
2020. GADS  



2020 GADA PRIORITĀTES 

 Jēkabpils pilsētas svētki – Jēkabpilij 350. Veidojām izstāžu ciklu, sadarbojoties ar Mākslas skolu 

 Tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, māksliniekiem. Notika 2 tikšanās (M.Kostaņecka, K.Račko) 

 Dzejas dienu festivāls 

 Turpināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām 



GADS IESĀKĀS AR PĀRPILDĪTU ZĀLI / JANVĀRIS 



ORGANIZĒJĀM PASĀKUMUS / FEBRUĀRIS 

Tikšanās ar rokdarbnieci Inetu Šatalovu 

 Izstādes "Kāpnes augšup" atklāšana  Bibliotekārās stundas  Valentīndienas radošā 

darbnīca 

Tikšanās ar reģiona bibliotekāriem 

 Starptautiskā dzimtās 

valodas diena 

 Izstādes «Ziedu fantāzija» 

noslēguma pasākums 



MARTS – PĀRMAIŅU MĒNESIS 

 Bibliotekārā stunda  Vēl paspējām – Karjeras diena – Tikšanās ar basketbolistu aģentu J.Kalniņu 

 Ar 12. martu Latvijā ārkārtas situācija 
 Bibliotēka slēgta apmeklētājiem / pārkārtojām plauktus 



APRĪLIS!! 

Pirmā virtuālā izstāde 
Vasaras mēnešos noorganizējām 3 izstāžu ciklus “Jēkabpils 350” 



MAIJS – JŪNIJS – JŪLIJS / PIELĀGOJAMIES 

2020.gadā bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunās digitālās kolekcijas „Industriālais mantojums” 

veidošanā.  



AUGUSTS – VARAM NEDAUDZ UZELPOT 

Radošā darbnīca "Ukraiņu vasara" jeb українське літо Noslēguma pasākums izstāžu ciklam "Jēkabpils - 350" 



SEPTEMBRIS – TURPINĀM PIELĀGOTIES 

Dzejas fetišs 

Tikšanās ar izstādes «Magoņu paradīze» 
autori un radošā darbnīca «Pieneņu paradīze» 

Foto orientēšanās sacensības 
«Dzejo ceļo Jēkabpilī» 

Tikšanās ar dzejnieku 

Aleksandru Jakimovu 

Bibliotekārās stundas 

Neirografikas meistarklase 



OKTOBRIS – SITUĀCIJA PASLIKTINĀS 

 Izstādes "Sirds - atvērtā priekam un 
nodarbei"  atklāšana (slēgtais pasākums) 

Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko 

 Mācamies digitāli 



NOVEMBRIS – IR GRŪTI, BET DARĀM 

Lielais 

grāmatu 
iepirkums 

Rotājāmies uz 
Latvijas valsts 

svētkiem 
Atcēlām 

pasākumus, 
pielāgojāmies 

Pirmais tiešsaistes pasākums 



DECEMBRIS – ATGĀDINĀM PAR SEVI 

Novembrī notikušās 
viktorīnas apbalvošana 

Akcija #grāmatudāvana sociālajos tīklos un pilsētas vidē 



PRIORITĀTES 2021 

 Vienota (centralizēta) bibliotēku tīkla un darbības modeļa izstrāde. 

 Gatavojoties akreditācijai. 

 Izstrādāt Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Attīstības stratēģiju 2021.-2026.gadam. 

 Uzsākt datu ievadīšanu kopējā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku  interneta vietnes sadaļā - Novadpētniecība. 

 Turpināt attīstīt pasākumus un aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu lasītprasmi un informācijpratību. 

 Uzturēt sadarbība ar Jēkabpuls pilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas koordinatori. 

  Turpināt sadarbību ar mazākumtautību biedrībām. 

 Attīstīt bibliotekāros pakalpojumus ārpus bibliotēkas telpām. 



KO TURPINĀSIM 

 Būt aktīvi sociālajos tīklos 

 Veidot virtuālās izstādes 

 Organizēt tiešsaistes pasākumus  

 Apgūt tiešsaistes platformas 

 Meklēt jaunas darba formas 

 Veidot sadarbību ar dažādām organizācijām 

 



«Tev pašam jābūt pārmaiņai, kuru vēlies redzēt pasaulē» 
 
 

/MĀTE TERĒZE/ 


