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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Leimaņu pagastā kopējā platība 102 km2, iedzīvotāju blīvums 6,4 cilvēki/km2.
Pagastā dzīvo 396 ( -13) iedzīvotāji. Ar katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās ar
iepriekšējo gadu. Pagasta teritorijā atrodas divi ciemi – Leimaņi un Mežgale. Leimaņu
ciemā atrodas Leimaņu tautas nams, kurā ir bibliotēkas struktūrvienība . Centrs atvērts
reizi nedēļā – trešdienās. Mežgales ciemā - bibliotēka, Jēkabpils novada Sociālās
aprūpes nams un pagasta pārvalde. Pagasta teritorijā skola vairs nepastāv.
Vislielākās pārmaiņas 2020. gadā izraisīja koronovīrusa Covid-19 pandēmija, gan
bibliotēkas darbībā, gan iedzīvotāju privātajā dzīvē visā pasaulē.
Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs
pagasta iedzīvotājiem ar mērķi – sniegt un nodrošināt vispusīgu informāciju ikvienam
bibliotēkas lietotājam. Veicināt viņu izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika
izmantošanu.
Leimaņu pagasta iedzīvotāju galvenā uzņēmējdarbības
forma ir saistīta ar lauksaimniecību (graudkopība, piena
un gaļas lopkopība). Visvairāk iedzīvotāji nodarbināti
pašvaldībai piederošajās iestādēs. Liela daļa iedzīvotāju
brauc strādāt uz Jēkabpili, Rīgu, joprojām izbrauc arī uz
ārzemēm.
Novada pašvaldība turpina sadarbību ar Jēkabpils
pilsētas pašvaldību par finansēšanu, lai nodrošinātu
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu Jēkabpils novadā.
Bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un
izglītību, apmierināt visas bibliotēkas lietotāju vajadzības pēc kvalitatīvas informācijas.
Turpināt radīt un pilnveidot vidi, kas rosina zinātkāri, nodrošina pieeju informācijai un
veicina zināšanu apguvi, popularizē gudrību. Saglabāt un papildināt novadpētniecības
materiālus par pagasta vēsturi un šodienu.
Bibliotēkai ir struktūrvienība Leimaņos, kurā bibliotēkas lietotāji tiek apkalpoti 1x
nedēļā ( trešdienās).
Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Jēkabpils
novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā
noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī
nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.
Jēkabpils novada dome 2020. gada 26. novembra sēdē nolēma veikt Jēkabpils
novada bibliotēku reorganizāciju, pievienojot bibliotēkas Jēkabpils novada Kultūras
pārvaldei. Lēmums Nr. 381, 26.11.2020.
Lai efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk izmantotu Jēkabpils novada finanšu
resursus, tika veikta Jēkabpils novada bibliotēku strukturālo reorganizācija, pievienojot
tās Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei. Veicot reorganizāciju, bibliotekārais
pakalpojums Jēkabpils novada iedzīvotājiem nekādā veidā nepasliktinās, mainās tikai
pārvaldes veids, kas neietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
Ar 2021. gada 1. janvāri Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei tiek noteiktas jaunas
struktūrvienības: struktūrvienība – Ābeļu bibliotēka, struktūrvienība – Dignājas
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bibliotēka, struktūrvienība – Dunavas bibliotēka ar nodaļu Tadenavā, struktūrvienība –
Kalna bibliotēka ar nodaļu Dubultos, struktūrvienība – Leimaņu bibliotēka ar nodaļu
Leimaņos, struktūrvienība – Rubeņu bibliotēka ar nodaļu Slatē, struktūrvienība – Zasas
bibliotēka ar nodaļu Liepās.
Jaunais Leimaņu bibliotēkas nolikums apstiprināts 29.12.2020. sēdē ar lēmumu Nr.
410 (protokols Nr.18,21 punkts).
Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi elektroniskā formā pieejami
Jēkabpils
novada
pašvaldības
mājas
lapā
adresē
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/nolikumi/.
 2019. gadā notika atkārtota bibliotēkas akreditācija. Bibliotēka akreditēta uz 5
gadiem.
Akreditācijas ieteikumi un izpilde
Aktīvi turpināt krājuma izvērtēšanu
Katru gadu tiek sagatavoti grāmatu un
periodikas norakstīšanas akti. Aktīvi
turpinu dubletu un maz pieprasītas
literatūras norakstīšanu. 2021. g. iecere
veikt krājuma inventarizāciju
Rast iespēju palielināt periodisko
Bērniem ir pasūtīti 2 periodiskie
izdevumu skaitu bērniem
izdevumi
Aktivizēt darbu ar novadpētniecības
2020. gadā JGB novadpētniecības
materiāliem, to sakārtošanu
katalogā sagatavotas un aprakstītas 6
novadpētniecības mapes. Turpinās
darbs.
Aktivizēt darbu ar autorizētiem
Autorizācijas dati izsniegti 97
lietotājiem
lietotājiem, pakalpojumu izmanto
minimāli. 10 lietotāji lasa e-grāmatas
www.3td.lv
Rast iespēju iegādāties bērnu un
2020. gadā bērnu istabai iegādātas
jauniešu vecumam un interesēm
jaunas mēbeles
atbilstošas mēbeles
Veikt iedzīvotāju aptauju par
Ārkārtas stāvokļa un Covid 19
bibliotēkas darba laiku
pandēmijas dēļ aptauja nav veikta
Rast iespēju paaugstināt atalgojumu
2020. gadā atalgojums nemainījās.
bibliotēkas vadītājai
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2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums sākot no 2016. gada ir audzis gan
krājuma komplektēšanai, gan bibliotēkas funkciju veikšanai.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2018
17951
17951

2019
16679
16679

2020
2235
2235

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

2018
17951
9279
2016

2019
16679
8877
2176

2020
23683∗
11288
2235

∗ Bibliotēkas finansējumā ir ietverta 1 kurinātāja darba alga ar visām piemaksām par
nakts stundu darbu, svētku dienām utt.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkā pēdējais remonts – renovācija veikta 2014. gadā. Šobrīd remonts nav
nepieciešams.
Leimaņu bibliotēka ir nodrošināta ar jaunām, mūsdienīgām mēbelēm. Bibliotēkas
nodrošinājums ir pietiekošs, nodrošina bibliotēkas pamatfunkcijas. Katru gadu tiek
strādāts pie bibliotēkas telpu noformējuma, kā arī turpinās darbs pie grāmatu fonda
burtu daleņu nomaiņas.
Bērnu istabā iegādāts jauns galdiņš un 6 krēsliņi, jauna grāmatu kaste bērnu
mazajām grāmatām.
Bibliotēkas nodaļā Leimaņu TN iegādāti 4 apmeklētāju krēsli un vitrīna – biroja
skapis novadpētniecības mapēm. Bibliotēkā iegādāta biroja kumode, dokumentiem un
dažādiem materiāliem.
2020. gadā bibliotēkas lasītavā tika uzstādītas aptumšojošās žalūzijas, lai būtu
iespējas skatīties dažādas filmas, diemžēl vīrusa Covid -19 dēļ varēja noskatīties 2
filmas gada sākumā. Varbūt būs lielākas iespējas 2021. gadā.
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Katru gadu sastādot bibliotēkas budžetu tiek plānots nomainīt kādu IT iekārtu.
Sākot ar 2016.gada pakāpeniski tiek nomainīta datortehnika, katru gadu iegādāts 1
jauns dators vai cita IT tehnika.
Informācijas tehnoloģijas
Stacionārais dators Intel R
Corei7-37703.40GHzBMB
LGA1155
Stacionārais dators Spire
1072B/FX8320/4GB/120GB
Stacionārais dators Lenovo
V520S- 081KL
Stacionārais dators AMD
Ryzen 3-1200
Portatīvais dators HP255G7
Multifunkcionālā iekārta
Brother MFC-9330CDW
Multifunkcionālā iekārta
HP Laserjetpro M1212nf

2016

Piezīmes
Nepieciešama datora
modernizācija vai jauns
dators
apmierinošs

2018

apmierinošs

2019

apmierinošs

2020
2017

krāsu

2014

melnbalts

Gads
2014

2020 . gadā tika iegādāts jauns portatīvais dators bibliotēkas vadītājai. Kopā
bibliotēkas apmeklētājiem izmantojami 3 datori. 2020. gadā norakstīti 3TD 2 datori, jo
viņi savu laiku nokalpojuši. Pašlaik ir trīs datori - apmeklētājiem 1-3 gadu veci. 2 –
bibliotēkas vadītājai. 2021. gadā nepieciešams jauns krāsu printeris.
2020. gada rudenī tika uzlabots interneta ātrums - 23Mbps.

4. Personāls
Bibliotēkā strādā 1 darbinieks uz pilnu slodzi. Bibliotēkai ir struktūrvienība
Leimaņu Tautas namā - (ar 1.01.2021. – bibliotēkas nodaļa) 1 dienu nedēļā trešdienās, bibliotēkas darbinieks brauc uz turieni. Darbiniekam ir vidējā speciālā
izglītība, kā arī katru gadu tiek paplašinātas zināšanas dažādos kursos un pieredzes
apmaiņas braucienos, ko organizē Jēkabpils GB, LNB, Jēkabpils novada pašvaldība un
kultūras darba organizators Jēkabpils reģionā.
2020. gada rudenī ar koronovīrusa otro vilni nenotika Jēkabpils GB rīkotais
pieredzes apmaiņas brauciens uz Balvu novadu.
 2020. gadā apbalvojumi un pateicības nav saņemtas.
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Norises
vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas

Stundu
skaits

16.01

Krustpils
kultūras
nams

LNB Atbalsta biedrība,
Jēkabpils Galvenā
bibliotēka

Tikšanās ar Marinu
Kosteņecku un Andri
Grīnbergu

2

18.06

Platformā
ZOOM

Jēkabpils Galvenā
bibliotēka

Atskats uz 2019.gadu, Covid
ietekme uz Bibliotēku darbu

1,5

3.

No 1.07.

Platformā
ZOOM

LNB

Katru otrdienu mācību
stundas LNB e-resursu
praktiskā izmantošanā (lekt.
Ginta Zalcmane)

1x10

4.

No 7.10.
– 19.11.

Platformā
Microsoft
Teams

LNB un Kultūras
ministrija

Kvalitatīvs attēls un tā
apstrāde; Digitālo vizuālo
materiālu izveide

48

5.

20.11.

Platformā
ZOOM

LNB sadarbībā ar
Eiropas parlamenta
deputāti Daci Melbārdi

Ceļazīmes mediju lietošanā

1,5

6.

8.12

LNB YouT
ube
platformā

LNB

Jāņa Stradiņa akadēmiskie
lasījumi “Kas ir un kas nav
Sēlija? Sēlijas robežas laikā,
telpā un sabiedrības apziņā”

3,5

7.

17.12

Platformā
ZOOM

JGB

Jēkabpils reģiona un Neretas
novada publisko bibliotēku
darbinieku sanāksme

2

N.p.k. Norises
laiks
1.

2.

2020. gads nozīmīgs ar vīrusa Covid -19 izplatību pasaulē, liekot ikvienam
cilvēkam mainīt savu līdzšinējo kārtību gan darbā, gan privātajā dzīvē. Dažādie
ierobežojumi pavasara pirmajā vīrusa vilnī, tāpat arī rudenī, kad sākās otrais vilnis.
Mācīties, strādāt, attālināti. Rīkot mācības, kursus, tikšanos attālināti.
2020. gadā vienīgais klātienes pasākums notika janvārī - LNB Atbalsta
biedrības, Jēkabpils Galvenā bibliotēkas rīkotā tikšanās ar Marinu Kosteņecku un
Andri Grīnbergu. Viņu saruna par Tautas atmodas, barikāžu laiku.
2020. gadā bijām spiesti iemācīties jaunu pieredzi, zināšanas apgūt tiešsaistes
ZOOM vai Microsoft Teams platformās . Manuprāt ļoti noderīgi bija kursi, kuri arī
2021. gadā turpinās LNB mācību stundas par LNB e-resursiem (lektore Ginta
Zalcmane), ja nebija iespēja noskatīties tiešsaistē, tad ir iespēja noskatīties
videoierakstā.
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2020. gada 10. septembrī Jēkabpils novada bibliotēku darbinieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada bibliotēkām. Brauciena mērķis –
iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi un gūt jaunas idejas saviem ikdienas
darbiem bibliotēkās. Apmeklējām Jaunjelgavas novada Staburaga, Sērenes,
Jaunjelgavas pilsētas, Daudzeses un
Sunākstes bibliotēkas. Iegūta pieredze
novadpētniecības
darbā
veidojot
novadpētniecības
izstādes,
vadot
ekskursijas
savos pagastos,
kā arī
iekārtojot bibliotēkās novadpētniecības
istabas.
Jaunjelgavas
bibliotēkas
darbinieces veic arī Valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centra
pakalpojumus.
Jēkabpils novada bibliotekāri pieredzes braucienā
Sunākstē

Lielākais ieguvums - mācības , ko organizēja LNB ar Kultūras ministriju Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde; Digitālo vizuālo materiālu izveide. Afišu veidošana,
attēlu uzņemšana un korekcija, apstrāde, video, reklāmattēlu izveide, infografiku,
plakātu veidošana. Dažādu bezmaksas programmu izmantošana. Iegūtās zināšanas
apgūstot mācību vielu (skat. pielikumā)
Labprāt turpinātu padziļināt savas zināšanas digitālo, vizuālo materiālu
izveidē, reklāmattēlu izveidē, attēlu apstrādē.
Izveidotie mācību mājas darbi:
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pagastā,
pilsētā, reģionā
t. sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

2018

2019

2020

170
41
2114
392

151
44
2301
342

5189
2197
2970
345
38%

5091
1971
3116
488
40%

128
30
1977
269
60
5210
1990
3144
374
32%

47%
436
66(bērni)

91%
409
59(bērni)

59%
396
51(bērni)

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-11%; - 15,2%
7,31% -31%
8,84%; - 14%
-12,7%; -21%
-1,8%; +2,3%
-10,2%; +0,96%
4,91%; + 0,9%
41,4%; -23%
1,5%; -20%

15%, -35%
-6,2%; -3,17%
-10,6%; -13,5%

Pēc pilsonības un migrācijas datiem Leimaņu pagastā ar katru gadu samazinās
iedzīvotāju skaits( -13), līdz ar to samazinās arī bibliotēkas lietotāju, apmeklējumu
skaits. Izsniegums ir nedaudz pieaudzis. Šajā gadā lasītāji vienā reizē ņēma vairāk
grāmatas, žurnālus, lai retāk apmeklētu bibliotēku, kā arī brīvā laika izmantošanas
piedāvājums bija ļoti ierobežots - kultūras pasākumi nenotika, ceļošana ārpus valsts
ierobežota.
2020. g. lietotāju skaits ir samazinājies galvenokārt koronovīrusa dēļ.
Bibliotēka gan pavasarī, gan rudenī dažādu ierobežojumu dēļ nedrīkstēja apkalpot
lasītājus, tāpat nenotika pasākumi. Pagasta teritorijā skolas nav.
Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem"
Skaits kopā
128

1-18
31

19-40
20

41-60
31

61-80
35

8111

Salīdzinot lasītājus pa vecuma grupāmmazāk bibliotēku apmeklē bērni no 1118 gadiem. Protams arī jaunieši un lasītāji līdz 35 gadiem. Daudz aktīvāki ir
pensionāri, kuri tikko aizgājuši pensijā.

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām"
Skaits Bērni Skolēni Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi
kopā
1-9kl.
128
11
17
3
45
28
15
9
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Analizējot lasītāju sastāvu, var secināt, ka pārskata periodā nedaudz
palielinājies strādājošo lietotāju skaits, bet samazinājies skolēnu, studentu un
pensionāru skaits, kas gan būtiskas izmaiņas komplektēšanas procesā nav radījis.
2020.gadā visvairāk pieprasīta latviešu daiļliteratūra, kurai arī komplektēšanas
procesā pievērsta liela uzmanība. To komplektējot, ievērotas visu lietotāju grupu
intereses – iepirkta gan klasika, gan mūsdienīgi romāni, tāpat krājums papildināts ar
fantastikas un detektīvromāniem.
Joprojām populāra un daudz pieprasīta ir biogrāfiskā literatūra .Lietotāji interesējas
par populāru aktieru, mākslinieku, politiķu un sportistu dzīves gaitām un
sasniegumiem.
 2018. gadā Leimaņu bibliotēkai tika izveidoti profili sociālajos tīklos
www.draugiem, www.facebook.com līdz ar to lietotājiem ir iespēja ātrāk
uzzināt par aktivitātēm bibliotēkā. 2020. gadā vairāk informācija tika ievietota
sociālajā tīklā www.Facebook.com Leimaņu bibliotēkai ir 117 sekotāji soc.
Tīklā Facebook .
 E-grāmatu bibliotēka
11 bibliotēkas lietotāji ir reģistrējušies un lasa www.3td.lv
Dažas lasītāju atsauksmes:
• Patīk plašais dažāda satura grāmatu piedāvājums,
• Lietotājiem ir iespēja aplūkot īso grāmatas saturu
• Liels latviešu autoru grāmatu piedāvājums – gan populāru, gan jauno autoru
• Ja grāmata nesaista dažās minūtēs var nodot atpakaļ un izvēlēties citu, neejot
uz bibliotēku, tas ir izdevīgi pašreizējos apstākļos
• Var izlasīt vai apskatīties grāmatas, kuru vietējā bibliotēkā nav
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”
E-grāmatu bibliotēkas lasītāju
skaits
2019

9

2020
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 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Katru trešdienu bibliotekārs pieņem apmeklētājus ārējā apkalpošanas punktā Leimaņu
TN. Tur ir iespēja ne tikai apmainīt grāmatas vai žurnālus , bet saņemt konsultācijas
dažādos e- pakalpojumos. Pavasarī cenšos palīdzēt aizpildīt VID deklarācijas, kā arī
Lauku bloku kartes, neskaidros jautājumos organizēju tikšanos ar novada lauku
konsultanti.
Šīs trešdienas kļuvušas ļoti apmeklētas, kurās cilvēki dalās ar savām domām
par dažādiem jautājumiem ( gan sadzīviskiem, gan domu apmaiņa par notiekošo valstī,
novadā, pagastā.). Diskusijas notiek par jaunākajām grāmatām un žurnālu rakstiem.
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 Pakalpojumu attīstība
Bibliotēka atrodas daudzīvokļu mājas otrajā stāvā. Pirmajā
stāvā atrodas ģimenes ārsta prakse. Lai nodrošinātu
iedzīvotāju pieejamību ĢĀP praksei un bibliotēkai
pašvaldība iegādājās invalīdu pacēlāju – 1929.-€. tā
nodrošinot bibliotēkas pieejamību visām lasītāju mērķgrupām. Iepriekš bibliotēkā
cilvēki ar kustību traucējumiem varēja ienākt caur pansionātu “Mežvijas “, kur arī ir
pacēlājs, sakarā ar ārkārtas stāvokli- karantīnu caur pansionātu nekāda kustība
nenotiek.

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
2020. gada februārī bibliotēkā viesojās Krustpils novada Zīlānu KN vokālais
ansamblis “Minima”, aicināti tika visi Mežgales ciema iedzīvotāji, apmeklēja arī soc.
aprūpes nama “Mežvijas”iemītnieki.

Zīlānu KN ansamblis Minima

22.02. sadarbībā ar Kalna pagasta bibliotēkām un Kalna KN notika Meteņu pasākumsar biezputras vārīšanu un pankūku cepšanu un degustēšanu ( skat. n. Sadarbība).
 Uzziņu un informācijas darbs
2020. gads iezīmējās galvenokārt ar individuālām konsultācijām
• konsultācijas tika sniegtas lietotājiem, kas vēlas iesniegt elektroniski
pārmaksāto nodokļu pieteikumus. Individuāli tika rādīts, kā ieskenēt čekus, kā
tos ievadīt elektroniskajā sistēmā, tika palīdzēts aizpildīt un nosūtīt uz VID
EDS “Gada ienākumu deklarācijas”.
• Katru gadu aktuāli pavasarī vietējiem lauksaimniekiem ir konsultācijas par
elektroniskajiem pakalpojumiem – LAD karšu zīmēšana un vienotā iesnieguma
iesniegšana
• Tiek sniegta praktiska palīdzība jaunu paroļu nomainīšanā datu bāzēs, jaunas
informācijas ievadīšanai un nosūtīšanai
• E- veselība, slimības lapu iesniegšana VSAA, e- recepšu apskatīšana,
izmeklējumu izprintēšana
• Pa telefonu lasītāji vēlas noskaidrot, vai viņu pieprasītā grāmata
 Bibliotēkas izglītojošā darbība
2020.gadā iedzīvotājiem netika organizētas mācības, tikai individuāls darbs :
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Regulāras individuālas konsultācijas notiek darba meklētājiem,
CV rakstīšana,
darba sludinājumu meklēšanas,
apmācības datorā- iedrošināt pašus veikt praktiskas darbības, lai iegūtu konta
pārskatu.
• Elektrum reģistrēšanās portālā, rādījumu nodošana vai iesniegumu aizpildīšana
• Portālos - Tele2, LMT, TET.
• Maznodrošinātie galvenokārt apmācīti izmantot interneta banku, lai varētu
saņemt izdruku par 3 mēnešu ienākumiem, ko iesniegt sociālajam dienestam.
Gada garumā lietotājiem tika sniegtas individuālas konsultācijas
• lidmašīnas biļešu iegādē,
• preses pasūtīšanā,
• dzīvesvietu deklarāciju aizpildīšanā portālā “Latvija.lv”,
• bieži tiek lūgts palīdzēt nosūtīt informāciju, ielikt līdzjūtību, sludinājumu avīzē
Brīvā Daugava
•
•
•
•

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
Visa aktuālā informācija par dažādiem novada jautājumiem ( gada pārskati)
pieejami bibliotēkā. Informācija par pasākumiem – ( tās ir afišas, bukleti, ziņu
lapas, iedzīvotāju aptaujas, novada preses izdevums ( Ļaudis un Darbi ) ir
pieejami bibliotēkā gan papīra formātā, gan elektroniski.
Jēkabpils novadā pašvaldības darbinieki katru gadu rudenī organizē tikšanos ar
iedzīvotājiem katrā pagastā, diemžēl 2020. gada oktobrī tās tika atceltas vīrusa
Covid 19 izplatības dēļ. Iedzīvotāji savus jautājumus varēja iesniegt elektroniski.
 Elektroniskais katalogs
Bibliotēka strādā BIS ALISE 4_5, visi bibliotēkas lasītāji ir autorizēti. Savā darbā
cenšos strādāt individuāli ar katru lasītāju stāstot, rādot kā izmantot e- katalogu.
Lietotājiem ir iespēja pasūtīt un rezervēt grāmatu elektroniskajā kopkatalogā.
Pagaidām ļoti maz lasītāju izmanto grāmatu pagarināšanu caur WebPac.
Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji

Autorizēti lietotāji

Autorizēti lietotāji

(2018)

(2019)

(2020)

62

51

50

% salīdzinot ar
iepr. gadu

Tabula "Elektroniskā kopkataloga izmantošana"

Pasūtītie izdevumi

Pagarināšanas
pieprasījumi

2

12

 Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Bibliotēka strādā BIS ALISE 4_5, visi bibliotēkas lasītāji ir autorizēti. Savā
darbā cenšos strādāt individuāli ar katru lasītāju stāstot, rādot kā izmantot ekatalogu. Lietotājiem ir iespēja pasūtīt un rezervēt grāmatu elektroniskajā
kopkatalogā. Pagaidām ļoti maz lasītāju izmanto grāmatu pagarināšanu caur
WebPac.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits
No LNB saņemto dokumentu skaits

99

129

45

139

203

42

-

-

1

2020 gadā 1eksemplārs tika pasūtīts no LNB. Pamatā tiek izmantots Jēkabpils
GB krājums, Kalna un Zasas bibliotēku fondi, bet ir arī no citām reģiona bibliotēkām.
Leimaņu bibliotēkā SBA lasītāji ir 21
 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, SBA ir samazinājies, gan no citām
bibliotēkām saņemto grāmatu skaits, gan nosūtīto grāmatu skaits. Jēkabpils novada
bibliotēkās vēl joprojām lasītāji pieprasa Latvijas filmu kolekciju ( 25 diski). Aktīvi
izmantojam novada un reģiona bibliotēku grāmatu krājumus.

6. Krājums
 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
2019. gadā tika izstrādāta jauna “Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas
krājuma veidošanas vadlīnijas 2019.- 2023. gadam”, pēc kuras vados papildinot
krājumu.
• uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes u.c.);
• skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture,
dabaszinātnes, filozofija);
• latviešu oriģinālliteratūra;
2020.gadā viena no svarīgākajām prioritātēm komplektēšanā ir latviešu un
tulkotā daiļliteratūra. Pārskata periodā krājuma komplektēšanas procesā nav
vērojamas būtiskas izmaiņas. Bibliotēkas galvenais komplektēšanas uzdevums
– veidot kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām
lietotāju vajadzībām, veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un
saturīgu brīvā laika izmantošanu.
Leimaņu bibliotēkas grāmatu krājums sastāv no 2 daļām. Viena daļa ir Leimaņu
bibliotēkas krājuma, otra daļa ir izsniegšanas punktā (izsniegšanas punkta krājums ar
katru gadu samazinās, jo vecās grāmatas tiek norakstītas). 2020. gadā turpināts strādāt
pie lieko dubletu norakstīšanas (20eks.), galvenokārt, tās ir (struktūrvienības Leimaņu
TN) grāmatas .
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Bibliotēka komplektē un iegādājas aktuālus, kvalitatīvus izdevumus, lai
bibliotēkas lietotājiem sniegtu mūsdienīgu informāciju un veicinātu mūžizglītību.
Joprojām tiek izmantota iespēja atlasīt un saņemt grāmatas no Jēkabpils GB uz
laiku līdz 2 mēnešiem. Ne visas lasītāju pieprasītās grāmatas ir iespējams nopirkt,
joprojām tiek izmantoti blakus esošo bibliotēku fondi (Zasas, Kalna b-kas). Tā dodot
iespēju lasītājiem izlasīt kādu interesējošo grāmatu.
Pamatā grāmatas tiek iepirktas no individuālā komersanta “ Virja AK’’.
Grāmatas iegādātas arī SIA Latvijas grāmata, Zvaigznes ABC grāmatnīcā it īpaši, kad
ir akcijas ( bankrota cenas u.t.t.)
 Pasūtīti 19 preses izdevumi, 3 dāvināti.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai

2016

2176

2235

t. sk. grāmatām

1278

1357

1319

t. sk. bērnu grāmatām

273

355

577

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

738

819

916

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
skaita pagastā

4,62

5,32

5,64

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības finansējums uz 1 iedz. katru gadu
pieaug, apmierinošs. Protams, ir kategorija lasītāju, kuri jaunās grāmatas vēlas uzreiz,
bet cenšos lasītāju vēlmes apmierināt - nopērkot, vai pieprasīto grāmatu pasūtot no
citas bibliotēkas. Sastādot bibliotēkas budžetu, tiek plānota nauda grāmatu iegādei.
Novada pašvaldība grāmatām piešķir vienādu naudas summu visām novada
bibliotēkām.
 Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta. Krājuma pārbaudi ir
plānots veikt 2021.gada I pusgadā.
 Krājuma rādītāji:
Lasītāji 2020.gadā labprāt lasījuši vēsturiskos izdevumus, kas populāri gan
strādājošo, gan bezdarbnieku un mājsaimnieču vidū, gan arī pensionāru vidū.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2018
Jaunieguvumi kopā
596
t. sk. grāmatas
202
t.sk. periodika
391
114
t. sk. latviešu daiļliteratūra
49
t. sk. bērniem
t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 42
Izslēgtie dokumenti
641
Krājuma kopskaits
8487
Grāmatu krājuma apgrozība
0,3
Periodisko izdevumu apgrozība 2,08

2019
687
193
492
107
61
28
781
8393
0,28
2,03

2020
763
274
481
164
89
33
573
8583
0,28
1,97
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Jaunieguvumu, t. sk. grāmatu skaits ir palielinājies salīdzinot ar 2019. gadu.
Katru gadu tiek norakstīti gan liekie dubleti, gan novecojoši pēc satura, gan nolietotie
eksemplāri.
Bibliotēka ļoti atzinīgi novērtēja LNB un KM piedāvāto iespēju papildināt
bibliotēkas fondu ar jaunām, augstvērtīgām grāmatām.
Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas
individuālās krājuma komplektēšanas vajadzības un izstrādāto profilu, kā arī izvairītos
no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, publisko bibliotēku darbinieki
varēja izvēlēties grāmatu izvēlē.
Leimaņu bibliotēka saņēma 47 eks. par 388,78 €
Atsaucoties projekta “Bibliotēka” aicinājumam Leimaņu bibliotēka
iesaistījās lasīšanas veicināšanas konkursā, veidojot video sižetu. Video
sižetā bija jāiepazīstina ar bibliotēku un jāiesaka 4 grāmatas dažādām
vecuma grupām.
Video var noskatīties šeit:
https://www.facebook.com/LeimanuBiblioteka/videos/?ref=page_internal
•

 Datubāzes:
2020. gadā ar LR KM atbalstu ir abonētas 2 datu bāzes:
• Letonika www.letonika.lv
• Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
Informācijas meklēšanai datubāzē Letonika.lv pievērsās galvenokārt skolēni,
kuriem bija nepieciešams izlasīt kādu latviešu autoru darbu. Tika meklēta informācija
arī Latvijas vēstures enciklopēdijā un Latvijas enciklopēdiskajā vārdnīcā. Bibliotēka
darbā bieži izmantoja cilni – Mācībām, lai svinamdienu kalendārā varētu uzzināt par
ievērojamu cilvēku jubilejām, sagatavojot literatūras plauktu izstādes.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2018
22
47

2019
24
9

2020
26
8

Krājuma un datubāzu popularizēšana
Krājuma popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai katru mēnesi tiek izvietotas
dažādas izstādes – tematiskās, informējošās, kā arī jubileju un atceres dienas, latviešu
gadskārtu svētkiem .
 Darbs ar parādniekiem
Bibliotēkā aktīvi tiek veikts darbs ar parādniekiem, tāpēc tādu ilgstošu parādnieku nav.
Regulāri pārskatu savus lasītājus, rakstu e- pastu vai zvanu, atgādinu par laikus
nenodotajām grāmatām vai žurnāliem. Lasītāji atsaucas un nodod. Kavējuma naudu
neiekasēju.


 Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie
secinājumi pārskata periodā
2020. gadā bibliotēka saņēma vērtīgus dāvinājumus no dažādiem dāvinātājiem:
LNB Atbalsta biedrība BJV žūrijai - 9 eks. – 74,04 €
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Lasītāji
63 eks. – 225,16 €
LNB un KM atbalstot grāmatn. Noz. 47eks. – 388.78 €
biedrība “Ascendum”
2 eks. – 25.45€

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Darba ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkā telpas ir ļoti plašas, mazajiem lasītājiem ir sava telpa grāmatām un spēlēm,
kur var pavadīt brīvo laiku. Jauniešiem ir sava telpa.
 Bibliotēku krājuma veidošana
Bibliotēku krājums tiek komplektēts tā, lai maksimāli apmierinātu bērnu un
jauniešu mērķauditorijas vajadzības. Ņemts vērā lietotāju pieprasījums, lai krājums
būtu daudzpusīgs un noderīgs gan mazākā vecumposma bērniem, gan jauniešiem.
Liela vērība pievērsta kvalitatīvai nozaru, latviešu un tulkotai bērnu un jauniešu
literatūrai, lai tas atbilstu visu vecumu lietotāju interesēm. Bibliotēkā regulāri tiek
sekots līdzi tam, lai krājumā būtu pietiekoši daudz skolēnu ieteicamās literatūras
sarakstos esošās grāmatas.

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. bērniem

2018
596
202
49 - 272,9€

2019
687
193
61–355,23€

2020
763
274
89 – 555, 33€

Pasūtīti 2 preses izdevumi
Neskatoties uz to arvien biežāk bērni izvēlās izmantot IT tehnoloģijas., tāpēc bibliotēka
daudz strādā ar mazajiem bērniem, lai ieinteresētu viņus apmeklēt bibliotēku.
 Uzziņu darbs, pakalpojumi
Uzziņu un informācijas pakalpojumu sniegšana darbā ar bērniem un jauniešiem
notiek regulāri. 2020.gadā vispieprasītākās galvenokārt bija tematiskās uzziņas, kas
saistītas ar mācībām un studijām, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām,
aktuāliem notikumiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē – latviešu gadskārtu svētki,
sports, veselīgs dzīvesveids u.c. Šādas uzziņas pārsvarā tiek sniegtas skolēnu
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referātiem un zināšanu papildināšanai. Lai precīzi sniegtu atbildes uz pieprasītajām
uzziņām, bibliotēkās tiek izmantoti visi pieejamie resursi – datubāzes, uzziņu krājums,
preses izdevumi, kā arī brīvpieejas interneta resursi.
 Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem un
jauniešiem.
2020.gadā darbā ar bērniem bibliotēkā notika 3 pasākumi :
1. – Bērnu žūrijas’2019 noslēguma pasākums kopā ar Meteņu svinēšanu;
2. un 3. vasarā 2 pārgājieni uz Zasu ( plānotā ekskursija nevarēja notikt, tāpēc
gājām 2 pārgājienos) 22. 07. un 18.08.
Klāt 22. jūlija rīts, kad Leimaņu bibliotēka savus
čaklos Bērnu , jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekus ,
Grāmatu starta mazos ķiparus un citus aktīvos bibliotēkas
apmeklētājus aicināja šīs vasaras pārgājienā uz Zasu.
Lieli un mazi pēc skaita 15 devāmies ceļā. Pusceļā
dalībniekus tomēr lietus panāca, bet tas mūs nenobiedēja,
jo visiem lietusmētelīši bija līdzi. Ieejot Zasā, saulīte visus
atkal sveicināja. Pirmā pietura Jēkabpils novada Sēlijas
prasmju muzejs- tās vadītāja Eva priecīga mūs sagaidīja.
Izzinošā ekskursijā pa muzeju - ar dažādiem uzdevumiem
meklējot atbildes ļāva iepazīties ar ievērojamākajiem
novada cilvēkiem, ar sēļu vārdu nozīmi, kā arī ar Zasas
parka vēsturi.
Turpmākais ceļš veda iepazīties klātienē ar Zasas
parka nozīmīgākajām vietām – dīķu kaskādi ar sērojošo
akmeni, bišu taku, Cukurkalniņu , barona peldvietu un
vairākiem tiltiņiem. Noslēdzot parka apskati, laiks
atpūsties - apēst līdzi paņemtās maizītes.
Pēc atelpas brīža pārgājienu turpinājām, apmeklējot
NYX &Iris zirgu stalli pie Zasas muižas parka.
Interesantais stāstījums par zirdziņiem, kā arī nelielā
izvizināšanās zirga mugurā, visiem sagādāja neviltotu
prieku.
8.08.20. notika Leimaņu bibliotēkas organizētais 2.
pārgājiens uz Zasu. Arī šoreiz dalībnieku bija daudz, sākot
ar māmiņām un mazulīšiem, skolēniem un pensionāriem.
Viņi visi ir Leimaņu bibliotēkas lasītāji, kopumā 18.
Šajā reizē lietus netraucēja, diena bija saulaina un
silta, tāpēc daļa pārgājiena dalībnieku arī atpakaļ devās
kājām.
Pirmā pietura bija amatniecības centrs ” Rūme”.
Mūs sagaidīja centra vadītāja Anda un iepazīstināja ar
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“Rūmes” darbību. Stāstījumā iepazīstināja ar 3 seniem
amatiem- kokgriezējiem, podniekiem – keramiķiem un
ādas meistariem. Mums bija iespēja iegādāties katram savu
ādas aproci.
Tālāk ceļš mūs aizveda uz Zasas dzirnavām.
Izstaigājām izremontētās dzirnavu telpas, apskatījām seno
dzirnavu maltuvi. Pēc dzirnavām devāmies uz blakus
esošo Zasas Evanģēliski luterisko baznīcu, kura celta
18.gs. Apskatījām seno altārgleznu, īpašu uzmanību
pievērsām grīdas māla flīzēm, kuras saglabājušās no
baznīcas celšanas laika.
Bijām ļoti noguruši, tāpēc atpūtinājām kājas Zasas
upes vēsajā ūdenī. Pārgājienu noslēdzām, izstaigājot Zasas
parku, pārrunājot abu pārgājienu iespaidus un plānojot
nākamo vasaru.
 Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
Sadarbības partneri:
• Leimaņu TN
• Sēlijas prasmju muzejs,
• Amatniecības centrs Rūme,
• vietējie uzņēmēji - NYX &Iris u.c.
Bērnu darbā plānotie rudens pasākumi - izpalika saistībā ar koronavīrusu Covid
19. Nenotika pasākums rudens skolēnu brīvdienās, tāpat Ziemeļvalstu nedēļas lasījumi.
Ziemeļvalstu nedēļā uzrunāju 3 ģimenes, kur ir vairāki bērni, izlasīt ieteiktos
Ziemeļvalstu nedēļas darbus. Diemžēl fotogrāfijas neiesūtīja.
Profesionālās pilnveides uzlabošanai svarīga ir informācijas un zināšanu apmaiņa starp
reģiona kolēģiem, kas palīdz rast jaunas idejas un pieeju darbā ar bērniem.
Gada noslēguma (17.12.2020.) tiešsaites seminārā tika pārrunāts bērnu darbs
attālinātajās nodarbībās. Šobrīd neredzu iespējas šim darbam, vieglāk būtu, ja pagastā
būtu skola, bet mums nav!
 Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas
ceļi
Bērnus un jauniešus arvien grūtāk motivēt lasīt grāmatas, it sevišķi šajā gadā.
Bērni ļoti daudz laika velta informācijas tehnoloģijām. Būtiska problēma ir bērnu
skaita samazināšanās vietējā pagastā. Skola slēgta jau 2014.gadā.Novadā tiek
reorganizētas izglītības iestādes, kas negatīvi ietekmē arī bibliotēkas lietotāju skaitu.
Lai motivētu un piesaistītu bērnus un jauniešus, nepieciešams organizēt inovatīvus
pasākumus lasīšanas veicināšanai, jāievieš jaunas un interesantas darba formas, lai
bērniem, jau tā aizņemtajā laikā, būtu vēlme iegriezties bibliotēkās. Tāpat svarīgi
organizēt dažādus pasākumus skolēnu brīvlaikos, jo šajā laika posmā bērni nav tik
aizņemti un atrod laiku, lai iesaistītos.
2020.gadā bērnu istabai iegādātas jaunas mēbeles- bērnu galdiņš, 6 krēsliņi, grāmatu
kaste mazo bērnu grāmatiņām.
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8. Novadpētniecība
 Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi
Bibliotēkas novadpētniecības galvenie virzieni saistīti ar
pagasta, novada vēsturi un kultūrvēsturisko objektu izpēti,
novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu
un to popularizēšanu. Novadpētniecības darba mērķis –
izzināt, fiksēt, apkopot un popularizēt informāciju par
dzimto novadu un tās ļaudīm. Viens no galvenajiem
novadpētniecības
darba
virzieniem
–
krājuma
popularizēšana.

Novadpētniecības krājumu veido materiāli
par Leimaņu pagastu, cilvēkiem, iestādēm. Darbs pie
novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas turpinās.
Vēsturi veido cilvēki ar savu dzīvi un darbu.Mūsu mērķis ir apzināt Leimaņu
pagasta vēsturi caur ievērojamu cilvēku dzīvi, izpētīt, apkopot informāciju par
iedzīvotājiem, kuru darbība atstājusi ievērojamas lappuses pagasta vēsturē.
2020. gadā novadpētniecībā tika noteiktas 2 prioritātes:
Izveidot stendu par ievērojamākajiem Leimaņu pagasta cilvēkiem no 19.gs.
beigām līdz 1945. gadam.
Novadpētniekiem ir izdevies atrast zināmus
faktus un liecības par redzamākajām personībām
līdz 1945.gadam. 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā
pagasta dzīvi vadīja izcili Biržu-Bērzgala skolas
pārziņi – M. Stradiņš, B. Kiops, K. Freimanis.
Ar viņu līdzdalību un iniciatīvu tika izveidota
izglītības biedrība “Darbs”, uzcelta pienotava,
Leimaņu Tautas (Aizsargu) nams.
•

Starp leimaniešiem, kuru dzimtas saknes un
darbs meklējami šajā pagastā, ir Neatkarības
kara dalībnieki, rakstnieki, universitāšu pasniedzēji, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri,
izcils jurists, mācītājs, būvuzņēmējs.Viņu darbi likuši pagasta vārdam izskanēt ne tikai
šeit, Leimaņos, bet arī ārpus – gan republikā, gan ārzemēs.
Iesākto darbu turpināsim, apkopojot informāciju par aktuāliem notikumiem un
cilvēkiem Leimaņos no 1945.g. līdz mūsdienām.
•

Apkopot materiālus, atmiņas, fotogrāfijas par pienotavām Leimaņu pagastā.

2020. gada novadpētniecības izstāde Leimaņu Tautas namā ļauj ielūkoties pagasta
teritorijā kādreiz bijušo pienotavu un krejotavu darbībā, pirmsākumos tā bija daļa no
lielā Biržu pagasta līdz tā sadalīšanai un likvidēšanai 1949. gadā.
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 Novadpētniecības krājums:
• novadpētniecības tematiskās mapes – tiek apkopotas preses izdevumu
publikāciju kopijas par pagastu, novadu, vietējiem iedzīvotājiem, notikumiem,
uzņēmumiem un iestādēm;
• iespieddarbi – grāmatas un bukleti par novadu un novadniekiem, kā arī
novadnieku sarakstītās grāmatas;
• novadpētniecības tematiskās mapes 6 mapes aprakstītas Jēkabpils GB
novadpētniecības katalogā. ( sagatavošanā 7)
• Katru gadu tiek veidota Leimaņu bibliotēkas notikumu dienasgrāmata ( ar
fotogrāfijām, ar aprakstiem un apkopotiem materiāliem par bibliotēkas darbību)
– 6 mapes
• šobrīd novadpētniecības materiāli nav digitalizēti.
Iecere 2021. gadā pievienot, aprakstīt 1- 5 fotogrāfijas LNB digitālajā
kolekcijā “Zudusī Latvija”
• 3 gadus piedalos Jēkabpils GB rīkotajā novadpētniecības konkursā, tādā veidā
uzlabojot savas zināšanas meklējot, uzzinot vairāk par savu reģionu.
 Sadarbība novadpētniecības jomā
Bibliotēka novadpētniecībā veiksmīgi sadarbojas ar biedrību Akācija Plus,
Leimaņu TN- kopīgi veidojot pasākumus.
Novadpētniecība ir bibliotēkas darba virziens, kurš nepārtraukti attīstās, jo cilvēki
arvien vairāk izrāda interesi par savu vietējo vēsturi, zīmē savus ciltskokus utt.
 Galvenie secinājumi pārskata periodā
Novadpētniecības darba jomā jādomā par materiālu digitalizāciju, kas pagarinātu
pieejamo resursu dzīves ciklu. Šādu pakalpojumu nodrošināšanai bibliotēkai nav
pietiekams finansiālais nodrošinājums, zināšanu, kā arī ir laika un personālresursu
trūkums.
Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par bibliotēku novadpētniecības krājumu,
nākotnē šī brīža situācijā nepieciešams ieviest jaunu formu, piemēram, virtuālās un
digitālās izstādes, kas ļautu novadpētniecības resursiem piekļūt arī no attāluma. Tas
palielinātu krājuma apgrozījumu, jo resursiem būtu ātrāk un ērtāk piekļūt jebkurā laikā
un vietā. Jāturpina aktīvi apkopot un saglabāt vērtīgos materiālus, kuri vēsta par sava
pagasta kultūrvēsturi, vērtībām un tradīcijām.
Svarīgi ir smelties idejas un pieredzi citu bibliotēku novadpētniecības darbā, kā arī
dalīties ar savām darba metodēm. Nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un
prasmes, kas spētu atvieglot un uzlabot darbu novadpētniecības materiālu apkopošanā,
saglabāšanā un popularizēšanā.

9. Projekti
 Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta
nosaukums

Finansētājs

Tabula “Projektu apkopojums”

Bērnu, jauniešu LNB Bērnu
un vecāku žūrija
literatūras centrs

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (t. sk.
īstenošanas laika periods,
rezultāti, īss kopsavilkums)

Atbalstīts/

74.04

Jau 19 gadu piedalāmies
“Bērnu žūrijā”, esam ļoti
atsaucīgi

atbalstīts

neatbalstīts
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2020.gadā bibliotēka piedalījās tikai LNB Bērnu literatūras centra Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas projektā.

•

10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte
Leimaņu bibliotēka regulāri publicē aktuālo informāciju Jēkabpils novada
mājas lapā un sociālajos tīklos. Informatīvajā
izdevumā “Ļaudis un darbi” ir apkopota
informācija par novada domes sēdes izskatītajiem
jautājumiem
un
pieņemtajiem
lēmumiem,
ieviestajiem projektiem, kultūras, izglītības un citu
sfēru pasākumiem.
Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez
maksas
iedzīvotājiem,
pagastu
pārvaldēs,
bibliotēkā, veikalos.
Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā
www.jekabpilsnovads.lv
Pagasta iedzīvotāji regulāri ar vietējās avīzes starpniecību tiek informēti par
bibliotēkas darbu, par projektiem, kuros bibliotēka piedalās. Sagatavoti rakstiņi par
pasākumiem, kas notikuši bibliotēkā.
Katru mēnesi bibliotēkā ir viena vai vairākas plauktu literatūras izstādes,
gleznu vai novadpētniecības izstādes.


2020. gadā:
•
10 plauktu izstādes,
•
1vaļasprieku izstāde, 1- novadpētniecības izstāde
•
3 – bērnu pasākumi, 2 filmas, 5 pasākumi ar Leimaņu TN un sociālo
namu “Mežvijas”,
•
2 – pieredzes apmaiņas braucieni.( ar biedrību Madona- Cēsis,
Jaunjelgavas novada bibliotēkas
•

Nozīmīgākās:
“DODIES CEĻOJUMĀ AR LITERATŪRI” visu gadu

21

•

“PEĻU- ŽURCIŅU IZSTĀDE” - 03.02.2020.-02.03.2020.

“LASI UN VĒRTĒ’20” – 1.06. - 30.12.2020.
“LEIMAŅU PAGASTA PIENOTAVAS”- 20.11. – 01.01.2021.
 Bibliotēkas informācija tīmeklī:
Bibliotēkai savas mājas lapas nav. Pamatinformāciju par Leimaņu bibliotēku var atrast
:
• Jēkabpils GB mājas lapā, www.jgb.lv
• novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv
• sociālajos tīklos: www.draugiem.lv
• www. facebook.com
Sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktualitātēm tīmeklī nodrošina bibliotēku
atpazīstamību un garantē sabiedrības uzmanības piesaistīšanu.
• organizētajos pasākumos regulāri tiek uzņemtas fotogrāfijas, jauno grāmatu
kolāžas,kuras pēc tam tiek apstrādātas, ievietotas un pēc tam apskatāmas Jēkabpils
novada mājaslapāvai sociālajā tīklā
www. Facebook.com - Jēkabpils novads, Leimaņu
bibliotēka, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde,
Leimaņu TN.
Foto no A. Grīna piemiņas pasākuma Kalna pag. doktorātā
15.08.20.
22

11. Sadarbības tīkla raksturojums
 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
• Leimaņu TN (kopīgi organizēti pasākumi, izstādes. )
• Leimaņu pagasta pārvalde ( dažādi pakalpojumi, e-prasmju attīstīšanā)
• Biedrība “Akācija Plus” (dalība konkrētos pasākumos)
• Sēlijas prasmju muzejs
• Sociālās aprūpes centrs Mežvijas
( pasākumu organizēšana bibliotēkas telpās)
2020. gadā salīdzinoši maz bija iespēju organizēt pasākumus soc. aprūpes
namam Mežvijas iemītniekiem –
• 2 filmu noskatīšanās ”Dvēseļu putenis”, “Pilsēta pie upes” ,
• Zīlānu KN ansambļa Minima koncerts
• folkloras kopas Dignojīši koncerts,
• Līgo svētki āra lapenē.
• 1 lekcija par veselības uzlabošanu.
Ar biedrību Akācija Plus piedalījos pieredzes
braucienā uz Madonas novadu, tāpat tradicionālā 1.
septembra ziedu izstāde Latvju zīmju parkā.

Pieredzes brauciens uz Madonas novadu un Cēsīm

20 gadi ziedu izstādei pie Leimaņu TN
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Pielikumi
Publikācijas
Jēkabpils novada iedzīvotājiem – divi labākie projekti Zemgalē
Biedrība «Akācija Plus» projekta ietvaros 2019. gadā izremontēja un labiekārtoja pirmās trīs
telpas kādreiz nolaistajā Pormaļa tirgotavas ēkā un 2. novembrī tur atklāja Amatu māju
«Rūķīši».
https://news.lv/Briva_Daugava/2020/03/13/jekabpils-novada-iedzivotajiem-divi-labakieprojekti-zemgale

2020/03/13, Brīvā Daugava, Jēkabpils novada pašvaldība
https://news.lv/search/results?q=biedr%C4%ABba+ak%C4%81cija+plus
plkst. 12.00 Kalna kultūras namā Meteņdienas svinības. Leimaņubibliotēka uz pasākumu
2020/02/18, Brīvā Daugava, I. Bičevska
https://news.lv/Laudis-un-Darbi/2020/12/16/atskats-uz-notikumiem-kultura-jekabpilsnovada-2020-gada
https://news.lv/search/results?q=leima%C5%86u+bibliot%C4%93ka
Kultūras ministrijas atbalsts vērtīgo grāmatu iepirkumam
https://news.lv/Laudis-un-Darbi/2020/12/16/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatuiepirkumam
https://news.lv/Laudis-un-Darbi/2020/12/16/atskats-uz-notikumiem-kultura-jekabpilsnovada-2020-gada
Leimaņu pagasta pienotavas
Autors: Ina Sēle
https://news.lv/Briva_Daugava/2020/12/11/leimanu-pagasta-pienotavas
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Lasītākā grāmata - 2020

Orģinālliteratūra

Ārzemju literatūra

Nozaru literatūra

Bērnu literatūra

Bugavičute- Pēce R. Puika, kurš redzēja tumsā
Kaziņa G. Pusnakts lilija
Brīdaka L. Atbalss bez atbalss
Bērziņš M. Aizliegtais pianīns
Karlena O. Kalendāra meitene
Hietamies E. Tētis uz pilnu slodzi
Morisa H. Cilkas ceļojums
Morisa H. Aušvicas tetovētājs
Mazvērsīte D. Melnbaltās dziesmas
Šmite L. Valentīns Skulme
Zusta Z. Tarakāni manā galvā
Ozoliņa Z. Našķoties
Zvirgzdiņš J. Rasas vasara
Tilaks Dz. Papus Tru
Starobiņeca A. Vilka midzenis

M
Ā
CĪ

BAS
No Jēkabpils novada bibliotēkām Leimaņu bibliotēkas vadītāja oktobrī un novembrī ir
iesaistījusies tiešsaistes semināros, lai apgūtu mācību kursu “Modernu un kvalitatīvu digitālo
vizuālo materiālu izveide”(mācības tika piedāvātas no katra novada vienai bibliotēkai).
Mācības ar Kultūras ministrijas atbalstu pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasūtījuma
nodrošina Datorzinību centrs. Kultūras ministrija īsteno prasmju pilnveides attīstības
programmu, kuras mērķis ir paaugstināt kultūras nozares darbinieku profesionālo kvalifikāciju
un prasmes, tajā skaitā digitālās, tādējādi paaugstinot nozares noturību un kapacitāti.
Mērķis: pilnveidot bibliotekāru un muzeju speciālistu zināšanas un prasmes digitālo vizuālo
materiālu izveidē. Tiks iegūtas prasmes veidot infografikas, afišas, modernu un korektu
grafisko noformējumu, iegūt kvalitatīvus attēlus, veikt attēlu apstrādi, veidot video.
Semināru norises vieta: tiešsaistes platforma “Microsoft Teams”. Platformā tika izveidotas 5
mācībugrupas atbilstoši tematiskajam un reģionālajam iedalījumam.
Nodarbību kopējais apjoms: 30 h + mājasdarbi + 18 h atgriezeniskā saite.

Pēc nodarbību noslēguma dalībniekiem ir pienākums aktīvi dalīties iegūtajās zināšanās
un prasmēs ar kolēģiem, veikt proaktīvu zināšanu un prasmju tālāk nodošanu,
pilnveidot esošos un attīstīt jaunusbibliotēku un muzeju pakalpojumus
ZINĀŠANU PIELIETOJUMS DARBĀ:

Leimaņi-

VN20201106_115013.mp4

Video veidošana
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Infografiku veidošana
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