbības pieredzi starp LR Kultūras ministriju, v/a „Kultūras
informācijas sistēmu centrs”, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centru un Bērnu
literatūras centru.
No 23.-29. aprīlim visās Latvijas bibliotēkās tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tās
vadmotīvs “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Bibliotēku nedēļā svinam mūsu bibliotēku un
bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai palielinātu
sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu, publiskajai bibliotēkai.
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” , Skaļās lasīšanas konkursa u.c.
lasītveicināšanas projektu administrēšana Jēkabpils reģionā;
 Regulāra informācija par jaunumiem un notikumiem profesionālajā jomā – semināri,
konferences, izdevumi, portāla biblioteka.lv notikumu apkopojums;
 Regulāra informācijas saņemšana par jaunajām grāmatām, dāvinājumiem, pasākumiem
grāmatu izdevniecības jomā;
 profesionālās pilnveides semināru apmeklēšana metodiķiem un krājuma komplektēšanas
speciālistiem;
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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.
 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.
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.
Pārskata par Jēkabpils reģiona un Neretas novadu darbu 2019.gadā 7. punktu "Darbs ar
bērniem un jauniešiem" sagatavoja Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Švābe
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre
2019.gada februārī
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Rudīte Kļaviņa

13. Pielikumi
1. Foto no bērnu pasākumiem
2. Bibliotēkās realizētie projekti
4. Publikācijas par reģiona bibliotēkām
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Pielikums. Nr.1

Foto no pasākumiem ar bērniem u jauniešiem

Aknīstes bibliotēka, joku dienai veltīts bērnu Asares bibliotēka. V.Grigaļa gleznu izstāde(
rīts ”Pa jokam, pa jokam jokojam” kopā ar JGB tklāšanas pasākums), kur piedalījās arī jaunā
paaudze
BLN

Atašienes bibliotēka, radošā darbnīca Sēlijas novada Atašienes bibliotēka, radošā darbnīca “ Mans
apvienības un Krustpils novada jauniešu dienā meistardarbs”
Marinzejas muižā

Ābeļu bibliotēka, “Grāmatu starts”

Dignājas bibliotēka, Sveika, vasara!,kKopā ar
mums bija Pepija Garzeķe
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Krustpilsbibliotēka,Valentīdienasppasākums

Krustpils bibliotēka, Lieldienu pasākums

Kūku bibliotēka, Bērnu žūrijas eksperti hokeja spēlē

Kūku bibliotēka,Vasaras olimpiskie
noslēdzošo grandiozo putu ballīti

priekiar

Leimaņu bibliotēka. „Bērnu/jauniešu/vecākužūrija – Lones bibliotēka, bērniem brīvdienās patīk pavadīt laiku
kopā
2018”

Mazzalves bibliotēka.Tēvu
iesaistās visa ģimene

dienas

pasākumos
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Mežāres
bibliotēka,Antūžu
pamatskolas
kokapstrādes darbu izstāde “Mēs arī varam 2019”

Neretas bērnu bibliotēka. kopā ar dzejoļu autori
Aiju un bērniem

Rites bibliotēka.Valentīdienas pasākums

Pilskalnes bibliotēka. Sveču liešanas pasākums

Rubeņu bibliotēka.Skaļās lasīšanas
3.klasei.

stundas 1-

Salas bibliotēka. 1.klases ciemošanās bibliotēkā Saukas bibliotēka.Vecākā lasītāja Biruta Beķere
(92) sveic jauno lasītāju Evertu gada jubilejā
“Kas dzīvo bibliotēkā”? Izrotā savu burtiņ

Sproģubibliotēka. Ziemassvētku pasākumā

Variešu bibliotēka.Pasākumā Antūžu pamatskolā
mājturības un tehnoloģiju nedēļas noslēgumā
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Vīpesbibliotēka.Krustpils novada 3.Grāmatu svētki

Variešu bibliotēka.Dzejoļu darbnīcas

Zalves bibliotēka, Lielajā talkā visi kopā

Zasas bibliotēka. Ziemeļvakstu bibliotēku nedēļa
kopā ar JGB

Viesītes bibliotēka,Sadarbībā ar PII “Zīlīte” grupiņu Viesītes bibliotēka. “Liels un mazs” izsludinātā
“Bitītes” un tās audzinātāju martā bibliotēkā tika lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā
atklāta bērnu radošo darbu izstāde
bibliotēka”.
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Zīlānu bibliotēka,Laimīgā dzeltenā rukša gada bērnu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras
rīts
nodaļa.Pie mums ciemojās Neretas vidusskolas
čaklākie lasītāji

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras JGB BLN, pie mums ciemos Salas pamatskolas
nodaļa.Esam ciemos Vīpes bibliotēkā uz Grāmatu skolēni un bibliotekāre
svētkiem
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Pielikums Nr.2
Reģiona bibliotēkās realizētie projekti
Bibliotēka

VKKF/ LNB

Finansējuma
apjoms
107,80

Pašvaldība

115

Lasītveicināšanas
programmu “Mūsu
mazā bibliotēka”

Pašvaldība

40

Izdevniecības “Liels un mazs”
lasītveicināšanas programma 4-8
gadus veciem bērniem

Viesītes bibliotēka

Lasītveicināšanas
programmu “Mūsu
mazā bibliotēka”

Pašvaldība

39

Ābeļu bibliotēka

Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

Pašvaldība

131,17

VKKF/ LNB

53,28

Izdevniecības “Liels un mazs”
lasītveicināšanas programma 4-8
gadus veciem bērniem
1.klase
Piedalījās 21 bērns un 3 pieaugušie.
Savas interesantākās grāmatas
prezentācija, mīklas, zīmējumi.

Pirmsskolas bērnu
lasīšanas
programma
“Grāmatu starts”

Pašvaldība

125,00

LNB Bērnu
literatūras centrs
Pašvaldība

125,00

VKKF/ LNB

119,94

Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

VKKF/ LNB

72,85

Pašvaldība

172,19

Salas bibliotēka

Lasītveicināšanas
programmu “Mūsu
mazā bibliotēka”

Pašvaldība

35,28

Kūku bibliotēka

Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”
Sadarbība ar
biedrību “InSpe”
realizētais projekts
“Velokarti
Krustpils novada

Pašvaldība

268

Pašvaldība

900

Valdemāra Ancīša
Aknīstes bibliotēka

Kalna bibliotēka

Vīpes bibliotēka

Projekta
nosaukums
Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

Finansētājs

Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

60
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Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Piesaistīt vairāk bērnus lasīšanai,
iesakot kvalitatīvāku lasāmvielu.
(30 eksperti)

LNB Atbalsta biedrības Lasīšanas
veicināšanas programma
bērnudārza vecuma bērniem
10 bērni
6 bērni 4 vecāki

10 bērni

Izdevniecības “Liels un mazs”
lasītveicināšanas programma 4-8
gadus veciem bērniem
Programmā piedalījās apmēram 70
bērni (2 bērnudārza grupiņas un 1
klase)
39 bērni (jaunieši) 5 vecāki

Sekmēt Krustpils novada bērnu un
pusaudžu fiziskās aktivitātes un
veselīgu dzīvesveidu. Uzlabot viņu
dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā
laika pavadīšanas iespējas kopā ar

bērniem un
viesiem”

Variešu bibliotēka

Leimaņu bibliotēka

Krustpils bibliotēka

Rites bibliotēka

Neretas novada
Neretas bērnu b-ka

Atašienes Brāļu
Skrindu vidusskolas
b-ka

Salas vsk. bibliotēka

ģimeni un draugiem. 5 velokartiun

2 skrejriteņi

Sadarbība ar
biedrību “InSpe”
realizētais
Labiekārtošanas
projekts
Lasīšanas
veicināšanas
programma
„Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija”
Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

Pašvaldība

750

Izveidojot šo laukumu, tiek
sakārtota un sakopta dabas
ainava Kūku ciemata centrā pie
bibliotēkas.

Pašvaldība

239

20

VKKF/ LNB

77,68

15 bērni, 6 vecāki

Pašvaldība

150,00

Pirmsskolas bērnu
lasīšanas
programma
“Grāmatu starts”
Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”
Lasīšanas
veicināšanas
programma
„Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija”

Pašvaldība

100

LNB Bērnu
literatūras centrs
Pašvaldība

100
253

LNB Atbalsta biedrības Lasīšanas
veicināšanas programma
bērnudārza vecuma bērniem
7 bērni
14

VKKF/ LNB

112,92

20

Pašvaldība

93,42

Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”
Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

VKKF/ LNB

67,55

Pašvaldība

123

VKKF/ LNB

91,99

Pašvaldība

151,89

Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”

Pašvaldība

337

61

16

40

38

Pielikums Nr.3

Publikācijas par reģiona bibliotēkām
Par reģionu
Valdmane, Aija. "Mazām tautām sava brīvība jāapliecina katru dienu" : Interesenti tikās ar
izdevēju Juri Visocki un literātu Pāvilu Raudoni : [Jēkabpils reģiona bibliotekāru gada noslēguma
pasākuma ietvaros] / Aija Valdmane ; tekstā stāsta J.Visockis, P.Raudonis, Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša ; fotogr. D.Gagunovs. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN
1407-9828.
Nr.2
(2019,
8.janv.),
5.lpp.
:
fotogr.
Bičevska, Ilze, 1964-. Jēkabpils un novadu skolu audzēkņi skaļās lasīšanas sacensībās : [par otro
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkoto Latvijas
Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību Jēkabpils reģionālās kārtas rezultātiem] / Ilze Bičevska ;
tekstā stāsta projekta reģionālā koordinatore, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja Līga Daudzvārde ; fotogr. D.Gagunovs. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 14079828.
Nr.27
(2019,
7.marts),
6.lpp.
:
fotogr.
Ikstena, Nora, 1969-. "Ja es varētu nerakstīt, es nerakstītu un būtu šefpavāre" : Tikšanās ar
rakstnieci Noru Ikstenu : [par tikšanos ar rakstnieci Jēkabpils Tautas namā "Bibliotēku nedēļas
2019" ietvaros] / Nora Ikstena ; sarunu vada literāro projektu vadītāja Liega Piešiņa ; sagat. Ilze
Bičevska. - (Mums līdzās) - Fotogr. aut. nav uzrādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.48
(2019, 30.apr.), 5.lpp. : fotogr.
Darbošanās citu labā pelnījusi pateicību : [Biedrības Lauku partnerība "Sēlija" rīkotajam radošo
darbu konkursam "Vedējs" iesniegto aprakstu fragmenti par konkursam nominētajiem cilvēkiem] /
Paraksts: Vēstuļu fragmentus publicēšanai sagatavoja Sarmīte Rutka. - (Vedējs 2019). - Saturs:
Olga Kuņaņkina : [par Salas novada biedrības "Holista" dibināšanas iniciatori, fizioterapeiti un
masieri] / Jolanta Grandāne. Lelde un Mārtiņš Uzkuri : [par Raiņa muzeja "Tadenava" gidi un
pasākumu organizatori un galdniecības meistaru Rubeņos (Jēkabpils novads] / Valija Bogdāne.
Kristīne Verečinska : [par Viesītes novada Rites pagasta bibliotekāri] / Sanda Semjonova, Velta
Lāce. Ilze Tomiņa-Stare : [par Krustpils pamatskolas logopēdi un sporta aktīvisti Krustpils novadā]
/ Mārīte Pole. Gaida Aire : [par Aknīstes iedzīvotāju, pensionēto skolotāju] / Anna Žindiga. Ieva
Jātniece : [par Jēkabpils novada biedrības "Ūdenszīmes" vadītāju] / Lidija Drozdovska, Gundega
Grosbārde. Daina Alužāne : [par Jēkabpils novada Zasas pagasta amatniecības centra "Rūme"
darbinieci] / Santa Šmite. Jeļena Hnikina : [par Krustpils novada Kūku bibliotēkas vadītāju] / Valda
Kalniņa-Vītola // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.85 (2019, 1.aug.), 4.-5.lpp.
Pulere, Edīte. "Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu..." : Asarē godina brīvības cīnītāju
piemiņu : [par Augškurzemes partizānu pulka karavīriem veltīto piemiņas pasākumu Aknīstes
novada Asares pagastā un konkursa "Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem"
rezultātiem] / Edīte Pulere ; fotogr. Z.Rabša. - (Novados). - Saturā: Labāko konkursa darbu
fragmenti : Jānim un Jurim Skrējāniem no Rubeņiem / Kārlis Griška. Jānim Indānam no Gārsenes /
Marta Annija Mažeika. Jānim Mačulānam no Asares / Roberts Bobrovs // Brīvā Daugava. - ISSN
1407-9828.
Nr.130
(2019,
14.nov.),
5.lpp.
:
fotogr.
Bičevska, Ilze, 1964-. Pēc iespaidiem uz Siguldas novadu : [par Jēkabpils apkaimes novadu
kultūras jomas darbinieku un bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienu uz Siguldas novadu] / Ilze
Bičevska ; tekstā stāsta Jūdažu bibliotēkas vadītāja Rudīte Līkopa, kultūras centra "Siguldas
devons" direktore Jolanta Borīte, Siguldas novada bibliotēkas vadītāja Ligita Zīverte, Siguldas
koncertzāles "Baltais flīģelis" vadītājs Juris Lisenko, pēc Allažu pagasta tautas nama vadītājas
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Guntas Kliestasinform. ; autores un J.Pastara foto. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828.
- Nr.119 (2019, 18.okt.), 5.lpp. ; Nr.121 (2019, 24.okt.), 4.lpp. ; Nr.127 (2019, 7.nov.), 6.lpp. :
fotogr.

Aknīstes novads
V.Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde "Bārbijas un Keni latviešu tautastērpos" : [par Zviedrijā
dzīvojošo M.Muzikantes un D.Ciparsones darināto leļļu kolekciju latviešu tautas tērpos] /
informācija no akniste.lv - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.4
(2019, 25.janv.), 9.lpp. : fotogr.
Papaurele, Veronika. Aknīstes bibliotēkā Rasmas Bērziņas darbu izstāde : [par Krustpils novada
iedzīvotājas, pensionētās skolotājas un mākslinieces gleznu izstādi "Ziedi, mana zeme, ziedi!"] /
Veronika Papaurele ; fotogr. L.Prande. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.38
(2019, 2.apr.), 6.lpp. : fotogr.
Lejiņa, I.Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi 2019. gada 2. Ceturksnī // Aknīstes Novada Vēstis
Nr.6 (2019. g. jūn.-11.lpp.)
Lejiņa, I. Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2019. gada 3. Ceturksnī // Aknīstes Novada
Vēstis Nr.9 (2019.g. sept.- 10.lpp.)
Lejiņa, I. Bibliotēkās pieejamie e-pakalpojumi // Aknīstes Novada Vēstis Nr. 11 (2019.g. nov.9.lpp.)

Jēkabpils novads
Jēkabpils novadā turpina bibliotēku tīkla optimizēšanu, reorganizējot trīs iestādes : [par četru
bibliotēku reorganizēšanu Jēkabpils novadā, lai lietderīgāk izmantotu novada finanšu resursus] /
LETA. - Laikraksta izdošanas gads 1.lpp. uzrādīts kļūdaini (2018) // Jaunais Vēstnesis. - ISSN
1691-1512.
Nr.
1
(2019,
4.janv.),
9.lpp.
Lācīte, Līga, 1967-. Leimaņu bibliotēkas bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Jēkabpili : [par
bērnu darbošanos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas rūķu darbnīcā un Kena parka
apmeklējumu] / Līga Lācīte ; autores foto. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.2
(2019, 8.janv.), 4.lpp. : fotogr.
Valdmane, Aija. "Atlantide, brīnumzeme, redzēta vairs tāda nav" : Ābeļos norisinājās Jānim
Akurateram veltīta pēcpusdiena : [par pasākumu "Pēteris Barisons ciemos pie Jāņa Akuratera.
Vēstules no brīnumzemes - Atlantides" Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē] / Aija Valdmane
;fotogr. D.Gagunovs. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.7 (2019, 18.janv.),
5.lpp. : ģīm.
Valdmane, Aija. Reorganizētas četras bibliotēkas : [par četru bibliotēku reorganizēšanu Jēkabpils
novadā : saistībā ar zemo apmeklētāju skaitu] / Aija Valdmane ; tekstā stāsta novada domes
izpilddirektors Jānis Subatiņš // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.19 (2019, 15.febr.), [1.]lpp.
Ābeļu skolēni svin Akuratera 143. dzimšanas dienu // Ļaudis un darbi. 2019. gada 18. februāris
Lācīte, Līga, 1967-. Meteņdienas svinības Leimaņos : [par Leimaņu bibliotēkas (Jēkabpils novads)
organizēto Meteņdienas pasākumu lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" dalībniekiem
un ģimenēm ar bērniem] / Līga Lācīte ; fotogr. Līga Lācīte // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512.
- Nr.8 (2019, 22.febr.), 7.lpp. : fotogr.
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Orbidāne, Maruta. Informatīvs pasākums “Jaunumi mūsu dārziem” Kalna bibliotēkā.17.03.2019//http://jekabpilsnovads.lv

Zālīte, Līga. Rubeņos skatāmi Bārbijas un Keni latviešu tautastērpos no Zviedrijas : [par Latvijas
vēstniecības Zviedrijā sagatavoto Marijas Muzikantes (1908-1999) un Dzidras Ciparsones (1920)
veidoto leļļu izstādi] / Līga Zālīte - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 16911512.
- Nr.10 (2019, 8.marts), 19.lpp. : fotogr.
Mēs esam lasītāji // Ļaudis un darbi. 2019. gada 17. Aprīlis.
Orbidāne, Maruta. Latvijas Simtgades grāmata Kalna bibliotēkā.- 06.04.2019//
http://jekabpilsnovads.lv

Grigorjeva, Dace. Ar jautru pasākumu iesoļo vasaras brīvlaikā : [par Dignājas (Jēkabpils novads)
bibliotēkas rīkoto pasākumu bērniem "Sveika, vasara!" pagasta Ģimeņu iniciatīvu centrā] / Dace
Grigorjeva. - (Novados) - Fotogr. aut. nav uzrādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.61
(2019, 4.jūn.), 4.lpp. : fotogr.
Grigorjeva
D.
Sveika,
vasara!
//
Ļaudis
un
Darbi,
2019.
12.jūn.
Lācīte, Līga, 1967-. Leimaņu bibliotēkas lasītāji dodas ekskursijā uz Tērveti : [par čaklāko
bibliotēkas lasītāju ekskursiju uz Tērvetes Dabas parku] / Līga Lācīte. - (Novados) - Fotogr. aut.
nav uzrādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.81 (2019, 23.jūl.), 6.lpp. : fotogr.
Orbidāne, Maruta. Zīmējumu un keramikas izstāde Kalna bibliotēkā. – 09.07.2019//
http://jekabpilsnovads.lv
“Grāmatu starts” Ābeļu bibliotēkā // Ļaudis un darbi. 2019. gada 26. Septembris.
Lācīte, Līga, 1967-. Leimaņu bibliotēka svin rudens svētkus : [par pasākumu Leimaņu tautas namā
(Jēkabpils novads)] / Līga Lācīte ; autores foto. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. Nr.124 (2019, 31.okt.), 5.lpp. : fotogr.
“Bitītes” rūpē dāvanas Ziemassvētkos // Ļaudis un darbi. 2019. gada 6. novembris.
Orbidāne, Maruta. Pasākumi Kalna bibliotēkā decembrī.- 03.12.2019// http://jekabpilsnovads.lv

Krustpils novads
Hnikina, Jeļena.Iespēja pievienoties WhatsApp grupā – “Kūku bibliotēka” / Jeļena Hnikina //
Krustpils Novadnieks. - Nr.1 (102) (2019, janv.), 7.lpp.
Atašienes bibliotēka aicina uz monsinjora Pētera Vilcāna 90 gadu jubilejas pasākumu : [par
Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda veidoto izstādi "Monsinjors Pēteris Vilcāns - 90"] /
krustpils.lv. - Laikraksta izdošanas gads 1.lpp. uzrādīts kļūdaini (2018) - Fotogr. aut. nav norādīts. //
Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.3 (2019, 18.janv.), 5.lpp. ; fotogr.
Sarma Lazdiņa.Ir atkal Ziemassvētki klāt, Ir miers un klusums dziļš//Krustpils Novadnieks.- Nr. 1
(102) (2019, janvāris), 6.lpp.: fotogr.
Pastare, Rita, 1961-. Rasmas Bērziņas izstāde "Baltais klusums" Atašienes bibliotēkā :
[aicinājums uz Rasmas Bērziņas izstādi "Baltais klusums" Atašienes bibliotēkā (Krustpils novads)]
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/ Rita Pastare // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.5 (2019, 1.febr.), 8.lpp.
Bičevska, Ilze, 1964-. Atceres pasākums - pateicība monsinjoram Pēterim Vilcānam par mūža
darbu : [par Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valdes sadarbībā ar Atašienes bibliotēku
rīkoto projekta noslēguma pasākumu] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta piemiņas fonda pārstāvji Ilga un
Aivars Cimbuļi ; fotogr. D.Gagunovs. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.14
(2019,
5.febr.),
6.lpp.
:
fotogr.
Bičevska, I. Atašienes bibliotēkā - Antūžu speciālās skolas audzēkņu darbu izstāde : [par
kokapstrādes darbu izstādi Krustpils novada Atašienes bibliotēkā] / Sagat. I.Bičevska // Brīvā
Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.18 (2019, 14.febr.), [1.]lpp.
Hnikina, Jeļena.Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrija 2018” / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.3 (104) (2019, 5.mar.), 4.lpp. :
fotogr.
Pastars, Jānis. Antūžu speciālās internātpamatskolas audzēkņu darbu izstāde Mežārē : [par
kokapstrādes darbu izstādi "Mēs arī varam - 2019" Krustpils novada Mežāres bibliotēkā] / Jānis
Pastars ; autora foto // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.27 (2019, 7.marts), 5.lpp.
Iie, J.Krustpils pamatskolas audzēkne kļūst par skaļās lasīšanas čempionu Jēkabpils reģionā//
Jaunais Vēstnesis.- Nr. 10 (1706) (2018, 8. mart.), 18.lpp.: fotogr.
Hnikina, Jeļena, 1978-. Bērni apgūst satiksmes noteikumus un saņem velosipēdu vadītāja
apliecības : [par Kūku pagasta Kūku bibliotēkas (Krustpils novads) piedalīšanos projektā "Mācies
un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā"] - Fotogr. aut. nav norādīts. // Jaunais Vēstnesis.
ISSN
16911512.
Nr.11
(2019,
15.marts),
16.lpp.
:
fotogr.
Hnikina, Jeļena, 1978-. Bērni apgūst satiksmes noteikumus un saņem velosipēda vadītāja
apliecības : [par Kūku pagasta Kūku bibliotēkas (Krustpils novads) piedalīšanos projektā "Mācies
un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā"] / Jeļena Hnikina. - (Novados) - Fotogr. aut. nav
uzrādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.30 (2019, 14.marts), 5.lpp. : fotogr.
Hnikina, Jeļena. Bērni saņem velosipēda vadītāja apliecības / Jeļena Hnikina // Krustpils
Novadnieks. - Nr.4 (105) (2019, 4.apr.), 4.lpp. : fotogr.
Hnikina, Jeļena. Iesaisties “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019” Kūku bibliotēkā / Jeļena Hnikina
// Krustpils Novadnieks. - Nr.6 (107) (2019,10.jūn.), 6.lpp.
Hnikina, Jeļena. Mārdadža svētki un kūkas Kūkās / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.6
(107) (2019, 10.jūn.), 5.lpp. : fotogr.
Kauranena, Monika. Krustpils novadā viesojas sadraudzības rajona delegācija no Baltkrievijas /
Monika Kauranena // Brīvā Daugava. - Nr.67 (11 398) (2019, 18.jūn.), 7.lpp. : fotogr.
Kauranena, Monika. Baltkrievijas Republikas sadraudzības pilsētas Miori delegācija viesojas
Krustpils novadā / Monika Kauranena // Krustpils Novadnieks. - Nr. 7 (108) (2019,3.jūl.), 2.lpp. :
fotogr.
Tukiša, Angelīna. Ar spraigām cīņām aizvadīts trešais Krustpils novada futbola turnīrs / Angelīna
Tukiša // Krustpils Novadnieks. - Nr. 7 (108) (2019,3.jūl.), 6.lpp. : fotogr.
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Bičevska, Ilze. Bibliotēkā var mācīties pērļot : [par pērļošanas darbnīcu bērniem Krustpils pagasta
bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta bibliotekāre Gita Elksnīte // Brīvā Daugava. - ISSN 14079828.
Nr.80
(2019,
19.jūl.),
7.lpp.
:
fotogr.
Valdmane, Aija. Alvejas šķirne 'Aloeverabarbadensismiller' - brīnišķīgs dziedniecisks augs :
Krustpils novadā viesojās lektore Solvita Mertena : [par uzņēmējas un pedagoģes lekciju Krustpils
novada Kūku pagasta bibliotēkā] / Aija Valdmane ; tekstā stāsta S.Mertena ; fotogr. D.Gagunovs. (Mājai, sētai, veselībai) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.86 (2019, 2.aug.), 5.lpp. : ģīm.
Hnikina, Jeļena. Aizvadīts izklaidējošs pasākums bērniem un jauniešiem “Vasaras olimpiskie
prieki” / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.8 (109) (2019, 6.aug.), 7.lpp. : fotogr.
Zone, Inese. "Vedējs 2019" - Jeļena Hnikina : [par biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" radošā
konkursa "Vedējs" noslēguma pasākumu Rubeņu parkā (Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)] /
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