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Covid-19 radītās situācijas ietekmi uz bibliotēku darbu pārskata 

periodā.  

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, mainījās arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas 

iespējas. Šie ierobežojumi atsaucas arī uz bibliotēkas darba rādītājiem, kas aizvadītajā gadā 

lielākoties ir samazinājušies, bet palielinājies bibliotēkas virtuālais apmeklējums un attālināti 

sniegto konsultāciju skaits. 

Kad valstī ieviesa prasības uzrādīt Covid-19 sertifikātu pakalpojumu sniegšanas vietās, 

pieprasīts pakalpojums bija sertifikātu izdrukāšana un konsultēšana, kur var atrast un apskatīties 

savu sertifikātu un tā derīguma termiņu. Šajā laikā bibliotekāri varēja izmantot savas digitālo 

aģentu prasmes, sniedzot konsultācijas un palīdzot risināt dažādas dzīves situācijas portālā 

latvija.lv un rodot atbildes uz citiem e-pakalpojumu risinājumiem, piemēram, banku pakalpojumi, 

mobilu sakaru pakalpojumi, pašvaldību iestāžu sniegtie pakalpojumi u.c. 

Vasaras periodā, kad epidemioloģiskā situācija uzlabojās un lēnām atgriezās kultūras dzīve, 

bibliotēkas pasākumu rīkošanai izmantojām Krustpils kultūras nama balkoniņu, jeb bibliotēkas āra 

lasītavu. Organizējot pasākumus āra lasītavā, veidojām tos gan kā klātienes pasākumus, gan 

paralēli translējot tiešraides bibliotēkas facebook kontā. 

Lielākā daļa no pasākumiem notika tiešsaistes formā. Veselības veicināšanas projekta 

lekcijas, tikšanās ar grāmatu autoriem, radošās darbnīcas, arī svētku un atceres dienas veidojām 

attālināti.  

Rudenī klātienes pakalpojumi netika sniegti no 21.oktobra līdz 14.novembrim. Pakalpojumus 

varēja saņemt tikai attālināti. Šajā situācijā mūsu glābiņš bija oktobrī uzstādītais grāmatu 

nodošanas  saņemšanas skapis "Pakomāts".  

No 15. Novembra bibliotēkas atsāka darboties "zaļajā režīmā". Tas noteica, ka bibliotēku 

klātienē var apmeklēt lietotāji ar derīgu Covid-19 sertifikātu, tiem, kuriem nav šī sertifikāta, 

bibliotēkas pakalpojums varēja saņem attālināti, bezkontakta veidā. 

Bieži mainoties epidemioloģiskajai situācijai, mainījās arī bibliotēkas izmantošanas 

noteikumi. Mūsu bibliotēkas apmeklētāji ne vienmēr laikus spēja izsekot līdzi informācijai. Gada 

laikā bibliotēka izveidoja dažādas infografikas, lai bibliotēkas lietotājiem vieglā orientēties 

mainīgajā informācijā. Par infografikām vairāk pielikumā Nr.1.  
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Darba prioritātes 2021 

1. Gatavošanās bibliotēkas atkārtotai akreditācijai. 

2. Bibliotēku sadarbības modeļa izstrāde gatavojoties Administratīvi teritoriālajai reformai. 

3. Turpinājām attīstīt pasākumus un aktivitātes, kas ne tikai veicina bērnu un jauniešu 

lasītprasmi,  bet arī pieaugušo lasītprieku un mūžizglītību. Piemēram, pasākumi dažādām 

vecuma grupām un ģimenēm:  

 Bērnu orientēšanās spēle Jēkabpils pilsētas svētku laikā  “Piedzīvojums”; 

 Orientēšanās spēle “Tavas saknes tavā zemē”  Latvijas valsts svētku laikā; 

 Atjautības spēle "Ceļo bibliotēkas plauktos"; 

 Projekts "Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē"; 

 Interešu apvienības "Literāts" inicēts  pasākums "Dzejas pludmale"; 

 Žurnālista, dzejnieka A.Grīnberga grāmatas "Nemainīgs ir tikai gaišums" atvēršana; 

 Literāri muzikāla pēcpusdiena veltīta latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka un krievu 

dzejnieka Sergeja Jeseņina daiļradei. 

4. Iesaistījāmies Bibliotēku nedēļas "Darīt neticamo!" pasākumu organizēšanā: 

 "Sūdzību uz dzīvības grāmata"; 

 Radošais konkurss  “Mana grāmata"; 

 Virtuālā izstāde "Izcilie bibliotekāri"; 

 Uzmundrinošus sveicieni Jēkabpils reģionālās slimnīcas Covid-19 sasirgušajiem un 

mediķiem. 

5. Turpinājās sadarbību ar mazākumtautību biedrībām organizējot pasākumus un iesaistoties 

biedrību projektos. 

6. Turpinājās Jēkabpils pilsētas veselības veicināšanas projekta lekciju norise. 

Tabula "Izstāžu skaits" 

Izstādes LAN BJN Kopā  

Kopā 96 82 178 

t.sk. virtuālās 43 48 91 

 

Tabula "Pasākumu skaits" 

 LAN BJN Kopā  

Virtuālie pasākumi 15 16 31 

Kopā pasākumi  32 64 96 
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Jauni pakalpojumi  

 

1. Pandēmija ir ietekmējusi visu mūsu dzīvi, taču vēlmi lasīt tā nav mazinājusi,  ir cilvēki, kuri 

labprāt bibliotēkas pamatpakalpojuma izmantošanu  veic bezkontaktā, izmantojot grāmatu 

saņemšana/nodošanas grāmatu pakomātu, ārpus bibliotēkas telpām (režīms7/24). 

2. Bibliotekārā stunda - virtuālā ekskursiju bibliotēkā. Tiešsaistē ir iespējams izstaigāt 

bibliotēku, iepazīt tās pakalpojumus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 

 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 

Projekts "Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē" - sarunas par sabiedrībā nozīmīgām un 

aktuālām tēmām un to atspoguļojumu literārajos darbos. Plašāk sadaļā Nr.9. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu 

pārskata periodā 

 

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros ar 2021.gada 1.jūliju, 

apvienojoties Aknīstes novada un Jēkabpils novada pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, 

Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldībām, ir izveidota Jēkabpils novada 

pašvaldība. Saskaņa ar Jēkabpils novada Domes lēmumu tika izveidota jauna iestāde Jēkabpils 

novada Galvenā bibliotēka, apstiprināts nolikums, amatu saraksts un mēnešalgas, noslēgti darba 

līgumi. Iestādei Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka tika nodotas bijušās Kultūras pārvaldes un 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu bibliotēkas. 

 Izveidots vienots bibliotēku tīkls, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka un 27 

struktūrvienības. Arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka kļūst par vienu no novada Galvenās bibliotēkas 

struktūrvienībām. 

Katrai bibliotēkai savs budžets – iezīmēts finansējums: grāmatām, periodikai, kancelejas 

precēm, datortehnikas atjaunošanai, pasākumu  rīkošanai. 

 Ar 2022.gada 1.janvāri Jēkabpils novada bibliotēkās tiek ieviests centralizētās darbības 

modelis. 
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums  

 

1.1. Īss situācijas apraksts 

 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk - JGB) līdz 2021. gada beigām bija Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēka veica reģiona galvenās 

bibliotēkas funkcijas un darbojās kā koordinējošais metodiskais centrs 34 Jēkabpils pilsētas un 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novada pašvaldības  bibliotēkām un 21 

izglītības iestādes bibliotēkām. 

 

1.2. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

3. mērķis. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem. 

 Īstenojam Jēkabpils pilsētas veselības veicināšanas projektu, kurā tiek aicināti profesionāli 

medicīnas darbinieki, kas runā par veselības profilaksi, kuru ikviens sabiedrības loceklis var 

ieviest savā ikdienā. 

 Veselības nedēļas ietvaros kopā ar PII "Zvaniņš" notika  2 nodarbības Zoom tiešsaistē - kopīgi 

lasījām Dž. Martinellas grāmatu "Pat briesmoņi tīra zobus", pārrunājām aktuālus jautājumus 

par zobu higiēnu un radošajā darbnīcā uztaisījām savu zobu briesmonīti. 

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības 

iespējas. 

 2 orientēšanās spēles. Sagaidot pilsētas 351.dzimšanas dienu,  izveidojām orientēšanās spēli 

“PIEDZĪVOJUMS”, lai iepazītu pilsētas vēsturi un kultūrvidi. Gaidot Latvijas dzimšanas 

dienu, sarīkojām otro orientēšanās spēli ģimenēm “Tavas saknes  Tavā zemē”. 

 Tradicionālās Ziemassvētku radošās Rūķu darbnīcas. 

 Lekcija  par drošību internetā un tikšanās ar  ”Caps un ciet jeb Vilks manipulators” autorēm 

Solvitu Denisu-Liepnieci un Marinu Heniņu. 

 Iepazinām ukraiņu dzejnieces Lesjas Ukrainkas daiļradi, piedaloties literārajā video 

iestudējumā  “CONTRA SPEM SPERO!” Bibliotēkas darbinieces lasīja tulkotos dzejnieces 

darbus latviešu valodā un stāstīja par dzejnieces dzīvi un daiļradi. 

9. mērķis. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu 

industrializāciju un sekmēt inovācijas. 
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 Lai pielāgotu bibliotēkas pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim, esam uzstādījuši grāmatu 

nodošanas un saņemšanas skapi "Pakomātu", kurā iepriekš pasūtītās grāmatas ir iespējams 

saņemt jebkurā diennakts laikā, kā arī ir iespēja nodot grāmatas neapmeklējot bibliotēku 

klātienē. 

12.mērķis. Atbildīgs patēriņš un ražošana (aprites ekonomika). 

 Bibliotēku nedēļas "Darīt neticamo" laikā, kopā ar māksliniekiem Raimondu Vinduli, Aivu 

Birgali, Lienu Šmuksti,  aktualizējot un pievēršot sabiedrības uzmanību degradējošai 

pilsētvidei, no otrreizējiem pārstrādes materiāliem veidojām  audiovizuālu instalāciju “Sūdzību 

un dzīvības grāmata”. 

 

1.3. Bibliotēkas akreditācija  

 

2021. gada septembrī notika Jēkabpils Galvenās bibliotēkas akreditācija. Latvijas 

Bibliotēku padomes 2021. gada 21. oktobra sēdē apstiprināja akreditācijas atzinumu, piešķirot 

Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai reģionāla galvenās bibliotēkas statusu. Gatavojoties akreditācijai, 

veikts bibliotēkas ieejas, kāpņu telpas pakāpienu un  lasītavas sienu kosmētiskais remonts. Bērnu 

literatūras nodaļā tika apgleznota siena ar bērnu iemīļotu grāmatu varoņiem. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums  

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

  2019 2020 2021 

Kopā (eiro) 178804 164711 17362 

Pašvaldības finansējums 151187 149428 16350 

Citi ieņēmumi: 27617 14683 960+9290=10250 

t. sk. maksas pakalpojumi 730 600 495 

 

Situācijas vērtējums: Samazinājies finansējums sadaļā “Citi ieņēmumi” - 4433,- eiro, jo 

2020. gadā beidzās pārrobežu projekts OPEN UP. 

Citi ieņēmumi -  960,- eiro - VKKF finansējums projektam  “Dzīve grāmatā, grāmata 

dzīvē”.   (-6471,- eiro) Novadu finansējums  GB funkciju veikšanai  līdz 1.07.202., jo pēc 

Reģionālas reformas transfēri starp bijušā novada pašvaldībām nenotika.  

Maksas pakalpojumi (-105,-eiro). 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

  2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (eiro) 178845 164578 183512 

Darbinieku atalgojums (bruto) 113874 108496 118264 

Krājuma komplektēšana 9970 10335 10815 

 

Situācijas vērtējums: Krājuma komplektēšanai izdevumi palielinājušies ir 4% 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 
1998-

2008 

2012. – 2014. 

gads  

2015.  - 2018. 

gads 

2019 .- 2021. 

gads 

Datori darbiniekiem    9 3   

Datori lietotājiem    2 11   

Portatīvie datori darbiniekiem   2   1 

Multifunkcionālās iekārtas    1   1 

Printeri 3       

Skeneri      1 2 

Video projektori     2     

Iekārta vājredzīgajiem 1       

Televizors (informatīvais 

ekrāns) 
    1   

Interaktīvai stends     1   

Portatīvie datori lietotājiem     3   

spēļu konsole Xbox     1   

Fotoaparāts      1  

 

Datu rezerves kopēšana (periodiskums, rezerves kopiju veidošanas un glabāšanas 

mehānisms) - JGB mājaslapas rezerves kopijas veic SIA Datateks, Reģistrācijas numurs: 

40003611251, Biroja adrese: Cēsu 31, II korpuss, 3. kāpņu telpa, LV-1012, Rīga, Latvija. 

Situācijas vērtējums: Nepieciešama pakāpeniska datortehnikas atjaunošana. 2021. gadā  

tika iegādāti portatīvais dators – 662,- EUR, multifunkcionālā iekārta Bērnu literatūras nodaļā- 

195,- EUR, licence programmai ABBY FineReader darbam ar PDF dokumentiem 154,- EUR. 

 

4.  Personāls  

 

4.1. Personāla raksturojums  

 

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu JGB 2021. 

gadā strādāja 12 bibliotekārie darbinieki un 1 apkopēja.  Visiem darbiniekiem ir pilnas darba 

slodzes. 
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Tabula “Darbinieku izglītība” 

  2021 

Bibliotekāro darbinieku skaits 12 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 5 

T.sk.ar bakalaura grādu 1 

Ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 2 

Ar profesionālo vidējo izglītību 2 

Ar izglītību citās jomās kopā  6 

Ar bakalaura grādu 6 

Ar vispārējo vidējo izglītību  1 

Profesionālā pilnveide 240h 3 

Izmaiņas personāla sastāvā nav notikušas. 

11 bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti ir ar profesionālo izglītību, tajā skaitā 3 ar 

augstāko profesionālo izglītību, 5 ar vidējo profesionālo izglītību; 3 darbiniekiem ir    240 stundu 

profesionālās pilnveides programma. 

Darbinieki ar bibliotekāro izglītību un izglītību citā jomā: 

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

 1darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un augstākā juridiskā izglītība; 

 1 darbiniekam ir vidējā profesionālā izglītība un 2. līmeņa augstākā izglītība psiholoģijā 

(bakalaurs); 

 1 darbiniekam ir 240 stundu profesionālās pilnveides programma un augstākā izglītība 

kultūras uzņēmējdarbībā un kultūras iestādes vadībā; 

 1 darbiniekam ir 240 stundu profesionālās pilnveides programma un darbiniekam ir 5 

līmeņa augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un menedžmentā; 

 1 darbiniekam ir 240 stundu profesionālās pilnveides programma un augstākā juridiskā 

izglītība. 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 

Atskaites gadā gan JGB personāls individuāli, gan kolektīvs ir saņēmis pateicības par darba un 

sadarbības aktivitātēm: 

 Bērnu literatūras nodaļai – pateicība par dalību Latvijas bibliotēku festivālā Bibliotēku ideju 

tirgus “Darīt neticamo!”  (par video “Lieldienu jampadracis”); 

 Bērnu literatūras nodaļai - pateicība par dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības jauno speciālistu 

sekcijas akcijā "Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb "LibdayLV"; 

 Pateicība no izdevniecības Jumava "Labākais sadarbības  partneris 2021". 

 Lilijai Kirilovai - pateicība no Jēkabpils Ukraiņu kultūtizglītojošās biedrības “Javir” par 

piedalīšanos projekta “Draugu pulkā” pasākumā. 
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 Pateicība no Jēkabpils reģionālās slimnīcas par dāvinājumu "Bibliotēku nedēļas 2021" 

ietvaros Covid-19 infekcijas pacientiem. 

 Pateicība no Ukraiņu kūltūrizglītojošās biedrības "Javir" par dalību literāli muzikālajā 

pasākumā "Lesjai Ukrainkai - 150". 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai 

 

Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 12 bibliotekārie darbinieki piedalījās klātienes vai  

tiešsaistes   (Zoom un Microsoft Teams)  161 profesionālās pilnveides pasākumā. Par 

apmeklētākajiem profesionālās pilnveides pasākumiem skatīt pielikumā Nr.2. 

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

 Darbinieki gados - 33% no bibliotekārajiem darbinieki vecāki par 60 gadiem. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

5.1. Galvenie rādītāji 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 2069 1794 1484 -13.29%, -17,28% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 895 709 552 -20.78%, -22.14% 

Bibliotēkas apmeklējums 36964 32088 23201 -13.19%, -27,7% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 16441 14538 7169 -11.57%, -50,69% 

Virtuālais apmeklējums 27597 53170 55011 +92.67%, +3.46% 

Izsniegums kopā 53469 37795 31926 -29.31%, -15,53% 

t. sk. grāmatas 30936 30071 27711 -2.80%, -7,85% 

t. sk. periodiskie izdevumi 16443 6094 3914 -62.94%, -35,77% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 16994 7427 7403 -56.30%, -0,32% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā 

19% 15% 13% -4%, -2% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 4386/2193 4426/2213 4403/2202**  

Iedzīvotāju skaits* 22076/11038 23241/11620 

 

22950/11475**  

*Iedzīvotāju skaits iegūts no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem par fizisko personu reģistra statistiku uz 

30.06.2021. 

** % tiek rēķināti no puses iedzīvotāju skaita jo Jēkabpilī ir divas bibliotēkas. 

Situācijas vērtējums: arī šajā pārskata periodā bibliotēkas statistikas datus ir ietekmējusi 

pandēmija un tās izrietošās sekas, kas ir saistītas ar ierobežojumu ieviešanu visā valstī un cilvēku 

mirstību. Ja salīdzina ar 2020. gadu, kad Jēkabpilī tika reģistrēti 243 miršanas gadījumu tad 

2021.gadā tie bija 403 miršanas gadījumi. Mirstība Jēkabpilī ir pieaugusi par 65.84%. Arī 

bibliotēkā to izjutām jo vairāk nekā citus gadus nācās izslēgt no datu bāzes bibliotēkas lietotājus, 

kuri ir miruši. 

Mainīgo ierobežojumu ieviešana, daudzos lietotājos, ieviesa informācijas pārpilnību, 

kuras rezultātā bibliotēkas lietotāji nenāca uz bibliotēku, kad tā bija pieejama, jo uzskatīja, ka tā 

ir slēgta.  

Pandēmijas periods pozitīvi ir ietekmējis virtuālos apmeklējumus, tie katru gadu aug. 

Cilvēki biežāk lasa e-grāmatas un meklē informāciju elektroniskajā vidē. E-grāmatu popularitātes 

pieaugums ietekmē, fizisko grāmatu izsniegumu bibliotēkā. Periodisko izdevumu izsniegumu 

kritums ir saistīts ar  elektronisko ziņu pieejamību un popularitāti sabiedrībā, ar sabiedrības 

lasīšanas paradumu maiņu. 

Būtu aktīvāk jāizmanto interaktīvais ekrāns, sociālie tīkli, mājaslapa u.c., lai popularizētu 

daudzveidīgos periodikas izdevumus un informētu par interesantāko saturu tajos. 
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5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

Pandēmija un ārkārtas situācija valstī noteica bibliotekāro darbību visu gadu. Bibliotēkā 

bieži ieviesām dažādus ierobežojumus, gan saistībā ar grāmatu izsniegšanu, gan ar lasītavas un 

internetlasītavas izmantošanu. Tās pakalpojumu izmantošana kritās. Lai popularizētu krājumu, 

veidojām tematiskas plauktu izstādes, kas veltītas grāmatu autoriem, dažādām dzīves situācijām 

un notikumiem. Paralēli plauktu izstādēm par šīm pašām tēmām veidojām virtuālās izstādes, 

kuras publiskojām bibliotēkas facebook kontā un mājas lapā www.jgb.lv. 

Lai pielāgotos mainīgajiem apstākļiem ieviesām attālinātos pakalpojumus: 

  Uzziņu sniegšana attālināti; 

 Bibliotēkas lietotāju attālinātā reģistrācija; 

 No oktobra - grāmatu saņemšana/nodošana bibliotēkas pakomātā; 

 Izveidojām virtuālos bibliotekāro stundu piedāvājumu, kurus ir iespējams apskatīt 

https://www.jgb.lv/lv/bib/, kā arī skolām un klasēm piedāvājam virtuālo ekskursiju pa 

bibliotēku.  

Vasaras periodā par pasākumu norises vietu kļuva Krustpils kultūras nama balkoniņš - 

bibliotēkas āra lasītava. Līdz šim balkoniņš tika izmantota tikai dzejas dienu pasākumos. 

Sadarbojoties ar NVO tika īstenoti dažādi projekti, kā piemēram, atzīmējot ukraiņu 

dzejnieces Lesjas Ukrainkas 150. jubileju, ukraiņu biedrība “Javir” aicināja tautiešus un sadarbības 

partnerus, visā pasaulē papolarizēt slavenās dzejnieces radošo mantojumu. Bibliotēkas darbinieces 

piedalījās dzejas lasījumos, kas tika filmēti un publiskoti ārpus Latvijas. Vairāk par pasākumu 

saitēs: https://ieej.lv/G3vFc  , https://ieej.lv/zH83X un https://ieej.lv/srHcR  

Īstenojot veselības veicināšanas projektu, veselības lekcijas nenotika vairs klātienē, bet 

gan kādā no tiešsaistes platformām. 

No oktobra bibliotēkā darbojas grāmatu nodošanas un saņemšanas skapis "Pakomāts", 

kas atrodas ārpus bibliotēkas telpām, to var izmantot jebkurā laikā (24/7). 2021. gadā pakomāts 

darbojās no oktobra -  82 dienas. Šo dienu laikā grāmatas pakomātā tika ievietotas 240 reizes. 

Vidēji vienam lasītājam izsniedzam 5 grāmatas. Vidēji aprēķinot pakomātā tika ievietotas 

apmēram 1200 grāmatas. Karantīnas laikā kad bibliotēka bija slēgta (oktobris – 15.novembris 

(35dienas)) pakomātā grāmatas tika ievietots 115 reizes tas ir apmēram 575 grāmatas. Novembrī 

un decembrī, kad bibliotēka apkalpoja lietotājus klātienē, pakomātā grāmatas tika ievietotas 124 

reizes un 25 reizes grāmatas tika izņemtas ārpus bibliotēkas darba laika. Vidēji (no oktobra līdz 

decembrim (82 dienas)) pakomāts apkalpoja 3 cilvēkus dienā ieskaitot arī brīvdienas.  

 

 

https://www.jgb.lv/lv/bib/
https://ieej.lv/G3vFc
https://ieej.lv/zH83X
https://ieej.lv/srHcR
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Tabula "Pakomāta rādītāji" 

 

Ievietojumi pakomātā Aptuvenais grāmatu izsniegums Vidējais cilvēku skaits dienā, kas 

izņem no pakomāta grāmatas 

240 1200 3 

 

Situācijas vērtējums:  Pozitīvi tiek novērtēta pakomāta pakalpojuma ieviešana bibliotēkā. 

Šobrīd grāmatu nodošana un izsniegšana, tiek nodrošināta ārpus bibliotēkas telpām. Pārskata 

periodā, organizējot pasākumus un piedāvājot jaunus pakalpojumus nācās domāt, kā pielāgoties, 

lai jauninājumi būtu pēc iespējams vairāk pieejami sabiedrībai, šajos epidemioloģiskajos 

apstākļos. Veidojot virtuālo ekskursiju, saskārāmies ar tādu problēmu, kā nevienmērīgs interneta 

pārklājumu bibliotēkā, kas traucēja pilnvērtīgāk vadīt ekskursiju.   

 

5.3. E-grāmatu bibliotēka  

 

Kopīgie Jēkabpils reģiona bibliotēku rezultāti ir vērtējami pozitīvi. Jēkabpils reģions 

ievietojas 11.vietā starp visām 34 ALISE instancēm ar kopējo lasītāju skaitu 406 un 8.vietā starp 

visām 34 ALISE instancēm ar kopējo izsniegumu skaitu 3068. Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

kopā ir 197 lasītāji, kuri ir reģistrējušies 3TD e-grāmatu bibliotēkas platformā. 

Triju gadu laikā kopš tiek piedāvāta 3td e-grāmatu bibliotēka, tās popularitāte aug, kas 

atspoguļojas arī skaitļos. Lai popularizētu šo e-grāmatu bibliotēku, mēs aktīvi dalāmies sociālajos 

tīklos ar Kultūras informācijas sistēmu centra veidotajiem ierakstiem, stāstam par reģistrēšanās un 

lasīšanas iespējām. Informācija pieejama gan  bibliotēkas interneta vietnē https://www.jgb.lv/, gan  

informācijas stendos bibliotēkā. 

Pieaugot e-bibliotēkas popularitātei krītas grāmatu pieprasījums bibliotēkā. Pandēmijas 

laikā, kad bibliotēkās tika ieviesti dažādi ierobežojumi, pieauga autorizācijas datu izsniegšana un 

atjaunošana, lai lietotājs varētu reģistrēties e-grāmatu bibliotēkai. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits kopā  148 305 406 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits pārskata periodā 148 157 101 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 505 1989 3068 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata periodā 505 1484 1079 

 

  

https://www.jgb.lv/
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5.4.  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana  

 

Pēdējā bibliotēkas aptauja tika veikta 2020.gadā, kuras rezultātā realizējām lasītāju izteikto 

vēlmi par   "Pakomātu".  Aptauju veikšanu plānojam veikt reizi divos gados, lai varētu novērtēt 

bibliotēkas izaugsmi vai kritumu, kā arī atvēlot laiku ierosinājumu izpildei un bibliotēkas darbības 

uzlabošanai.  

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atrodas ierosinājumu kastīte, kurā bibliotēkas apmeklētāji 

var izteikt savas domas par bibliotēkas darbu un uzrakstīt ierosinājumus. Šobrīd nav saņemts 

neviens ierosinājums, bet ir izteiktas pateicības par bibliotekāru darbu un par to, ka ir palīdzējuši 

risināt viņu problēmas un vajadzības. 

Dažādās tīmekļa vietnēs pie bibliotēkas rakstiem vai sižetiem, vērtējam un analizējam 

komentārus, kas attiecas uz bibliotēkas darbību. Piemēram, portālā Jēkabpils laiks sižetā " 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka ievieš pakomāta pakalpojumu". Pieejams: https://ieej.lv/xCWSG  

Ziemassvētkos uzsāktā akcija #grāmatudāvana nesa daudz pozitīvu atsauksmju. Akcijas 

ietvaros Jēkabpils pilsētā dažādās vietās bijām paslēpuši dāvanas un tiem, kas atrod, bija jāinformē 

bibliotēka WhatsApp lietotnē. Saņēmām pateicības par lielisko ideju un negaidīto pārsteigumu. 

 

5.4. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

 

JGB ir izvietota Krustpils kultūras nama otrajā un trešajā stāvā, kur otrajā stāvā atrodas 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa, bet trešajā stāvā Bērnu literatūras nodaļa. Līdz ar to grūtības 

nokļūšanai bibliotēkā sagādā cilvēkiem ar kustības traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem, 

vecāka gada gājuma cilvēkiem. Šo problēmu atrisina bibliotēkas pakomāts, jo grāmatas iepriekš 

var pasūtīt un ērti tās izņemt. Personām, kas atrodas ratiņkrēslā ir iespēja nokļūt bibliotēkas telpās, 

izmatojot pacēlāju.  2021. gadā bibliotēku apmeklējuši 41 lietotājs ar īpašām vajadzībām. 

 Bibliotēkas apmeklētāji, kuriem ir redzes problēmas var izmantot specializēto 

datortehnikas komplektu ar lupu.  

 Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku pārskata periodā 2 lietotāji izmanto 

audiogrāmatas. Pārskata periodā bibliotēkā tika pasūtītas 92 audiogrāmatas.  

 Cilvēkiem, kas veselības problēmu dēļ nevar ierasties bibliotēkā ir iespējams pieteikt 

grāmatu piegādes pakalpojumu mājās, šo pakalpojumu 2021. gadā izmantoja 2 personas. 

Informācija par šiem pakalpojumiem pieejama bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv, kā arī 

aktualizējam tos sociālajos tīklos. 

https://ieej.lv/xCWSG
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 Bibliotēkas pakalpojumu - grāmatu piegāde mājās - cilvēki izmanto reti, jo grūti pārvarēt 

psiholoģisko barjeru, ka jālūdz kādam palīdzība, kā arī cilvēki vairāk uzticas saviem 

radiniekiem un sociālajiem darbiniekiem, kas viņiem piegādā grāmatas. Bibliotekāra 

individuāla palīdzība un atbalsts tiek novērtēts visaugstāk, tā ir veiksmīga komunikācija, 

grāmatu kopu veidošanā pēc interesēm. Sekmīgāka kļuvusi sadarbība ar sociālajiem 

darbiniekiem/radiniekiem (kopskaitā 15), kuri aktīvi iesaistās bibliotēkas izdevumu piegādē 

aprūpējamajiem, kā arī nereti veicina un palīdz viņiem piedalīties bibliotēku pasākumos. 

Situācijas vērtējums: Cilvēki ar īpašām vajadzībām retāk izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus, jo viņiem ir fiziski grūtāk nokļūt bibliotēkā, bet apgūstot pakomāta iespējas, cilvēki 

ar īpašām vajadzībām aktīvāk sāk lietot bibliotēkas e-katalogu, kur grāmatas var pasūtīt 

elektroniski un saņemt pakomātā.  

 

5.5. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 

grupām  

 

Pandēmijas apstākļi ir ietekmējuši bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu norisi un 

pieejamību. Ikviens bibliotēkas apmeklētājs varēja saņemt individuālas konsultācijas par  e-

pakalpojumiem ko sniedz valsts un pašvaldība. Bet sakarā ar Covid-19 sertifikātiem šos 

pakalpojumus klātienē var saņemt tie, kuriem ir šis sertifikāts, bet tiem kuriem nav, šo 

pakalpojumu konsultāciju var saņemt sazinoties pa telefonu.  

 

Pakalpojumi atsevišķām mērķgrupām 

Ģimenēm: 

• Lieldienās bibliotēkas darbinieki bija sagatavojuši vairāk kā 400 oliņas ar saldumiem, kuras 

Lieldienu rītā paslēpām Jēkabpils ielās un parkos. Sociālajos tīklos publiskojām informāciju un 

aicinājām visus doties Lieldienu olu medībās. Vairāk par aktivitāti var redzēt saitē 

https://ieej.lv/FeafK. 

• Jau kā Ziemassvētku tradīcija ir ieviesusies akcija #grāmatudāvana, ko īstenojam facebook 

lapā. Pilsētvidē esam paslēpuši grāmatu dāvanas un ikviens var doties tās sameklēt. Vairāk var 

skatīties: https://ieej.lv/WuSNt 

• Vasarā Jēkabpils pilsētas svētku laikā izveidojām orientēšanās spēli “Piedzīvojums” . Spēles 

mērķis bija iepazīstināt ar Jēkabpils pilsētvidi, tās objektiem un vietām, kas interesantas un 

saistošas ģimenēm. 

  

https://ieej.lv/FeafK.
https://ieej.lv/WuSNt
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Senioriem:  

 Pansionātam "Jaunāmuiža" sadarbojoties ar pansionāta darbinieci reizi mēnesī nodrošinām 

iemītniekus ar grāmatām. Tās, ņemot vērā lasītāju pieprasījumus, nogādājam pansionātā.   

 JGB Eiropas  Savienības informācijas punktā 2021. gada 5.oktobrī notika Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Savienības informācijas 

punktiem bibliotēkās un Latvijas Drošāka interneta centru pasākumu cikla "Par Eiropas 

nākotni" interaktīva saruna. Pasākumu ciklu vadīja žurnālists un TV3 moderators Arnis Krauze. 

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: 

 Bibliotēkā ir pieejami pakalpojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ir 

pieejams pielāgoto datoru ar palielināmo lupu.  

 Bibliotēka ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, no kuras ir iespēja 

pasūtīt audiogrāmatas un tās tiek izsniegtas lietotājiem uz mājām. Diemžēl pandēmijas laikā šis 

pieprasījums ir mazinājusies 

 Cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām, bibliotēka piedāvā tādu pakalpojumu, kā 

grāmatu piegāde mājās Jēkabpils pilsētas teritorijas robežās. 

Mazākumtautībām: 

 Katru gadu, maijā, tiek svinēta Starptautiskā ukraiņu Višivankas diena. Ukraiņu tautas tērpa 

simbols - višivanka, krustdūrienā izšūtas blūzes un krekli. 2021. gada 20. maijā, bibliotēka 

sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir",  cēla godā višivanku.   

 Sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību "Javir", baltkrievu biedrību “Spatkanne” un poļu 

biedrību "Rodacy" 6.jūlijā pie Jēkabpils Galvenās bibliotēkas notika pasākums "Ikdienā arī ir 

zelts, tikai atroc" /Aspazija./ 

 Viens no spilgtākajiem pasākumiem ir literārais video iestudējums  “CONTRA SPEM 

SPERO!” sadarbojoties ar ukraiņu biedrību ‘’Javir’’, bibliotēkas darbinieces piedalījās 

neparastā projektā, kurā  piedalījāmies video uzņemšanā par ukraiņu dzejnieces  Lesjas 

Ukrainkas daiļradi. Šis veidotais video bija skatāms ne tikai pie mums, bet arī Ukrainā. 

 Sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku, Jēkabpils baltkrievu biedrību “Spatkanne", 

Jēkabpils ukraiņu biedrības “Javir” bērnu un jauniešu studiju notika JGB Eiropas Savienības 

informācijas punkta pasākums “Iepazīsim valodas caur dziesmu”, veltīts Eiropas Valodu 

dienai. Pasākumu atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

  Notika literāri muzikāla pēcpusdiena veltīta latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka - 120 un 

krievu dzejnieka Sergeja Jeseņina - 126  daiļradei  “Laimīgs es, ka dzīvot bija ļauts…’’, 
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sadarbībā ar Krustpils kultūras nama krievu dziesmu ansambli “Bariņa” un Ābeļu pagasta 

amatierteātra režisoru Pēteri Draņeviču. 

 Notika pasākums "Ziemas saulītes stariņi", sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrības “Javir" 

bērnu un jauniešu studiju, kas veltīts pazīstamai ukraiņu dziedātājai, komponistei, dziesmu 

autorei Natālijai Mai ( Nataliia Mai /Наталия Май). 

 Uzziņas un palīdzības sniegšana  NVO projektu izstrādes un  iesniegšanas procesā 

mazākumtautību biedrībām. 

Radošām personībām: 

 Dzejas nedēļā interešu apvienība "Literāts" aicināja iegriezties Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, 

lai atstātu savu literāro pēdas nospiedumu kopējā papīra pludmalē. 

 Janvārī facebook tiešraidē kopā ar mākslinieku Raimondu Vinduli devāmies piedzīvojumā - 

intuitīvās vibrācijas attēlot grafiskos izpausmes veidos. 

Situācijas vērtējums: Neskaties uz dažādiem Covid-19 ierobežojumiem, sadarbība 

dažādos veidos un norises formās turpinājās. Ļoti ceram, ka, beidzoties ierobežojumiem 

2022.gadā, tā kļūs vēl aktīvāka. 

 

5.6. Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši  

 

Tabula "Sniegtās uzziņas" 

Nodaļa  Uzziņu skaits 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa (LAN) 1435 

Bērnu literatūras nodaļa (BLN) 1110 

Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa (BSKN) 895 

Kopā 3440 

 

2021. gadā bibliotēka, ārkārtas situācijas apstākļos,  turpināja informatīvos pakalpojumus. 

Covid-19 pandēmija veicināja uzziņu saņemšanas formas. Bibliotēka lietotājus apkalpoja attālināti 

un klātienē, pielāgojoties mainīgajiem pandēmijas darba apstākļiem valstī.  

Kopumā LAN sniegtas 1435, t. sk. 351 Internetlasītavā, uzziņas un konsultācijas. 

Secinājām, ka jaunākās paaudzes lasītāji ir elastīgāki, vēlējās saņemt uzziņas attālināti, izmantojot 

e-resursus. Seniori deva priekšroku saņemt uzziņas klātienē. No 2021. gada oktobra, bibliotēkā 

pieejams jauns pakalpojums - pakomāts, kuru mēs arī  izmantojām, lai nodotu informācijas uzziņas 

(preses izdevumus, grāmatas, mapes u.t.m.) lietotājiem, kuri nevarēja apmeklēt bibliotēku 

klātienē. 

2021. gadā daudz uzziņas tika sniegtas par dažādiem valsts pārvaldes e-pakalpojumiem, 

piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iesniegumu parakstīšana ar e-parakstu, izziņu 
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elektroniskā nosūtīšana, piekļuve medicīnas dokumentiem un vietnei Covid19sertifikats.lv u.c. 

Daudz uzziņas tika sniegtas senioriem par e-pasta izmantošanu, dokumentu izdrukāšanu, saziņu 

ar valsts iestādēm un bankas pakalpojumu izmantošanu.  

Aktuālākās uzziņas:  

 arhitektūras fakultātes studentam, bakalaura darba izstrādei – "Skolu arhitektūra'';  

 meklējām informāciju par mākslinieku Ansi Cīruli un viņa gleznu ‘’Jaunsaimnieks’’; 

 Jēkabpils reģionālajā  slimnīcā  bija iespēja apgūt arodizglītības programmu māsas palīgs, tās 

ietvaros sniedzām uzziņas par medicīnas tēmām, piemēram, parazitoloģija, anatomija, sirds 

slimības, veģetatīvā distonija;  

 Jēkabpilī darbojas Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle, kur var apgūt tiesību zinātnes, tās 

studenti vēlējās iegūt uzziņas par civiltiesībām – ''Laulības šķiršana''. 

 

Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļā (BSKN) 2021.gadā sniegtas 895 

uzziņas (konsultācijas, faktogrāfiskās un precizējošās, tematiskās, elektroniskās utt.). Uzziņu 

sagatavošanai pamatā tiek izmantoti: Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku kopkatalogs un Novada datu bāze, LNB elektroniskais katalogs un Analītikas datubāze, 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka, LNB Digitālā bibliotēka, citu Latvijas bibliotēku elektroniskie 

katalogi un novadpētniecības datu bāzes. Nozīmīgākās uzziņas tiek saglabātas JGB servera mapē 

“Bibliogrāfiskie saraksti”. Neatslābstoša ir interese par dzimto novadu un tajā dzīvojušajiem 

cilvēkiem.  

Pārskata perioda uzziņas:  

 Daugavas plostniekiem, Katrīnas I atveidi Krievijas televīzijas pārraidē “Ledus laikmets”. 

 Ungurmuižas lauksaimnieku Teodoru Kalniņu, sociālās palīdzības iestādēm topošajā Jēkabpils 

novadā.  

 Īpašs uzdevums bija sameklēt publikācijas par Jēkabpils un Krustpils sabiedrisko, sadzīvisko, 

kultūras, politisko dzīvi pirmskara Latvijas presē.  

 Papildus novadpētniecības tēmām meklēti materiāli par Anša Cīruļa gleznu “Jaunsaimnieks”. 

 Ķīniešu pulkveža Sun Dzi grāmatu “Kara māksla”. 

 Sniegs kā simbols. 

 Latvijas Militārās policijas vēsture. 

 Vācu psihiatrs Emīls Krepelins. 

 Violetās krāsas nozīme. 

 Aborts no socioloģijas viedokļa. 

 Iesauku rašanās un pielietojums.  
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 Bezdarba teorija.  

Medicīnas un sociālajā jomā tika meklēta informācija par: 

 Stāzes dermatītu,  

 preparātu “Daigo”,  

 sociālo darbu ar cilvēkiem-invalīdiem un 3.grupas invalīdu socializēšanos.  

Teātra cienītāji interesējās par:  

 dažādām teātra skolām un veidiem,  

 teātra darbību pandēmijas apstākļos,  

 krievu režisoru Romānu Viktjuku.  

Kultūras interesenti padziļinātu interesi izrādīja par:  

 I.Ziedoņa “Epifāniju” tulkojumu krievu valodā,  

 krievu literatūras darbinieku jubilejām 2021.gadā  

 Maskavas baznīcām, īpaši par Lielo un Mazo Augšāmcelšanās, un Anglikāņu baznīcu. 

Situācijas vērtējum: Uzziņas nākas meklēt ne tikai pēc kāda lietotāja konkrēta 

pieprasījuma, bet arī bibliotekāra ikdienas darba gaitā – veidojot aprakstus, autoritātes, atlasot 

materiālus izstādēm. Jo, paradoksāli, bet – līdz ar informācijas plūsmas palielināšanos, palielinās 

nepārbaudītas, neprecīzas, dažreiz par aplamas informācijas daudzums, jo publikāciju autori 

bieži izmanto neautoritatīvus informācijas avotus.  Tāpēc, piemēram, virtuālo izstāžu gatavošana 

izvēršas par veselu pētījumu kopumu ar dažādu informācijas avotu datu pārbaudi, salīdzināšanu 

un precizēšanu. Pieredze rāda, ka pieaug laika patēriņš autoritatīvas un patiesas informācijas 

radīšanai. 

 

5.7. Eiropas informācijas punkts ESIP 

 

Nozīmīgs pasākums Eiropas Savienībai  2021. gadā bija platformas Eiropas nākotnei 

izveidošana. Sadarbojoties ar Jēkabpils mazākumtautību kopienām, informējām par platformu, 

iespēju aktīvi dalīties ar savām idejām, veidot pasākumus Eiropas labākai nākotnei. Bibliotēkas 

ESIP iesaistījās pasākumu ciklā “Saruna par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem un 

mācības par digitālajām prasmēm". Pasākumu cikls veltīts Konferencei par Eiropas nākotni un 

digitālajiem izaicinājumiem.  

Pārskata periodā notika Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Ārlietu 

ministriju, Eiropas Savienības informācijas punktiem bibliotēkās un Latvijas Drošāka interneta 

centru pasākumu cikla "Par Eiropas nākotni" interaktīva saruna. Pasākumu ciklu vadīja 

žurnālists un TV3 moderators Arnis Krauze. 
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Eiropas dienai veltītais pasākums "Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc’’, kuru atbalstīja LR 

Ārlietu ministrija, saistībā ar epidemioloģisko situāciju notika jūlijā. Pasākuma dalībnieki tika 

iepazīstināti ar faktiem par Eiropas Savienību, notika diskusija par to kā mazākumtautību pārstāvji 

jūtas vietējā kopienā un Eiropas Savienībā.  

Katru gadu maijā notiek   “Eiropas eksāmens”.  Tas ir  izzinošs un atraktīvs veids, kā 

pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību.  2021. gada Eiropas eksāmenā tika 

iekļauti jautājumi, kurus sagatavoja arī  Jēkabpils ESIP. 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas ESIP piedalījās LR Ārlietu ministrijas izsludinātajā 

konkursā  Eiropas Savienības informācijas punktiem Latvijā – Eiropas Valodu diena. Tika 

atbalstīts pasākums “Iepazīsim valodas caur dziesmu", kurā gūstot informāciju, secinājām ka 

daudzvalodība ir līdzeklis labākai starpkultūru sapratnei. 

2021. gadā turpinām papildināt sadaļu “Eiropas Savienības informācija” bibliotēkas 

mājaslapā par Eiropas Savienības aktualitātēm, informēt par ES vēsturi, idejām un ieguvumiem, 

kultūras aktualitātēm. 

Tabula "ESIP aktivitāšu skaits" 

Izstādes  Pasākumi  

4 3 

 

 

5.8. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība 

Pašvaldība 

No 2016. gada JGB ievieto Jēkabpils pašvaldības informatīvo avīzi “Jēkabpils Vēstis” 

LNB datu bāzē “Digitāli rādīta periodika”. Pēc reģionālās reformas 2021.gada jūlija šis izdevums 

tiek pārdēvēts par "Jēkabpils novada Vēstīm". Datu bāzē pieejamas arī bijušo novadu avīzes: 

“Krustpils Novadnieks”, Jēkabpils novada “Ļaudis un Darbi”, “Salas Novada Vēstis”, “Neretas 

Novada Vēstis”, “Viesītes Novada Vēstis”, “Aknīstes Novada Vēstis”. Katru mēnesi, lai uzzinātu 

par kultūras aktivitātēm pilsētā, Kultūras pārvalde savā mājas lapā ievieto informāciju par 

bibliotēkas pasākumiem. Nozīmīgāko pasākumu afišas atgādina un aicina interesentus uz 

pasākumiem. Bibliotēkas Informācijas centrā pieejami bezmaksas bukleti par Jēkabpili un tūrisma 

objektiem. Bibliotēka iesaistās pašvaldības līmeņa izveidotajās aptaujās, kā arī Latvijas mēroga 

aptaujās, bibliotēkas darbinieki aktīvi piedāvā apmeklētājiem aizpildīt aptaujas anketas. Visa 

informācija pieejama Jēkabpils pilsētas mājas lapā, vajadzības gadījumā ikvienam interesentam 

palīdzam informāciju atrast un orientēties mājas lapas struktūrā. 
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Nevalstiskās organizācijas 

Bibliotēkai ir gadu gaitā izveidojusies un nostiprinājusies sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu 

kultūrizglītojošo biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību “Spatkanne”. Sadarbojoties ar šīm 

biedrībām, tiek organizēti pasākumi un realizēti projekti, Bibliotēkā bieži notiek pasākumi, kuros 

popularizējam biedrību darbību un kultūru. Informējam un konsultējam par informācijas 

pieejamību internetvidē. 

 

5.9. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana”   

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2021) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jēkabpils 1 1 1 1 1 112 Pasūtīti 

izdevumi-

1767 

Izveidots 

brivais 

pieprasijums 

- 40 

 

Situācijas vērtējums.  Pasūtīti eksemplāri – iespējams izgūt tikai visa kopkatalga datus. 

 

Kataloga veidošanās dinamika 

 2019 2020 2021 +/- 

Elektroniskais katalogs (ierakstu skaits) 97 451 99 123 100 728 +1605 

Eksemplāru skaits 405 426 399 294 394 503 -4791 

Turpinājumizd. eks. 70 674  70 815 70 085 -730 

Novadpētniecība (ierakstu skaits)  54 092 53 398 55 059 +1661 

 

Situācijas vērtējums. Eksemplāru skaits kopkatalogā ir samazinājies, reģiona bibliotēkas  

aktīvi strādāja pie dokumentu izvērtēšanas un izslēgšanas. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 2069 1794 1484 -17% 

Autorizētie lietotāji kopā 885 824 701 -15% 

Autorizētie lietotāji pārskata periodā 238 196 193 -2% 
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5.10. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

175 125 128 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

1306 709 763 

 

Situācijas vērtējums. Turpinās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, pārskata 

periodā saņemtas 92 audiogrāmatas, kuras izsniegtas 92 reizes. Ir krities lasītāju SBA 

pieprasījums no Latvijas Nacionālās bibliotēkas - tas šogad ir tikai 1 pieprasījums. Savukārt JGB 

visvairāk grāmatu izsniegusi Mežāres un Krustpils pagasta bibliotēkām. 

 

5.11. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Pārskata periodā liels pārbaudījums bija ievērot mainīgos epidemioloģiskos drošības 

noteikumus. Noteikumi mainījās bieži un tos nācās pielāgot ikdienas darbam. Oktobrī, kā katru 

Latvijas bibliotēka nācās arī slēgt, lai samazinātu cilvēku kontaktus. Grāmatas turpināja prasīt, bet 

bibliotēka tās nevarēja izsniegt. Lai atrisinātu grāmatu pieprasījumu problēmu, bibliotēka 

iegādājās grāmatu nodošanas un saņemšanas skapi "Pakomātu" kas atrisināja ne tikai 

nevakcinēto lietotāju grāmatu piekļuves problēmu, bet arī to cilvēku grāmatu piekļuvi, kas 

bibliotēkas darba laikā nevar atnākt uz bibliotēku un arī to cilvēku problēmu, kuriem ir grūti uzkāpt 

pa kāpnēm. 

Lai nodrošinātu semināru nepārtrauktību un pasākumu norisi, kas klātienē nebija iespējams 

šajos pandēmijas apstākļos Jēkabpils pilsētas pašvaldība iegādājās MS Team (tiešsaistes 

sanāksmju platformas) licenci, lai varētu nodrošināt tiešsaistes pasākumus un seminārus, kā arī 

sapulces un konferences. 

Pēdējos gadus bibliotēkā krītas periodisko izdevumu pieprasījums. Esam ievērojuši, ka 

periodiskos izdevumus pārsvarā lasa seniori. Jaunāku gadu gājuma cilvēki ir pārgājuši uz 

elektronisko ziņu lasīšanu. Iespējams, lai atjaunotu periodisko izdevumu pieprasījumu, bibliotēkā 

būtu jārada jauna lasītava, kas būtu piemērota ģimenēm ar bērniem, jo šobrīd mums atsevišķi ir 

pieaugušo lasītava un bērnu lasītava, ja šīs lasītavas apvienotu, tad periodika būtu pieejamāka un 

apmeklētāji justos ērtāk. 

Pirms pandēmijas daudziem bērniem bibliotēka bija vieta, kur satikt draugus, socializēties, 

pavadīt brīvo laiku. Saistībā ar attālināto mācīšanos pagājušajā gadā un ierobežojumiem, bērni 
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vairs neapmeklēja bibliotēku tik bieži kā iepriekš. Ir mainījusies arī bērnu interese par grāmatām 

un lasīšanu – fiziskā veidolā. Bērniem tiek piedāvāti tehnoloģiskie risinājumi mācībās, fiziskā 

grāmata viņiem vairs nešķiet aktuāla un saistoša. Par to liecina arī lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021” ekspertu skaita samazinājums. 

Pandēmijas apstākļos organizētos pasākumus apmeklēja maz. Daļa bibliotēkas lietotāju ir  

cilvēki gados, kuri neapmeklēja bibliotēkas rīkotos pasākumus, lai gan tie tika rīkoti ārā,  baidoties 

par savu un ģimenes locekļu veselību. To izjutām rīkojot pasākumu ciklu "Tikšanās ar 

rakstniekiem". 

 

6. Krājums  

 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Pārskata periodā uzmanība tika pievērsta jaunumiem oriģinālliteratūrā un lasītāju 

pieprasījumu analīzei. Nemainīga ir lasītāju interese par jaunajiem latviešu detektīvžanra autoriem. 

Tā kā JGB blakus atrodas Latvijas Universitātes filiāle, kurā mācās pedagogi, liels pedagoģiskās 

literatūras pieprasījums, tāpēc  2021. gadā turpinājām jaunākās un pieprasītākās pedagoģiskās 

literatūras komplektēšanu. Covid –19 ietekmē (darba, tuvinieku zaudējums utt.) lasītāji vairāk 

uzmanību pievērš savai mentālajai veselībai - otrs lielākais jaunieguvumu skaits ir psiholoģijas 

nozares izdevumi.  

Krājuma komplektēšanas darbā izmantojam „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepciju (2020-2022)”. 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” (EUR) 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 9430 10 335 10 815 

t. sk. grāmatām 6767 7652 8120 

t. sk. bērnu grāmatām 942 1507 1475 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2663 2683 2695 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā    

0,85* 0,89* 0,94* 

 

Iedzīvotāju skaits 22076/11038 23241/11620 

 

22950/11475 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 9430 10 335 10 815 
*Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un 

finansējums tika rēķināts no puses pilsētas iedzīvotāju skaita. 
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Situācijas vērtējums. Pašvaldības kopējais finansējums komplektēšanai ir nedaudz 

palielinājies, taču grāmatu cenas ir ļoti cēlušās (apmēram par 7%) - iegādāto grāmatu eksemplāru 

skaits ir mazāks.  Preses abonēšanai piešķirtā summa ir iepriekšējā gada līmenī. Grāmatu iegādei 

izmantojam trīs lielākos piegādātājus: vairumtirdzniecības bāzi Latvijas Grāmata (50% no 

iepirkto grāmatu daudzuma), individuālo komersantu Virja AK (40%) un Zvaigzne ABC Jēkabpils 

grāmatnīcu (7%). 

Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (EUR) 

  2019 2020 2021 

Nodots bezatlīdzībā 1722 1481 1960 

Projekti 662 1162  1081 

Lietotāju aizvietotās    - 67    - 

Kopā 2384 2710 3041 

 

Situācijas vērtējums. 2021. gadā palielinājies bezatlīdzībā saņemto izdevumu skaits. 

Grāmatas ir dāvinājuši gan bibliotēkas lietotāji, gan arī autori. Piemēram, Jūrmalas pilsētas 

dzejnieks Nauris Gekišs pārskata periodā uzdāvināja 5 savas dzejas grāmatas. Pavisam Krājumā 

ir 18  dzejnieka izdevumi. Arī 2021. Gadā bibliotēka piedalījās LR Kultūras ministrijas  

izstrādātajā projektā Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai kultūras nozarē un  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā  “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām”. Jēkabpils Galvenā bibliotēka saņēma 78 grāmatu eksemplārus 839 EUR vērtībā. 

 

• Rekataloģizācija ir pabeigta. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) pārskata periodā netika veikta. 

 

6.3. Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 2664 2867 2495 

t. sk. grāmatas 1256 1712 1270 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 156 189 234 

t. sk. bērniem 158 281 239 

Izslēgtie dokumenti 2769 9484 2390 

Krājuma kopskaits 57 013 50 396 50 501 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,67 0,74 0,68 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

0,54 0,68 0,41 
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Tabula “Krājuma kvalitātes izpēte” 

  Izsniegums 

(2020) 

Krājuma 

apgrozība 

(2020) 

Izsniegums 

(2021) 

Krājuma 

apgrozība 

(2021) 

Daiļliteratūra 19 025 1,1 18 275 1 

Bērnu literatūra 5138 0,68 5159 0,54 

Nozaru literatūra 21 580 0,49 8455 0,37 

Audioviz. dokumenti 20 0,1 13 0,05 

Spēles 838 12,5 173 2,2 

Nošizdevumi 7 0,1 6 0,1 

Kartogrāfiskie dok. 5         0,03 1 0,01 

Novadpētniecības 

mapes 

19 0,1 13 0,1 

Seriālizdevumi 6094 0,68 3914 0,41 

Kopā 37 795 0,74 31834 0,63 

 

Situācijas vērtējums. Saistībā ar Covod-19 ierobežojumiem krājuma apgrozība pēdējos 

divos gados ir ļoti samazinājusies. Piemēram, ja X-box un citas spēles  2019. gadā  tika izsniegtas 

vairāk kā 6-tūkstoš reizes (apgrozība - 95), tad 2021. gadā vairs tikai 173 reizes (apgrozība - 2,2) 

Joprojām visvairāk izmantotais ir daiļliteratūras krājums. Sakarā ar to, ka pandēmijas laikā 

vairākas augstskolas un koledžas saviem studentiem deva iespēju neierobežoti piekļūt pie 

elektroniskajām datu bāzēm nozaru literatūras izsniegums bibliotēkā ir krities. 

 

6.4. Datubāzes 

2021.gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejamas 3 abonētās datubāzes, kurās var 

sameklēt drošu un uzticamu informāciju, kas palīdz darbam un izglītībai. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums”  

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 1112 971 1287 

piekļuves sesiju skaits 709 564 510 

lejuplāžu skaits - - - 

News 144 170 132 

LETAs arhīvs Nav iespējams 

iegūt statistiku 

168 38 

 

Situācijas vērtējums: Ārkārtas situācijas laikā bibliotēka strādāja attālināti, pakalpojumu 

pieejamība bija ierobežota. Protams arī bibliotekāru klātienes konsultācijas apmeklētājiem 

pietrūka, lai aktīvāk meklētu vajadzīgo informāciju. Lietotāji vairāk izmantoja iespēju meklēt 

informāciju bibliotēkas mājaslapas sadaļā e-resursi. 
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6.5. Krājuma un datubāžu popularizēšana  

 

Krājuma jaunumi tiek atspoguļoti bibliotēkas interneta vietnē sadaļā "Jaunākās grāmatas", 

sociālajos tīklos un Lasītāju apkalpošanas nodaļā izvietotajā ekrānā ar mainīgu informāciju.  Bērnu 

literatūras nodaļā jaunākās krājumā ienākušās grāmatas tiek izstādītas atsevišķā stendā un veidoti 

apskati sociālajos tīklos.  

2021. gadā tika izveidotas un ievietotas bibliotēkas mājās lapā trīs informatīvas stundas:  

 Bibliotēkas periodisko izdevumu popularizēšana,  

 Latvijas Nacionālā enciklopēdija, 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas e-resursi.  

Novadītas 3 tiešsaistes bibliotekārās stunda Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases 

skolēniem. 

Lai popularizētu bibliotēkas krājumu, katru mēnesi mainām plauktu un virtuālās izstādes, 

kurās atspoguļojam dažādus literatūras un periodikas avotus, par konkrētā mēneša aktualitāti.  

Strādājot ar uzziņām, bieži izmantojām datubāzēs pieejamo informāciju un iesakām tās 

izmantot mūsu apmeklētājiem. Vadot bibliotekārās stundas, stāstam par bibliotēku, iepazīstinām 

ar krājumu un pieejamām priekšrocībām bibliotēkā. Viens no pārskata perioda jaunumiem bija 

virtuālā ekskursija bibliotēkā, kas tika vadīta caur tiešsaistes platformu MS Team, un ar viedtālruni 

izgājām un parādījām par bibliotēku un iespējām tajā. 

Individuāli konsultējam lasītājus un iesakām vēlamo literatūru konkrētam lasītājam, kā arī 

apzinām lasītāju vēlmes, lai komplektētu krājumu. 

Izveidota izdales informācija par bibliotēku, datubāzēm, novadpētniecības materiāliem, 

krājumu un to izmantošanas iespējām.  

Informatīvajā ekrānā tiek atspoguļota informācija par Novadpētniecības datubāzes saturu 

un tās izmantošanas iespējām.  

Tabula "Nozīmīgākie krājumu un datubāžu popularizējoši pasākumi" 

Pasākuma nosaukums Apraksts  

Atjautības spēle "Ceļo 

bibliotēkas plauktos" 

Dzejas dienu ietvaros bibliotēkā organizējām atjautības spēli "Ceļo 

bibliotēkas plauktos". Spēles uzdevums bija pēc dotajiem aprakstiem atrast 

grāmatu, kas bija speciāli izcelta, un attiecīgajā grāmatā bija jāsameklē 

vārds, kuru bija jāieraksta uzdevumu lapā, tā atklājot dzejoli. Spēlē 

piedalījās vairāk kā 20 dažāda vecuma dalībnieki. 

Projekts "Dzīve 

grāmatās, grāmata 

dzīvē" 

Projekta ietvaros tika organizēti trīs literāri pasākumi, kuru laikā pasākuma 

vadītāja, kultūržurnāliste Liega Piešiņa diskutēja ar autoriem par sabiedrībā 

neērtām tēmām un to atspoguļojumu rakstnieku literārajos darbos.  

Literāri muzikāls 

pasākums “ Laimīgs 

es, ka dzīvot bija 

ļauts…’’ 

2021. gada 14. oktobrī  notika literāri muzikāla pēcpusdiena veltīta 

Aleksandra Čaka un Sergeja Jeseņina daiļradei, sadarbībā ar Krustpils 

kultūras nama krievu dziesmu ansambli “Bariņa” un Ābeļu pagasta 

amatierteārta režisoru Pēteri Draņeviču. 
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Konkurss “Gar abiem 

Daugavas krastiem. 

Atrodi izdevumus par 

novadu e-katalogā!” 

JGB organizēja konkursu, kurā varēja pārbaudīt un pilnveidot savas 

informāciju tehnoloģiju prasmes 

“Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija” 

Kā veiksmīgāku krājuma popularizēšanas aktivitāti, var minēt bērnu, 

jauniešu un vecāku žūriju. Pārskata periodā žūrijas grāmatas lasīja apmēram 

122 eksperti. Informāciju par piedalīšanos aktīvi izvietojām mājaslapā, 

sociālajos tīklos, kā arī uzrunājot bērnus un jauniešus klātienē. 

Jauno grāmatu un 

tematiskie grāmatu un 

periodikas apskati 

sociālajos tīklos 

Regulāri 2-3 reizes mēnesī sociālajos tīklos tiek ievietoti tematiski, jauno 

grāmatu un periodikas apskati. Tas ir atraktīvs stāsts, kuru stāsta, kāds 

grāmatas varonis. Piemēram, patriotu nedēļa žurnālos, grāmatas par lāčiem. 

Digitālā nedēļa Pildot bibliotēkas darbinieku veidotajos uzdevumus, bērni varēja pārbaudīt 

savas zināšanas droša interneta lietošanā. 

Datu bāzu 

popularizēšana 

Tika izveidotas 2 virtuālās izstādes "Latvijas Nacionālā enciklopēdija" un 

"JGB e-resursi" . Novadītas 3 bibliotekārās stundas, kurās popularizējām un 

aicinājām izmantot datu bāzes. Izveidoti informatīvi materiāli "Iepazīsti un 

izmanto datu bāzes".  

 

6.6. Darbs ar parādniekiem 

 

Regulāri tiek veikta BIS Alise modulī – cirkulācija - pārbaude par laikā nenodotām 

grāmatām. Pēc šīs statistikas tad arī strādājam ar parādniekiem: 

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

 zvanām uz datu bāzē norādītajiem telefonu numuriem; 

 sadarbojamies ar skolu bibliotēkām un reģiona bibliotēkām, lūdzot atgādināt par termiņa 

kavējumiem. 

Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir telefoniskie atgādinājumi. Problēma ir 

bērni, kuriem telefona numuri mēdz bieži mainīties, kā arī viņi neatbild uz svešu numuru zvaniem. 

Pēc pakomāta uzstādīšanas, kas atrodas ārā pie bibliotēkas, šobrīd ikvienas ir iespēja nodot 

grāmatu jebkurā diennakts laikā, jo pakomātā ne tikai var saņemt grāmatas, bet tās nodot. 

Bibliotēkas lietotāji, kas kļuva par parādniekiem tikai tāpēc ka nevarēja nodot grāmatas bibliotēkas 

darba laikā, šobrīd to var darīt jebkurā dienā un laikā. 

Situācijas vērtējums: Pandēmijas laikā daļa parādnieku izmanto iespēju grāmatas atstāt 

karantīnas kastē, lai nav jākomunicē ar bibliotekāru. Lai veicinātu grāmatu nodošanu, bibliotēka 

ieviesa grāmatu nodošanas un saņemšanas skapi "Pakomātu", kas atrodas ārpus bibliotēkas 

telpām, šādā veidā veicinot nodod grāmatas tiem, kas nevar atnākt parastajā bibliotēkas darba 

laikā. 
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6.7. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Krājuma papildināšanai bibliotēka izmanto ne tikai pašvaldības piešķirto finansējumu, bet 

arī dažādu biedrību, organizāciju, konkrētu autoru un bibliotēkas lietotāju  dāvinājumus. 

Piemēram, pārskata periodā tie bija 456 eksemplāri.  Bibliotēkas lietotāji aktīvi dāvināja grāmatas 

no savām privātajām bibliotēkām.  

Tā kā mums ir daudz lasītāju, kuri lasa literatūru krievu valodā, apmēram 16%  

jaunieguvumu ir svešvalodās (visvairāk krievu valodā). Analizējot izsniegumu 2021. gadā, 

redzams, ka 18% no izsniegtajiem eksemplāriem bijuši svešvalodās. 

Krātuve. Turpinājām maz pieprasīto eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Pārskata 

periodā esam ieguvuši jaunas, mazliet lielākas telpas. Tās gan neatrodas vairs blakus bibliotēkai, 

tāpēc lasītāju pieprasījumu apmierināšana ir ilgāka. Atskaites perioda beigās Krātuvē bija 2872 

eksemplāri jeb 7% no kopējā krājuma. Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem izmantojām šo 

krājumu - 2020. gadā no Krātuves izsniegti 33 eksemplāri. 

Depozitārijs. Ņemot vērā akreditācijas komisijas ieteikumus, 2021. gada rudenī krātuves 

telpās esam  sākuši veidot Depozitārija krājumu - mazpieprasīto izdevumu glabāšanai. Iekļaujam 

izdevumus, kuru eksemplāru skaits reģionā ir mazāk kā 15 eksemplāri. Līdz gada beigām 

depozitārija krājumā tika iekļauti ap 400 eksemplāri. 

Krājuma komplektēšana. Vērtīgs bibliotēkas krājuma papildinājums bija no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas saņemtais  “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 

komplekts. Tajā ieguvām skaistus un dārgus izdevumus, kuru iegādei nevarējām atlicināt tik daudz 

naudas piešķirtā finansējuma ietvaros vai otru eksemplāru pieprasītākajām oriģinālliteratūras 

grāmatām, rindu uz eksemplāru mazināšanai. 

Nozīmīgs papildinājums Bērnu literatūras nodaļas uzziņu literatūras klāstā bija skaistās, 

bagātīgi ilustrētās sērijas "Laipni lūgti muzejā" vairākas grāmatas. 

Studentiem aktuāli ir tikai pēdējos 5 gados izdotie informācijas avoti, tāpēc regulāri jāseko 

un jākomplektē jaunākie izdevumi. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem  

 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

  Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas (turpmāk JGB BLN) galvenie 

uzdevumi pārskata periodā: 
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 Bērnu un jauniešu  piesaiste bibliotēkai Covid-19 ierobežojumu apstākļos;  

 Literatūru un grāmatas popularizējošu, lasītprasmju veicinošu pasākumu organizēšana. 

  

  2020 2021  + vai - 

Lietotāji 709 552  157 

Apmeklējumi 14538 7426 (t.sk. zoom, wachapp pasākumu apmeklējumi)   7112 

Izsniegumi 7427 8690 +  1263 

 

Situācijas vērtējums: Tā kā 2021.gadā bija ļoti daudz ierobežojumi, ir krietni sarucis 

bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaits, bet ir palielinājies izsniegums, jo darbinieki 

piegādāja grāmatas saviem sadarbības partneriem, piemēram, audzinātājām pirmskolas izglītības 

iestādēs, kā arī lietotāji izmantoja pakomāta piedāvātās iespējas. 

BLN ir konti sociālajos tīklos facebook.com, instagramm.com, draugiem.lv 2021.gadā 

pieaugusi popularitāte tieši Facebook https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala  

(18 737 skatījumi), kas mums dod stimulu  vairāk attīstīties virtuālajā vidē un ieinteresēt jauniešus. 

Bet ir jāņem vērā, ka sociālajos tīklos maziem bērniem ir ierobežota iespēja iesaistīties datu 

aizsardzības nolūko, tāpēc jāveido saturs, kas ieinteresētu vecākus un viņi ar to dalītos ģimenē, 

iesaistot savus bērnus.  

 

  2020 Tiešraides/Dalībnieku skaits 2021 Dalībnieku skaits 

ZOOM 4 pasākumi  143  15 pasākumi 785 

Whatsapp 1 pasākums 61 1 pasākums 26 

 

Situācijas vērtējums: 2021.gadā esam rīkojuši daudzus tiešsaistes pasākumus Zoom un 

Wachapp platformās skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem. Skolotāji ir uz izdegšanas robežas, 

bet tomēr atsaucas uz mūsu rīkotajiem pasākumiem, jo tā ir neliela atslodze pedagogiem un jauna 

pieredze. 

 

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

 

2021.gads ir pagājis tehnoloģiju iespaidā, jo klātienes tikšanās nebija iespējams rīkot, bet 

tas netraucēja gūt zināšanas un sniegt konsultācijas, kaut arī  ne visi ir gatavi šim Covid-19 

ierobežojumu interesantajam laikam.  

Ar aktuālāko informāciju dalāmies reģiona bibliotēku darba sanāksmēs. Sniedzam 

konsultācijas skolotājiem un vecākiem, gatavojoties literāriem konkursiem. 

Nodaļas vadītāja ir reģionālās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību, metodikas un 

projekta praktiskās realizēšanas kurators. Skaļās lasīšanas reģionālajā finālā 2021. gadā bija 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala
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pieteikušies 8 dalībnieki no  6 skolām, bet slimības dēļ piedalījās  tikai 1 dalībnieks Jēkabpils 

2.vidusskolas. 

Arī šajā gadā konsultējām publisko un skolu bibliotekārus par programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas” norisi: lasīšanu, anketēšanu, palīdzot ar idejām noslēguma 

pasākumu rīkošanai, kas ir viens no galvenajiem stimuliem tieši jaunāko klašu bērniem. Ciešākā 

sadarbība bija ar Jēkabpils 2.vidusskolu, Jēkabpils 3.vidusskolu, Atašienes, Leimaņu, Kūku,  Salas 

bibliotēkām.  

Oktobrī  reģionu bibliotekāru seminārā noorganizēta tiešsaistes saruna ar grāmatas par 

drošību internetā "Caps un ciet jeb Vilks manipulators" prezentācija ilustratori M. Heniņu, 

autori S. Denisu-Liepnieci. Autores stāstīja par grāmatas tapšanu, tulkošanu, rādīja dažādus 

uzdevumus, stāstīja kāpēc tieši šāda grāmata tapa. 

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

 

Krājums tiek veidots maksimāli ņemot vērā bērnu un jauniešu intereses un pieprasījumu. 

Ņemam vērā arī skolas obligāto literatūru, kurā nepieciešama ne tikai klasika, bet arī jaunākā 

latviešu oriģinālliteratūra. Krājums regulāri tek pārskatīts, iespēju robežās nolietotas grāmatas tiek 

aizvietotas ar jaunākiem izdevumiem. Regulāri saņemam dāvinājumus no lasītājiem ar aktuālām 

grāmatām no kurām bērni ir izauguši un tās labprāt uzdāvina mums, lai iepriecinātu citus bērnus.  

 

  2019 2020 2021 

Krājums 17416 17139 16027 

t.sk. B un J 9416 (54%) 9674 (56%) 9406 (58%) 

Jaunieguvumi 650 702 663 

t.sk. B un J 433 (67%) 428 (61%) 352(53%) 

 

Situācijas vērtējums. 2021. gadā ir kopējais finansējums ir ieprēkšējo gadu līmenī, bet 

mazāk ir iegādatas tieši bērnu grāmatas. Tomēr liels ieguvums bija LR Kultūras ministrijas  

izstrādātajā projektā Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai kultūras nozarē un  LNB 

īstenotajā  “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” -  rezultātā ieguvām 36 

grāmatu eksemplārus par 280 eiro. 

2021. gada nozīmīgs krājuma papildinājums bija 11 gan iegādātās, gan dāvinātās galda 

un interaktīvās spēles. Piemēram, galda spēles - Saliekamā ābece, Gadalaiki, Ko darīt, kad nav 

ko darīt?, interaktīvās spēles - Need for Speed Rivals, Rush a Disney Pixar Adventure, Farming 

Simulator 17. 
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Jaunās grāmatas tiek izvietotas stendā ”Jaunākās grāmatas”, kur tās ir brīvi pieejamas 

bibliotēkas apmeklētājiem. Lai sasniegtu plašāku lietotāju loku, bibliotēkas sociālo tīklu kontos 

regulāri tiek veidoti stāstījumi par jaunākajām grāmatām, arī tematiski grāmatu un periodikas 

apskati. Bibliotekārajās stundās tiek popularizēts krājums, sevišķi pirmsskolas vecuma bērniem, 

ar kuriem kopīgi tiek lasītas viņu vecumam piemērotas grāmatas, pieskaņojot tās viņiem 

aktuālām tēmām. Piemēram, bibliotekārajā stundā kopā ar PII ”Zvaniņš “un “Auseklītis” - 

zobiņu veselība (Dž. Martinella “Pat Briesmoņi tīra zobus”), latviešu folklora (Mīklas, 

Sakāmvārdi, Parunas), par pavasara iestāšanos un bērna pašapziņu (I. Ziemanis “Peļķīte”), 

dzejas dienu pasākumi (bērnu un jauniešu dzeja), Rūķu darbnīcā izmantojām H. Šēla grāmatu 

”Rūķu gads”. 

 

7.4. Uzziņas, pakalpojumi, prasmju attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

 

Saistībā ar jauniem noteikumiem un to, ka gada griezumā esam bijuši divas reizes slēgti 

klātienes apmeklējumam, aicinājām lietotājus apgūt autorizēšanās iespējas un lasīt gan 

elektroniski (www.3td.lv), gan rezervēt grāmatas attālināti katalogā, un no rudens grāmatas saņemt 

bezkontakta režīmā – ar grāmatu pakomāta starpniecību. Kopš pandēmijas sākumā, un sevišķi 

pagājušā gada kopskatījumā ir ļoti audzis tieši autorizēto lasītāju skaits – cilvēki arvien vairāk 

izvēlas rezervēt grāmatas elektroniski, veltot mazāku uzturēšanās laiku bibliotēkā.  

Uzziņas tiek sniegtas par visdažādākajām tēmām. 2021.gadā populārākās ir bijušas: 

  Latviešu folkloru, gadskārtu svētkiem un tradīcijām;  

 Latvijas kultūru un vēsturi;  

 Rudenī, rīkojot, orientēšanās spēli, bija vairāki jautājumi par Jēkabpili, tās vēsturi, kultūru, 

apskates objektiem; 

 Ārkārtas situācijas pirmajās dienās sagatavojām informatīvu materiālu par bibliotēkas 

piedāvātajiem e-pakalpojumiem: grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana 

elektroniskā kataloga lietotāja profilā;  

 Piekļuve datubāzēm un 3td e- grāmatu bibliotēkai;  

 Digitālās uzziņas, rakstot e-pastu  vai sazinoties pa telefonu, lai sniegtu uzziņas un konsultācijas 

cilvēkiem, kuri nevar atnākt uz bibliotēku, vai kamēr bibliotēku darbība ir ierobežota.  

Vienkāršas uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas mutiski, telefoniski, e-pastā, tās tiek 

uzskaitītas bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā un 2021. gadā to skaits sasniedza 1110. Īpaši 
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daudz jautājumu bija sakarā ar attālināto darbu skolotājiem, audzinātājiem PII  un skolēniem, lai 

apgūtu mācību vielu.  

 

7.5. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Covid-19 ierobežojumu dēļ nespējam tik daudz tikties fiziski, taču izmantojām šo 

situāciju sev par labu un veidojām bibliotekārās stundas ZOOM platformā, sadarbojoties ar 

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādēm un Jēkabpils skolām. Septembrī  ciemos bija Sūnu 

pamatskola, Krustpils pamatskola.  Regulāri 2-3 reizes mēnesī  sociālajos tīklos tiek veidoti 

jauno grāmatu, tematiskie grāmatu un periodikas apskati  tiek ievietoti tematiski, jauno grāmatu 

un periodikas apskati. Tas ir atraktīvs stāsts, kuru stāsta, kāds grāmatas varonis. Piemēram, 

patriotu nedēļa žurnālos, grāmatas par lāčiem. 

 

Pirmsskolas vecuma bērniem 

Interaktīvie krājumu popularizējošie pasākumi:  

 Kopā ar PII "Zvaniņš" notika nodarbība  2 nodarbības Zoom tiešsaistē veselības nedēļas 

ietvaros. Kopīgi lasījām Dž. Martinellas grāmatu "Pat briesmoņi tīra zobus", pārrunājām 

aktuālus jautājumus par zobu higiēnu un uztaisījām savu briesmonīti. Ja lasīšanas prieks 

papildinās ar darbošanos, tad rezultāts patīk visiem!  

 Martā,  sadarbībā ar PII “Zvaniņš”, vadījām nodarbību “Pavasara peļķīte”. Kopā lasījām 

Ilmāra Ziemaņa grāmatu “Peļķīte”. “Šī ir grāmata, kas stiprina bērna pašapziņu”, stāsta autors. 

Pasaule ir tik skaista, cik skaistu mēs to un paši sevi redzam. Tāpēc brīžos, kad nevaram sagaidīt 

atbalstu vai prieku no malas, der atcerēties, ka viss jau ir mūsos. Katrā cilvēkā ir visas iespējas, 

un katrā Peļķītē – visas debesis. Galvenais ir pašam tās saskatīt un novērtēt. Pēc grāmatas 

izlasīšanas – radoši darbiņi pavasari gaidot! 

Izbraukuma pasākumi:  

 Neskatoties uz ierobežojumiem, ķērām mirkļus, kad atļāva āra pasākumus bērnudārzos. Marta 

beigās notika izbraukuma pasākumi visos  bērnudārzos  -  "Lieldienas un pavasaris". 

Bibliotēkas Zaķis lasīja Zaķu grāmatu, minēja mīklas kopā ar bērniem. Bet ko darīt ar 

nevajadzīgajām avīzēm? Nekas, var izgatavot krāsainas bumbas un satīt ar līmlentu, kas ārā 

labi noderēs sacensībās - burtu olu ripināšana.  Bērni bija sagatavojuši krāsainus dekorus, kurus 

sakāra blakus esošajos kokos, dekoratīvajos krūmos, lai ir raibas Lieldienas. Mēs kopā 

sagaidījām pavasari un sarīkojām “Lieldienu jampadraci” godam – ar dejām, dziesmām un 

jautrajiem burbuļiem.   
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 Maijā mums notika tradicionālais “Mazais bibliotēkas izlaidums”, bet šogad devāmies uz 

pirmsskolas izglītības iestādi, lai kopā uzspēlētu spēles, izpūstu gigantiskos burbuļus un mazliet 

izdauzītos, izsmietos un atcerētos kopā pavadītos bērnudārznieku mirkļus, jo rudenī šie ķipari 

jau būs skolnieki!  

 Rudenī notika ikgadējas  “Runčuka pantiņu kaujas”, šoreiz PII “Kāpēcītis” sagatavošanas 

grupiņās ārā.  Bērni bija sagatavojuši jautrus dzejoļus, un sacentās abas grupiņas savā starpā. 

Nu kā lai izlemj, kurš labāks? Uzvar draudzība! 

 Pūcītes skoliņa notika PII “Auseklītis” sagatavošanas grupiņās klātienē, bet vidējā vecuma 

grupās notika attālināti, kur piedalījās arī PII “Bērziņš” mazie ķipari. Skatīt sīkāk pielikumu 

Nr.3.  

 

Skolēniem un jauniešiem 

 Janvārī sadarbībā ar Jēkabpils 3.vidusskolas 3.a klasi un skolotāju Mārīti Viļumu, organizējām 

attālinātu nodarbību – “No mūsu Pūra lādes”. Tēma bija - sakāmvārdi, parunas, mīklas. 

Bērniem bija sagatavoti dažādi uzdevumi, kurus viņi pildīja gan mājās, gan Zoom tiešsaistē, 

visiem kopā esot. 

 “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” 7 apbalvošanas pasākumi notika Jēkabpils 

3.vidusskolas 1.-4.klasēs, katrai atsevišķi, skolas ābeļdārzā. Bija drēgns, bet visas aktivitātes 

rīkojam ar jautrām kustībām, lai nenosaltu un, protams, dāvanas par izturību 2020.gadā!  

 Dzejas dienu ietvaros notika daudz pasākumu, kad bērni un jaunieši, bibliotekārajā stundā, 

gatavoja kļavu lapu dzejoļus, ar ko izrotāja mūsu  gadalaiku koku. Radošās darbnīcas tika 

papildinātas ar  testiem par bibliotēku, par Jēkabpili, lai parādītu mūsu jaunās tehnoloģijas un 

spētu ieinteresēt ikkatru.  

 Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS" vasaras nometnes  laikā divās 

nodarbībās (pirmā nometne 7 līdz 11 gadus veciem bērniem, otrā – 12 līdz 18 gadus veciem 

bērniem)  apmeklēja bibliotēku, lai iepazītos ar piedāvātajām iespējam. Daudzi no viņiem 

nemaz pie mums nebija bijuši un bija patīkami pārsteigti, ka bibliotēkā nav tikai grāmatas vien.  

 Ļoti interesants un radošs ir Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības konkurss, kas ir  11-12 

gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. 

2021.gadā ierobežojumu dēļa konkursam nebija tik liela atsaucība kā iepriekšējos gados, kaut 

visu laiku piedalīties gan bērnus, gan bibliotekārus, gan skolotājus. Covid-19 ieviesa savas 

korekcijas -  reģionālais fināls pat dažas stundas iepriekš palika ar vienu konkursantu, jo visi 

pārējie saslima ar dažu stundu intervālu. Bet tas nekas, mēs turpināsim arī šajā sarežģītāja laika 

darboties  un meklēsim jaunus risinājumus, lai iesaistītu jauniešus. Mūsu uzvarētāja Sofija 

Bokāne, no Jēkabpils 2.vidusskolās devās uz Rīgu, aizstāvēt Jēkabpils novada godu. Mēs 
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lepojamies ar Sofiju un  pateicība skolas bibliotekārei Antrai Laitānei par sagatavošanu un 

atbalstu. 

  

Pasākumi dažādu vecuma lasītājiem un ģimenēm 

 Kā veiksmīgāku lasīšanas veicināšanas aktivitāti, var minēt arī piedalīšanos lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. 2021.gadā ar mums kopā lasīja 

apmēram 122 eksperti. Informāciju par piedalīšanos aktīvi izvietojām mājaslapā, sociālajos 

tīklos, kā arī uzrunājot bērnus un jauniešus klātienē. Pievēršam maksimālu uzmanību 

vecumposmam 5+, sadarbojoties ar sākumskolas klasēm. Šo gadu laikā ir izveidojusies lieliska 

sadarbība ar Jēkabpils 3.vidusskolu, un lai mudinātu bērnus lasīt arī turpmāk, visiem ekspertiem 

pēc anketu izpildīšanas, notiek pasākums, kura laikā mēs izsniedzam lasītāju kartes kā 

aicinājumu doties pie mums. Vairums no bērniem arī šo iespēju izmanto, turpmāk kļūstot par 

mūsu aktīvajiem lasītājiem. Bērnu vecāki, kas iesaistās ekspertu darbā, varam teikt lielu paldies, 

jo viņi  motivē savus bērnus lasīt un aktīvi piedalās paši. Mūsu vecāku žūrijas eksperts,  tētis, 

aktīvs mūsu nodaļas lasītājs V.Viļums  ir  bieži ieguvis balvas arī Lielajos lasīšanas svētkos.  

 Lasītāju piesaistei  sociālajos tīklos veidojām interesantas  virtuālās izstādes,  apsveikumus 

svētkos, bet visveiksmīgākās bija 2 orientēšanās spēles. Vasarā Jēkabpils pilsētas svētku laikā 

izveidojām orientēšanās spēli “PIEDZĪVOJUMS”. Spēles mērķis bija iepazīstināt ar 

Jēkabpils pilsētvidi, tās objektiem un vietām, kas interesantas un saistošas bērniem un 

jauniešiem. Spēles gaitā pie mums varēja saņemt aploksnes ar vietu aprakstiem Jēkabpils 

pilsētā. Tālāk dalībniekiem vajadzēja šīs vietas atrast un nofotografēties. Cik daudz un burvīgas 

bildes mēs saņēmām! Vairāk nekā 50 dalībnieki - gan individuāli, gan komandās! Bijām ļoti 

priecīgi par jūsu atsaucību un labajiem vārdiem! Šis noteikti bija mums lielisks stimuls turpināt 

šāda veida aktivitātes un tāpēc uz Latvijas dzimšanas dienu sarīkojām otro orientēšanās spēli 

ģimenēm “Tavas saknes,  Tavā zemē”. Bijām izveidojuši spēles noteikumus, iepazīstot 

pilsētas vēsturi (seši vides objekti). Visiem, kas vēlējās, aizsūtījām jautājumus, kuriem atbildes 

bija jāatrod pilsētvidē, jānofotografē un jāatsūtas mums. Par katru atbildi bijām sagatavojuši 

skaistas dāvanas.  Papildpunktus varēja nopelnīt par vēl vienu uzdevumu - par godu Latvijas 

valsts svētkiem bibliotēka aicināja ikvienu iedzīvotāju (gan lielu, gan mazu) ierakstīt īsu video 

ar savu novēlējumu Latvijai 103. dzimšanas dienā, ko mēs samontējām skaistā video, un 

dāvinājām LATVIJAI! 18.novembra rītā!  

 Notika kopā  7  Rūķu darbnīcas, ja būtu vairāk laika no rītiem, skolotāji piedalītos vairāk.  

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas BLN Rūķis un PII "Auseklītis" rīkoja  akciju "No sirds uz 

sirdi", kurā bērnudārzs  ziedojas daudz dažādas dāvanas  pansionāta "Jaunāmuiža" 

iemītniekiem. 
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 Virtuālās  izstādes  kopā tika izveidotas daudz (51) un  par dažādām tēmām, piemēram, 

“Pavasaras ziedi”, “Pasakas saldākam miegam”, “Krāsaino lapu skaistumā!” u.t.t.  Sīkāk skatīt 

Pielikumu Nr.3. 

 

7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri 

 

Jau daudzus gadus JGB BLN ir izveidojusies aktīva sadarbība ar Jēkabpils izglītības 

iestādēm, bet visaktīvakā tā ir ar Jēkabpils 3.vidusskolas skolotājām – Mārīti Viļumu, Andru 

Maksimovu, Kristīni Aukmani, Sanitu Stradiņu, Silviju Ozoliņu, kopā veidojot gan bibliotekārās 

stundas par dažādām tēmām, gan piedaloties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”.  

Visaktīvāk un veiksmīgākā sadarbība izveidojusies  ar pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu  audzinātājām:  

 PII ”Auskelītis” – Latvijas dzimšanas dienas pasākums (Zoom platformā), Pūcītes skoliņas 

nodarbības (klātienē un Zoom platformā) ,  

 PII “Zvaniņš” veselības veicināšanas nedēļas ietvaros  - Pat briesmonīši tīras zobus, pavasara 

pasākums ”Peļķīte”, Lieldienu Jampadracis, mazais bibliotēkas izlaidums,  

 PII “Bērziņš” un “Zvaigznīte” – Lieldienu jampadracis, 

 PII ”Kāpēcītis" -  “Runčuka pantiņu kaujas”, kas norisinājās trīspadsmito gadu. 

Sadarbībā ar Kultūras pārvaldi: 

 “Lieldienu  Busiņa” braucienos pa pilsētu bērnudārziem. Skatīt pielikumu Nr.3. 

 Pirmajā septembrī Kultūras pārvaldes  organizētājā Zinību dienas pasākumā ar lielo burbuļu 

salūtu Rīgas ielā (pie bibliotēkas), aicinājām bērnus uz kino seansu.  

Bibliotēku nedēļa piedalījāmies Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā Bibliotēku ideju 

tirgū "Darīt neticamo!" ar savu izveidoto video “Lieldienu jampadracis” un dalījāmies ar savu 

pieredzē. 

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”. Seko līdzi mums sociālajos tīklos un 

aplūko vienu dienu bibliotēkas dzīvē!  #libdaylv_2021, kurā iedalījāmies arī mēs ar saviem 

pasākumiem “Pūcītes skoliņa” – gan klātienes, gan Zoom pasākumi, gan atspoguļojām dažādas 

bērnu, jauniešu aktivitātēs bibliotēkā, ārkārtas stāvokļa apstākļos.  
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7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 

Bibliotekāri nepārtraukti papildina savas zināšanas, ko var apskatīt pielikumā Nr.2. 

Kā nozīmīgāko (arī tāpēc, ka notika klātienē) var minēt projekta  “Ģimenei draudzīgas 

bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā 

un Jēkabpils pilsētā” HOME, No: LLI-422 ietvaros rīkoto mācību semināru “Digital addiction”. 

Mācību seminārā laikā lektors Edgars Čerkovskis,  eksperts digitālajās mācību metodēs, 

Ekonomikas un kultūras augstskolas docētājs atklāja tēmu  “Virtuālā realitāte un mākslīgai 

intelekts” Seminārā iegūtā informācija palīdzēs pilnveidot sava darba procesu atbilstoši pašām 

jaunākajām tehnoloģijām, kā arī padarīt  bibliotēkas darba procesus aizraujošākus un modernākus. 

Normunds Kravalis, vadības konsultants, treneris, ārsts otrajā mācību semināra dienā stāstīja un 

ar piemēriem darba grupās rādīja kā palīdzēs strukturēt mācīšanās procesu, saprast, kā to padarīt 

efektīvāku, un kā no plašā mūsdienu piedāvājuma izvēlēties labāko un lietderīgāko informāciju un 

to izmantot savā ikdienas darbā. 

Gada nogalē LNB Bērnu literatūras centrs uzsāka lasīšanas veicināšanas programmas 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" tīmekļsemināru ciklu "Lasi! Atbalsti! Iesaisties!". 

Semināros tiek runāts par aktuāliem jautājumiem u bibliotēku darbinieki dalās savā pieredzē. 

Meklējām dažādus bezmaksas pieejamos seminārus par radošām idejām, piemēram, kā 

interaktīvi veidot izstādes un radošās darbnīcas, kā noskaņoties pozitīvai domāšanai, lai būtu 

iedvesma citiem.  

 

7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 

 

Aktuālākās problēmas pārskata periodā: 

 Lasīšanu bērni un jaunieši uzskata par garlaicīgu nodarbi; 

 Lasītāju skaita samazinājums (iedzīvotāju skaita samazinājums); 

 Motivācijas trūkums un lasīšanas uzmanības nenoturība – bailes no biezām grāmatām, 

gribas informāciju tūlīt un tagad; 

 Bibliotēkas telpu trūkums. 

Arī Covid-19 ierobežojumi nav palikuši bez ievērības – daudziem bērniem bibliotēka bija 

vieta, kur satikt draugus, socializēties, pavadīt brīvo laiku. Saistībā ar attālināto mācīšanos 

pagājušajā gadā un ierobežojumiem, bērni vairs neapmeklē bibliotēku tik bieži kā iepriekš. Tas 



   
 

 

38

 

rada lielas pārdomas par to, kādu lielu darbu tas prasīs, lai šos bērnus atkal spētu ieinteresēt un 

atjaunot iepriekš izveidoto saikni, sameklēt atpakaļceļu uz bibliotēku.  

Saistībā ar jau iepriekšminētajiem ierobežojumiem, ir krietni mainījusies arī bērnu 

interese par grāmatām un lasīšanu – fiziskā veidolā. Bērniem tiek piedāvāti tehnoloģiskie 

risinājumi mācībās, fiziskā grāmata viņiem vairs nešķiet aktuāla un saistoša. Par to liecina arī 

lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021” ekspertu skaita 

samazinājums.   

Sarežģīti ir piesaistīt pusaudžus – lasīšana šajā vecumā ir retums, jo ir citas intereses. 

Apmeklēt bibliotēku un tās pasākumus, nešķiet interesanti, tāpēc bibliotekāriem ir jābūt ļoti 

zinošiem un radošiem, bibliotēkai ir jābūt ar savu šarmu un tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai 

spētu pie sevis uzņemt jauniešus. Šī ir vecuma kategorija, kura kļūdas nepieļaus – ja konkrētais 

pasākums viņus nebūs uzrunājis, atpakaļceļu uz bibliotēku viņi vairs nemeklēs. 

  Bet…visas problēmas atrisināmas, lai  tik rodas iespēja sākt klātienes pasākumus, 

jo ideju ir daudz, ko ļoti ceram realizēt 2022.gadā. 

 

8. Novadpētniecība  

 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

JGB novadpētniecības galvenie virzieni un pakalpojumi saistās ar informācijas apzināšanu 

par Jēkabpils reģiona vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem: 

 Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām; 

 Novadpētniecības tematisko mapju reorganizācija un aprakstīšana elektroniskajā katalogā; 

 Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm; 

 JGB vēstures izpēte un apkopošana mapēs un fotoalbumos; 

 Sadarbība novada materiālu vākšanā un popularizēšanā ar vietējiem laikrakstiem, nacionālajām 

biedrībām un novadpētniekiem; 

 Informācijas izvietošana JGB tīmekļa vietnē www.jgb.lv sadaļā “Novadpētniecība”; 

 Pārskata gada prioritāte – vienotas Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

novadpētniecības platformas - datu bāzes "Novadpētniecība kalendārā" – izveide. 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
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8.2. Novadpētniecības krājums 

 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Novadpētniecības krājums šogad papildinājies ar 39 izdevumiem. Pavisam uz 01.01.2022. 

novadpētniecības krājumā ir 1901 izdevumi – grāmatas, audiovizuālie un kartogrāfiskie materiāli. 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām 

bibliotēkām. Kā atšķirības zīme no pārējā JGB krājuma plaukta indeksā tiek izmantots apzīmējums 

”N” un noteiktas krāsas (rozā) uzlīmes. Novadpētniecības krājums izvietots JGB interneta lasītavā. 

Novadpētniecības mapes izvietotas Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļā.  

Elektroniskajā katalogā, aprakstot izdevumus, kuros atrodama informācija par novadu un 

novadniekiem, tiek aizpildīti  konkrēti lauki un ierakstīta vajadzīgā informācija. (sīkāk skatīt: 

Jauninājumi novadpētniecības darbā) 

 

Tabula: “Darbs ar aprakstiem JGB datu bāzēs un  katalogā” 

  Uz 

01.01.2021. 

Uz 

01.01.2022. 

“+” vai 

“-“ 

Aprakstu skaits Novada datu bāzē 53398 55059 +1661 

Aprakstu skaits Autoritatīvajā datu bāzē 41148 43159 +2011 

Novadpētniecības mapju aprakstu skaits 

elektroniskajā katalogā 

163 167 +4 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Šogad pabeigta laikraksta “Brīvā Daugava” 2010.-2015.gada elektronisko kopiju pdf 

formātā pievienošana Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku 

Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzes aprakstiem. 2021.gadā pievienotas 2205 

šādas anotācijas. JGB digitālās kolekcijas, kuras ir aprakstītas Novada datu bāzē, tiek atspoguļotas 

JGB mājaslapas sadaļas “Novadpētniecība” apakšsadaļā “Digitālās kolekcijas”. Pārējās digitālās 

kolekcijas pieejamas lokāli bibliotēkā uz servera JGB Kopējie failu mapē “JGB digitālās 

kolekcijas”. Pavisam ir 15 digitālas kolekcijas ar 585 attēliem. 

 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Novadpētniecības krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas 

krājuma. Te galvenokārt notiek komplektēšana un piekomplektēšana. Nozīmīgs papildinājums ir 

iepriekšējos gados izdoto grāmatu dāvinājumi no iedzīvotājiem - tā bibliotēkas krājumā iegūstam 

jaunus izdevumus un vizuāli nolietotos varam apmainīt pret labākiem. 

JGB Lasītavas krājumā pieejami šādu novada laikrakstu komplekti: 
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Brīvā Daugava 1977-2021 

Брива Даугава 1977-2013 

Jaunais Vēstnesis 1992-2019 

Jēkabpils Vēstis 1995-2021 

Situācijas vērtējums: Galvenais novadpētniecības krājuma attīstības mērķis ir savākt pēc iespējas 

pilnīgāku novadnieku un novadā izdoto izdevumu klāstu. 

 

Izmantošana 

Novadpētniecības krājumu, kolekcijas un datu bāzes izmanto uzziņu sniegšanai, uzziņu 

sagatavošanai, izstāžu un pasākumu veidošanai. Novadpētniecības krājuma materiālus 

galvenokārt izmanto skolēni, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus vai meklējot materiālus 

Projektu nedēļās. Izmanto arī vietējie novadpētniecības entuziasti. Tāpat materiālus izmanto 

reģiona publiskās bibliotēkas, lai papildinātu savus novadpētniecības krājumus ar jauniem 

materiāliem un meklētu informāciju izstāžu veidošanai. 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Globālajā tīmeklī par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem, veidotajām izstādēm un citām 

aktualitātēm iespējams uzzināt bibliotēkas vietnē www.jgb.lv, kā arī, apmeklējot Jēkabpils 

Kultūras pārvaldes mājaslapu http://www.jkp.lv, JGB profilus sociālajos tīklos 

(www.draugiem.lv, www.facebook.com, un www.instagram.com), informatīvo portālu 

www.jekabpilslaiks.lv un Jēkabpils ziņu portālu www.radio1.lv , no šī gada arī 

www.youtube.com. 

 Tradicionālā – drukātā veidā – ar JGB jaunumiem var iepazīties laikrakstos “Brīvā 

Daugava” un “Jēkabpils Vēstis”. 

Pēc valsts noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 izplatību  tematiskās 

novadpētniecības izstādes tika veidotas gan   izvietošanai JGB lasītavā, gan publicētas bibliotēkas 

mājaslapā (sadaļās “Notikumi” un “Virtuālās izstādes”) un sociālajos tīklos: 

Janvāris 

  

“Pār Latviju kad sniegi vijas…” 

13.janvārī rakstniekam Jānim Akurateram - 145 

“Bernhards Dīriķis. Organizators” 

23.janvārī sabiedriskajam darbiniekam Bernhardam Dīriķim - 190 

Februāris 

  

“Pilsēta pie upes. Slīpais horizonts” 

8.februārī rakstniekam Gunaram Janovskim - 105 

“Starp līnijām” 

Rolanda Hartmaņa gleznu izstāde 

Marts 

  

“Lidot ar zaļu spārniņu” 

3.martā dzejniekam Uldim Leinertam - 85 

“Vēsture. Personība. Vārds” 

Izstāde, pieminot Jēkabpils Goda pilsoņus – publicistu Ilmāru Knaģi 

un novadpētnieku Jāni Amatu 

http://www.jgb.lv/
http://www.jkp.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.radio1.lv/
http://www.youtube.com/
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Aprīlis 

  

  

“Trauslais stiprums” 

10.aprīlī dzejniecei Zentai Liepai -105 

“Jēkabpils reģiona izcilie bibliotekāri” 

Izstāde Bibliotēku nedēļā 

“Mani covidlaika blēņu darbi I” 

Ināras Kuzmanes gleznu izstāde 

Maijs 

  

“Ekspresīvās asociācijas” 

20.maijā dzejniecei Baibai Bičolei - 90 

“Mani covidlaika blēņu darbi II” 

Ināras Kuzmanes gleznu izstāde 

Jūnijs “Atsperties pret smilgu” 

28.jūnijā dzejniecei Veltai Kaltiņai - 90 

Jūlijs “Kāpēc es esmu tāda?” 

13.jūlijā aktrisei Akvelīnai Līvmanei - 70 

Septembris “Uldis Čamans. Gleznās piezemējies mirklis” 

4.septembrī māksliniekam un uzņēmējam Uldim Čamanam - 60 

Oktobris “Aija Kukule. Ar balsi vien” 

1.oktobrī dziedātājai un pedagoģei Aijai Kukulei - 65 

Novembris 

  

“Žurnāliste. Aktrise. Režisore. Elita Kļaviņa” 

3.novembrī aktrisei Elitai Kļaviņai -55 

“Rudens krāsas” 

Daiļamata meistares Daigas Melnaces radošā izstāde 

Decembris 

  

“Neiespējamais ir iespējams. Edijs Zalaks” 

1.decembrī aktierim Edijam Zalakam - 30 

“Ziemas vecīši nāk…” 

Ziemassvētku vecīšu kolekcija un grāmatas par Ziemassvētku vecīti 

 

Vairākas aktivitātes tika rīkotas, atzīmējot Jēkabpils 351.jubileju:   

 JGB organizēja konkursu “Gar abiem Daugavas krastiem. Atrodi izdevumus par 

novadu e-katalogā!”, kurā varēja pārbaudīt un pilnveidot savas informāciju tehnoloģiju prasmes; 

 JGB Bērnu literatūras nodaļa piedāvāja interaktīvo testu "Kur ceļi krustojas"; 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedāvāja orientēšanās spēli pa 

Jēkabpili. 

Novada datu bāzē tiek aprakstītās JGB digitālās kolekcijas, elektroniskajā katalogā - 

novadpētniecības mapes un ceļojošās izstādes. Lai palielinātu šīs informācijas pieejamību 

interesentiem, tiek sniegta paralēla informācija JGB mājas lapas sadaļā “Novadpētniecība” 

attiecīgajās sadaļās (Digitālās kolekcijas, Novadpētniecības mapes un Ceļojošās izstādes). 
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8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Sadarbība ar reģiona bibliotēkām, piedāvājot tām  JGB sagatavotās ceļojošās izstādes par 

novadpētniecības tēmām: 

Izstādes nosaukums Bibliotēkas, kurās izstāde bija 

skatāma 2021.gadā 

Izstāde “Jānis Jaunsudrabiņš. Tēlotājs mākslā un literatūrā” Leimaņu. Neretas un Pilskalnes 

bibliotēkās 

Izstāde "Dārznieks. Meistars. Skolotājs", veltīta dārzniekam 

Viktoram Orehovam 

Biržu bibliotēkā 

Izstāde “Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem””, 

veltīta komponistam Arvīdam Žilinskim 

Zasas bibliotēkā 

Izstāde “Latvijas kultūras kanons. Vizuālā māksla” Biržu un Kalna bibliotēkās 

  

Jūlijā notika žurnālista un dzejnieka Andra Grīnberga  atziņu un dzejas grāmatas 

“Nemainīgs ir tikai gaišums” atklāšana. 

Sadarbībā ar Neretas mākslinieci Edīti Mahrovu, jūlijā un augustā bibliotēkā tika 

izstādīta gleznu izstāde “Nekad nav par vēlu”. 

Decembrī sadarbojāmies ar Gulbenes bibliotēku, piedāvājot fotogrāfa Aloiza Savicka 

fotogrāfiju izstādi. 

Jau daudzus gadus notiek sadarbība ar Jēkabpils nacionālajām biedrībām - ukraiņu 

biedrību “Javir”, baltkrievu biedrību “Spatkanne” (Plašāk skatīt sadaļās 5.Pakalpojumu 

piedāvājums un pieejamība un 11. Sadarbības tīkla raksturojums). 

Sadarbojoties ar nemateriālā kultūras mantojuma entuziastiem, sadaļā “Stāstu bibliotēka” 

ievietotas atmiņas par 1991.gada janvāra Barikādēm un Krustpils pilsētu: 

 “Barikādes – Brīvības ķīlis. Daiga Kalniņa, fotogrāfe, žurnāliste, skolotāja”, 

 “Barikāžu dalībnieks Jānis Lejiņš (25.01.1951.-16.07.2010.)”, 

 “Tāds bija sākums. Rakstnieces Annas Skaidrītes Gailītes atmiņas par barikāžu laikiem”, 

 “Pētera Mauriņa atmiņu stāsts par Krustpils pilsētu”. 

Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku Mājas lapas sadaļā “Novadpētniecība” tiek 

veidota datu bāze “Novadpētniecība kalendārā”. (sīkāk skatīt: Jauninājumi novadpētniecības 

darbā) 

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

 Nozīmīgākais jauninājums novadpētniecības darbā ir kopīga Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas novadpētniecības platformas - datu bāzes 

"Novadpētniecība kalendārā" - izveide. 
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No februāra sākts darbs vienotajā JGB un JPB Novadpētniecības platformā. Jaunā datu 

bāze saucas ”Novadpētniecība kalendārā”. Datu bāzē ”Novadpētniecība kalendārā” ir iespēja 

meklēt pēc alfabēta, tēmas un datuma.  

   

 Virtuālo novadpētniecības izstāžu veidošana.  

Tā kā bija problēmas ar izstāžu korektu atrādīšanu JGB Facebook profilā, tad interneta 

video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē Youtube tika izveidots konts “JGB 

novadpētniecība” un turpmāk JGB sociālajos tīklos tiek ievietota saite uz šajā kontā ievietotajiem 

video. 

Tika meklētas jaunas izstāžu veidošanas vietnes. Līdztekus canva.com. tika strādāts 

tiešsaistes prezentācijas un tīmekļa vietņu veidotājā “emaze.com” (izstādes par U.Čamanu un 

A.Kukuli) un flipgrāmatu veidotājā “flipbookpdf.net” (izstādes par Jēkabpils reģiona 

ievērojamiem bibliotekāriem). 

 No 2021.gada JGB elektroniskajā katalogā tiem izdevumiem, kuros ir kāda informācija, kas 

attiecas uz novadu, 695.laukā tiek pievienots kritērijs “Par novadu un novadniekiem” un 500. 

laukā tiek ierakstīta konkrēta informācija par sakarību ar novadu, lai, skatoties aprakstus 

katalogā, vieglāk varētu atpazīt izdevumu saistību ar novadpētniecību. 
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 Bibliotēkā bija sakrājušās Jēkabpilī notikušo pasākumu afišas. Lai tos sistematizētu un 

saglabātu, tika iegādāti speciāli tubusi to glabāšanai, afišas tika sastrukturētas un izveidoti 

apraksti JGB elektroniskajā katalogā: 

 Jēkabpilī notikušo pasākumu afišas (2013-2014), 

 Jēkabpilī notikušo pasākumu afišas (2007-2019) (novadpētniecība),  

 Jēkabpilī notikušo pasākumu afišas (2020-2021) (novadpētniecība). 

 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Problēma: 

Datu bāzē “Novadpētniecība kalendārā” nav iespējas informāciju sakārtot hronoloģiski un 

izmantot to bibliogrāfiskajā darbā, meklējot novadnieku nozīmīgas jubilejas. Datu bāzē “Novada 

kalendārs” šo iespēju nodrošināja hronoloģiskais rādītājs. 

Risinājums: 

Datu bāze “Novada kalendārs” nav likvidēta, bet padarīta pieejama tikai datu bāzes 

veidotājiem. Vismaz tādā veidā būs iespējams turpināt veidot hronoloģisko rādītāju. 

 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

 Jāturpina darbs pie anotāciju veidošanas novada datu bāzes aprakstiem. 

 Vēl arvien viena no vajadzībām būtu slēgta izstāžu plaukta iegāde, kur varētu izvietot fiziskus 

novadpētniecības un citas tematikas priekšmetus. 

 Vajadzētu izveidot vienotu noformējumu Novadpētniecības mapju un Tautas arhīva atrādīšanai 

WEB ALISē. 

 Jārod risinājums, kā jaunajai datu bāzei “Novadpētniecība kalendārā” pievienot hronoloģisko 

rādītāju. 

 Galvenā vajadzība novadpētniecības darba sekmīgai tālākai virzībai joprojām ir cilvēkresursu 

palielinājums darba veikšanai un kvalitātes nodrošinājumam. 
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9. Projekti 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs. 

Finansējuma 

apjoms (EUR) 

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

kopsavilkums) 

A
tb

a
lstīts/ 

n
ea

tb
a
lstīts 

Dzīve 

grāmatā, 

grāmata 

dzīvē 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

 

960 

Ievērojot COVID -19 pandēmijas ierobežojumus Bibliotēkas āra 

lasītavā (Krustpils kultūras nama balkoniņā) tika noorganizēti 3 

(trīs) literāri pasākumi, kuru ietvaros autori: Dace Vīgante, Inga 

Gaile un Inga Žolude piedalījās  sarunā un diskutēja  ar pasākuma 

vadītāju Liegu Piešiņu  par sabiedrībā neērtām tēmām un to 

atspoguļojumu  literārajos darbos vai pētījumos. Katru saruna tika  

papildināta arī izstādi bibliotēkā un virtuālajā vidē. Pasākumiem 

tika nodrošināta  tiešraide Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Facebook 

kontā. 

Pasākuma norises laiks: 01.06.2021 līdz 30.09.2021. 

Rezultāts: Tiek veicināta interese par latviešu oriģinālliteratūru un 

lasīšanu. 

A
tb

alstīts  

Veselības 

veicināšanas 

un slimību 

profilakses 

pasākumi 

Jēkabpilī 

Eiropas 

Savienības. 

Eiropas 

sociālais fonds 

 

450 

 

Projekta mērķis: Nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem 

pieejamus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, 

kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai veidotu veselīga 

dzīvesveida paradumus. 

Projekta ietvaros pārskata periodā tika realizētas divas veselības 

veicināšanas lekcijas. Pirmā, lekcija 28.aprīli "Regulāru fizisko 

aktivitāšu ieguvumi", ko vadīja tehniskā ortopēde Līga Beinaroviča. 

Otrā lekcija notika 26.novembrī "Veselīgs uzturs", ko vadīja uztura 

speciāliste Alise Kindzule. 

Sakarā ar pandēmijas apstākļiem šīs lekcijas bija iespējams 

klausīties tiešsaistes platformās MS Team un Zoom. 

Rezultāts: Jēkabpils iedzīvotāji atkārtoti iesaistās veselības lekcijās, 

tas nozīmē, ka veselības veicināšanas paradumi nostiprinās vietējajā 

sabiedrībā. 

A
tb

alstīts  

Pilsēta 

Daugavas 

straumē 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

 

10 431 

Projekta mērķis bija radīt jaunu pakalpojumu – audiogrāmatas. 

Tādējādi tiktu arī dažādots un paplašināts (pilnveidots) bibliotēkas 

pakalpojumu klāsts, piedāvājot tās izmantot  plašam cilvēku lokam, 

arī cilvēkiem ar redzes, uztveres vai lasīšanas grūtībām. Lai 

veicinātu lokālās kultūrvides atpazīstamību, plānojām ieskaņot 

audiogrāmatās dažādu literatūras nozaru darbus, kuros ir atmiņas 

par Jēkabpili vai, kuru darbība norit Jēkabpils pilsētā. 

Plānotais rezultāts: Ieskaņojot audiogrāmatas, veicināt kultūrvides 

atpazīstamību, kuras ir atmiņas par Jēkabpili vai, kuru darbība norit 

Jēkabpilī 

Plānotais laiks: 2021. gada 2.pusgads 

N
eatb

alstīts  

 

9.1. Projektu apraksts 

 

Projekta "Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē" mērķis bija literāru pasākumu organizēšana 

reģionā un bibliotēkas darbības nodrošināšana, popularizējot literārus pasākumus un nodrošinot to 

pieejamību plašai sabiedrībai. Projekta ietvaros tika organizēti trīs literāri pasākumi, kuru laikā 
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pasākuma vadītāja, kultūržurnāliste Liega Piešiņa diskutēja ar autoriem par sabiedrībā neērtām 

tēmām un to atspoguļojumu rakstnieku literārajos darbos. Katra saruna tika papildināta ar izstādi. 

Ar šīm aktivitātēm tika veicināta interese un diskusija par latviešu oriģinālliteratūru, sabiedrībā 

neērtām tēmām un lasīšanu.  

 Pirmā sarunas tēma, par kuru tika runāts, bija “Vardarbība mūsu sabiedrībā un ģimenē”. 

Diskusijā piedalījās stāstu krājuma “Bumbulītis” autore Dace Vīgante.  

 Otrajā sarunā piedalījās dzejniece, rakstniece un dramaturģe Inga Gaile. Viņas jaunākais 

romāns “Rakstītāja”, kura centrā ir latviešu rakstniece un sieviešu tiesību aktīviste Ivande Kaija. 

Sarunas tēma “Rakstnieki – sabiedrības inteliģences veidotāji”.  

 Trešajā sarunā “Mēs paaudžu paaudzēm” piedalījās Inga Žolude. Rakstniece ir 

saņēmusi Eiropas Savienības Literatūras balvu, raksta gan pieaugušajiem, gan arī izdevusi pirmo 

grāmatu bērniem - “Pirmo reizi uz Zemes”.  

Sarunas bija iespējams noklausīties Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes mājaslapās un sociālajos tīklos. Trīs pasākumus klātienes apmeklēja 60 cilvēki. 

Informācija par pasākumiem: 

Bibliotēkas internet vietnēs:  

 mājas lapa www.jgb.lv; 

 Facebook profils (skatījumi) – 738. Publicitāte par pasākumiem: tiešraižu skatījumi -1742;  

 fotostāsti par pasākumiem (skatījumi) -1781. 

Kultūras pārvaldes internet vietnēs: 

 mājas lapa www.jkp.lv;  

 Facebook profils - informācija  un atskats uz pasākumiem (skatījumi) -  3143. 

Publikācijas reģionālajā ziņu portalā “Radio1” – 3909 skatījumi.  

Informācija reģionālajā laikrakstā “Brīvā Daugava”. 

 

Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" mērķis 

ir nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem pieejamus veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumus, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai veidotu veselīga dzīvesveida 

paradumus. Veselības veicināšanas pasākumi tiek atbalstīti Eiropas sociāla fonda ietvaros. Šis 

projekts tika aizsākts 2017.gadā, to realizē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka ir vieni no projekta koordinatoriem, kas realizē veselības veicināšanas projektu. Šī 

projekta ietvaros bibliotēkā ar tiešsaistes platformu palīdzību notika divas veselības veicināšanas 

lekcijas: 
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 Pirmā, lekcija notika 28.aprīli ar nosaukumu "Regulāru fizisko aktivitāšu ieguvumi", ko 

vadīja tehniskā ortopēde Līga Beinaroviča ar 7 gadu pieredzi. Lekcijā piedalījās 16 

dalībnieki. 

Lekcijas mērķis bija veicināt izpratni un sniegt zināšanas par šādām tēmām: 

 Fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīvesveida pamats. 

 Ar ko sākt, ja ikdienā nav bijušas regulāras fiziskās aktivitātes. 

 Kā netraumēt sevi un gūt pozitīvus rezultātus nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm. 

 Kādas ir problēmas, kas ietekmē vingrojumus un fiziskās aktivitātes kopumā. 

 Vai fiziskās aktivitātes aizkavē slimību izplatīšanos. 

 Fiziskās aktivitātes kā rehabilitācijas veids. 

 Kādi ir ieguvumi nākotnē, ja fiziskās aktivitātes ir regulāra dienas režīma sastāvdaļa. 

Lekcijā tika apskatīti dažādi statistikas dati, kā arī tika sniegti noderīgi padomi ar 

praktiskiem piemēriem fizisko aktivitāšu ieviešanai ikdienā. 

 Otrā lekcija notika 26.novembrī ar nosaukumu "Veselīgs uzturs", ko vadīja uztura 

speciāliste un grāmatas “Ar uzturu uz tu” autore Alise Kindzule. Lekcijas ietvaros runājām 

par uztura psiholoģiju, par to kā uzlabot savu, miegu un veselību ar pārtiku. Tika 

noskaidrots kāda ir fizisko aktivitāšu un miega režīma mijiedarbībā ar uzturu, kā arī Alise 

atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Tiešsaistes lekcijā piedalījās 27 dalībnieki. 

Par veselības projekta aktivitātēm bija iespējams uzzināt: 

Bibliotēkas internet vietnēs  

 mājas lapa www.jgb.lv. 

 Facebook profils (skatījumi) – 2625. 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības vietnē www.jekabpils.lv sadaļā Veselība. Pēc 

reformas mājas saturs mainījās un šobrīd vairs nav pieejama. 

 

Projekta "Pilsēta Daugavas straumē" mērķis bija radīt jaunu pakalpojumu – 

audiogrāmatas. Tādējādi tiktu arī dažādots un paplašināts (pilnveidots) bibliotēkas pakalpojumu 

klāsts, piedāvājot tās izmantot  plašam cilvēku lokam, arī cilvēkiem ar redzes, uztveres vai 

lasīšanas grūtībām. Lai veicinātu lokālās kultūrvides atpazīstamību, plānojām ieskaņot 

audiogrāmatās dažādu literatūras nozaru darbus, kuros ir atmiņas par Jēkabpili vai, kuru darbība 

norit Jēkabpils pilsētā. Tas dažādotu un paplašinātu bibliotēkas pakalpojumus, piedāvājot jau 

esošo kultūras produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Projekta ietvaros tiktu iepirkti audioatskaņotāji, lai audiogrāmatas varētu piedāvāt 

bibliotēkas lietotājiem lasīšanai mājās vai tuvākajos sociālās aprūpes namos, dienas aprūpes 

http://www.jekabpils.lv/
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centros un pansionātos. Tāpat  šie ieraksti pēc pieprasījuma tiktu piedāvāti lejupielādei savās 

ierīcēs. 

Paredzamais rezultāts:  

Radīt jaunu pakalpojumu un nodrošināt tā pieejamību plašam iedzīvotāju skaitam, 

sasniedzot 10 000 cilvēku auditoriju. 

 

9.2. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

2021.gada laikā COVID-19 ierobežojumu dēļ bija izpalikuši daudzi pasākumi, tostarp arī 

literāri pasākumi. Turklāt reģionos, kur šādu pasākumu jau tā ir krietni mazāk nekā galvaspilsētā, 

ir nepieciešams ne tikai atjaunot esošos pasākumus, bet arī bagātināt to klāstu. Daudz pasākumu 

šajā laikā ir noticis multimediālā vidē, kas piedāvājušas visdažādākās izklaides, izglītojošas un 

atpūtas iespējas, tomēr, lai nodrošinātu, ka literatūras nozare šādos apstākļos netiek atstāta novārtā, 

jānodrošina mijiedarbība starp rakstniekiem un lasītājiem. Šāda mijiedarbība veicina interesi par 

literāriem darbiem un lasīšanu kopumā. 

Iespēja satikties ar autoriem, iespēja uzdot viņiem jautājumus, izzināt viņu rakstīšanas un 

domu procesu, emocionālos pārdzīvojumus, kas likuši pievērsties kādai no neērtajam tēmām – 

raisa lielāku interesi gan par norisēm literatūras pasaulē, gan literāriem darbiem, kā arī latviešu 

oriģinālliteratūru kopumā. Šādas tikšanās bagātina lasītāju pieredzi, motivē pievērsties literatūrai 

un kalpo par personības pilnveides instrumentu. 

Bibliotēka ir viena no vietām, kur literārie pasākumi sasaucas ar bibliotēkas tēla 

atpazīstamības veicināšanu. Literāru pasākumu būtība parasti ir konkrēta literāra darba vai autora 

izvirzīšana priekšplānā, bet projekta ietvaros plānoto literāro pasākumu pievienotā vērtībā bija 

vietējās sabiedrības tolerances veicināšana un aizdomāšanās par sociālām problēmām, kuras 

uzskatāmas par neērtām tēmām. 

Strādājot pie Jēkabpils pilsētas veselības projekta  lielākās grūtības sagādā darbs ar tirgus 

izpētes dokumentu sakārtošanu un saskaņošanu. Šim projektam ir strikti noteikumi, kas jāizpilda 

projektā iesaistītajiem lektoriem. Tas sagādā grūtības piesaistot lektorus. 

Pandēmijas apstākļi liedza veselības lekcijām notikt klātienē, tāpēc lekcijas notika 

tiešraides formātā. Šādam formātam ir gan labās īpašības gan sliktās. Pie labajām īpašībām varētu 

minēt lekcijas pieejamību ikvienam, kam ir pieejams internets. Lektoriem nav jāplāno ceļš, lai 

ierastos lekcijas norises vietā. Pie sliktajām īpašībām varētu minēt lekcijas uztveres kvalitāti, 

lekcijas dalībniekam ir jāskatās ekrānā, lektoru pilnībā nevar redzēt. Arī lektori pilnvērtīgi nevar 

parādīt kādus uzskatāmus piemērus, kā vingrinājumus. Auditoriju grūtāk ir iesaistīt arī sarunās. 

Tomēr šādas lekcijas ir vērtīgas, lai veicinātu sabiedrību vairāk domāt par savu veselību un 
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mudinātu ikdienā ieviest veselīgus paradumus, kas novērstu hroniskas saslimšanas vai atvieglotu 

slimību simptomus. 

 

10. Publicitāte 

 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana 

 

Lai popularizētu bibliotēkas pasākumus, regulāri, katru mēnesi sastādām pasākumu un 

izstāžu plānu, ko iesniedzam Jēkabpils Kultūras pārvaldei, kas pasākumu tabulu publicē Jēkabpils 

pašvaldības laikrakstā “Jēkabpils Vēstis” (no 2021. gada jūlija "Jēkabpils novada Vēstis)", kas 

nonāk ikviena novada iedzīvotāja pastkastītē. Bibliotēkas pasākumi un aktualitātes regulāri tiek 

publiskotas plašsaziņas līdzekļos: reģionālajā laikrakstā „Brīvā Daugava”, Jēkabpils pašvaldības 

izdevumā “Jēkabpils Vēstis/Jēkabpils novada Vēstis”, “Vidusdaugavas TV” un “Jēkabpils 

Radio1”, dažkārt arī “Latvijas Avīze” un “Diena”. Sīkāk skatīt pielikumā Nr.9. 

Bibliotēkā ir uzstādīts informatīvais ekrāns kurš atrodas bibliotēkas abonementā. 

Ekrānā regulāri katru mēnesi tiek ievietota aktuālā informācija, kas mainās slaidrāžu veidā. 

Lai popularizētu bibliotēkas pakalpojumus ir izveidotas informatīvās lapas par dažādām 

tēmām, piemēram, pamatpakalpojumi, datu bāzēm, mājaslapas sadaļu “Novadpētniecība”, BLN 

veido informatīvas grāmatzīmes. 

Tīmekļa vietne 

Bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne https://www.jgb.lv/. Tajā aktīvi tiek papildināta un 

mainīta aktuālākā informācija. Šajā vietnē ir pieejama informācija par JGB, Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publiskajām un skolu bibliotēkām, kā arī ir pieejams kopkatalogs. Izveidota 

strukturēta novadpētniecības sadaļa ar pamata informācija par Jēkabpils reģionam nozīmīgiem 

cilvēkiem, aptverot vēsturiskās un tagadējās Jēkabpils reģiona robežas. Regulāri tiek ievietota 

profesionālā informācija, kas ir aktuāla reģiona bibliotēku darbiniekiem. Par aktualitātēm vietnes 

apmeklētāji uzzina uzreiz atverot tīmekļa vietni. 

Informāciju par JGB var iegūt Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā 

https://ieej.lv/b5c0K, kā arī Latvijas Kultūras datu portālā https://ieej.lv/0CaMX  un UNESCO 

”Latvijas dārgumi” lapā https://www.unesco.lv/lv/stastu-bibliotekas.  

  

  

https://www.jgb.lv/
https://ieej.lv/b5c0K
https://ieej.lv/0CaMX
https://www.unesco.lv/lv/stastu-bibliotekas.
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Sociālie tīkli 

Tabula "Sociālo tīklu rādītāji" 

facebook.com instagram.com 

1132 sekotāji 

t.sk. BLN - 343 

1019 sekotāji 

t.sk. BLN - 513 

 

Bibliotēka aktīvi izmanto tādus sociālos tīklus kā facebook.com un instagram.com kuros 

tiek publicēta aktuālākā informācija, veidoti ieraksti, atspoguļoti pasākumi fotogrāfijās un 

informācija par aktualitātēm bibliotēkas nozarē. Bibliotēkas popularitāte sociālajos tīklos ir augusi. 

Sekotāju skaits tīklā facebook.com ir audzis šobrīd bibliotēkas lapai ir 789 sekotāji. Tāpat ir audzis 

to sekotāju skaits, kas ir atzīmējis “Patīk”. Šobrīd ar "Patīk" ir atzīmējuši 640 personas. 

“Instagram” sociālajos tīklos ir 506 sekotāju. Šo sociālo tīklu vietni izmantojam bieži, bet 

tai nav tik daudz funkciju, kā facebook vietnei, tāpēc visbiežāk izmantotā vietne ir facebook.com, 

jo to ir ļoti ērti lietot un varam sasniegt lielāku mērķauditoriju. 

Situācijas vērtējums: Sociālie tīkli ir laba bezmaksas bibliotēkas reklamēšanas vieta. Ir 

arī ērta iespēja savienot šos trīs sociālos tīklus caur Instagram, lai viens raksts nebūtu jāliek 

vairākas reizes, katru savā vietnē, bet Instagram platforma rediģē bildes, tāpēc šo iespēju 

izmantojam reti, lai nezaudētu attēlu kvalitāti. 

JGB Bērnu literatūras nodaļa uztur divus sociālos kontus  - Facebook un Instagram: 

Facebook sekotāju skaits – 343 

Instagram sekotāju skaits – 513 

Situācijas vērtējums: Katru gadu sekotāju loks paplašinās, aktivitāte kļūst lielāka – vairāk 

dalās ar mūsu ievietoto informāciju, kas mums piesaista jaunus sekotājus.  

Tā kā bērniem ir ierobežota piekļuve sociālajiem tīkliem, lielākā daļa sekotāju ir bērnu 

vecāki.  Ir daļa bērnu un pusaudžu, kuri izmanto šīs sociālo tīklu platformas un ir arī mūsu sekotāju 

lokā. 

 

10.2. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

Ikviens pasākums, kas tiek organizēts ir neatņemama bibliotēkas darbības sastāvdaļa. 

Pārskata gadā tika organizēti 96 pasākumi, ikviens no tiem ir unikāls un neatkārtojams. Vairāk 

par pasākumiem skatīt pielikumā Nr.5. 
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Tabula "Izstāžu skaits" 

 LAN BJN Kopā  

Kopā izstādes 2021 74 82 156 

Tematiskas 47 34 81 

Virtuālas 27 48 75 

ESIP 4  4 

Ceļojošas izstādes 2  2 

Novadpētniecības 21, t.sk. 16 virtuālās 21 

 

Tabula "Pasākumu skaits" 

 LAN BJN Kopā  

Virtuālie pasākumi 15 16 31 

Kopā pasākumi 2021 32 64 96 

 

Spilgtākie bibliotēkas organizētie pasākumi: 

 Lieldienu akcija #LieldienSlēpnis, kuras ietvaros bibliotēkas darbinieces bija sagatavojušas 

vairāk kā 400 oliņas ar saldumiem un paslēpušas Jēkabpils pilsētvidē. Informācija par šo akciju 

tika ievietota bibliotēkas sociālajos tīklos. Vairāk par akciju - https://ieej.lv/LDWpF. 

 Bibliotēku nedēļā bijām sagatavojuši uzmundrinošus sveicienus Covid-19 sasirgušajiem, 

kuri  ārstējās Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Vairāk par aktivitāti saitē https://ieej.lv/NU5Kv.  

 Noslēdzot Bibliotēku nedēļu, sadarbībā ar radošās jomas pārstāvjiem izveidojām vides 

instalāciju vienā no Jēkabpils pamestajiem namiem – Akmeņu ielā 1. Instalācijas nosaukums ir 

“Sūdzību un dzīvības grāmata”. Vairāk par aktivitāti var skatīties saitē https://ieej.lv/o3xm1. 

 Realizējot projektu "Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē", kuru atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 

fonds. Tika novadītas trīs sarunas ar Latvijā pazīstamiem autoriem Daci Vīganti, Ingu Gaili un 

Ingu Žoludi. Sarunās, kuras vadīja kultūras žurnāliste Liega Piešiņa, tika diskutēts ar autoriem 

par sabiedrībā neērtām tēmām un to atspoguļojumu rakstnieku literārajos darbos. Vairāk par 

projektu lasiet nodaļā Nr.9 . 

 Rakstnieka, dzejnieka un publicista Andra Grīnberga grāmatas ”Nemainīgs ir tikai 

gaišums” atvēršanas pasākums jūlijā. Fragmentus no jaunās grāmatas lasīja Jēkabpils Tautas 

teātra aktieri Inita Zarkeviča , Silva Gavare un Kārlis Ozols. Muzicēja - Sandra Paegļkalne un 

Kaspars Daņiļevičs. Šis bija viskuplāk apmeklētakais bibliotēkas pasākums. 

 Piesaistot sešus sponsorus noorganizējām un novadījām Dzejas dienu atjautības spēli "Ceļo 

bibliotēkas plauktos" vairāk par spēli saitē https://ieej.lv/9KvdQ . 

 JGB Lasītāju apkalpošanas vadītāja Gita Elksnīte piedalījās Latvijas bibliotekāru 21. 

konferencē un dalījās ar bibliotēkas publicitātes veiksmīgākajiem pieredzes stāstiem 

https://ieej.lv/LDWpF.
https://ieej.lv/NU5Kv.
https://ieej.lv/o3xm1.
https://ieej.lv/9KvdQ
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konferences programmā "Bibliotēkas publicitāte un vizuālā identitāte – koši, radoši, 

pamanāmi un neiedomājami". 

 BLN darbinieki rīkotās orientēšanās spēles Jēkabpils pilsētvidē - “PIEDZĪVOJUMS”  un  

“Tavas saknes Tavā zemē, Tavas pēdas tēva sēta”. Viena spēle notika augustā par godu pilsētas 

svētkiem, otra novembrī par godu Latvijas dzimšanas dienai. Sīkām skatīt pielikumu Nr.3. 

 Bibliotēku nedēļas laikā BLN piedalījās Latvijas bibliotēku festivālā Bibliotēku ideju tirgus 

“Darīt neticamo!” ar video “Lieldienu jampadracis”. 

 BLN darbinieki iesaistījās Latvijas Bibliotekāru biedrības jauno speciālistu sekcijas akcijā 

"Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb "LibdayLV". 

 BLN radošā darbnīca un konkurss. Katrs lasītājs no radošās darbnīcas noskatīja savu ideju, 

vecās grāmatas atdzimšanai – dodot grāmatai otro dzīvi, kas veicināja, mums sarīkot konkursu 

”Mana grāmata”.  

 

10.3. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Katras iestādes publicitāte ir rūpīgs darbs, kas būtu jāveic katru dienu. Vēl joprojām šo 

darbu, savu prasmju un zināšanu ietvaros, veic paši bibliotēkas darbinieki. Laika gaitā bibliotēkas 

sociālo tīklu konti var novecot un zaudēt savu aktualitāti, kā tas ir noticis ar portāla draugiem.lv 

bibliotēkas konta mazo aktivitāti. Lai veidotu aktīvus kontus citās platformās, bibliotēkas 

darbiniekiem trūkst  prasmju un zināšanu. Nākotnē vajadzētu piesaistīt speciālistu, kurš 

profesionāli rūpētos par bibliotēkas tēla veidošanu un publicitātes nodrošināšanu.  

Pandēmijas ietekmē ir krities arī bibliotekāro stundu pieprasījums, to varētu saistīt arī ar 

pedagogu lielo noslodzi. Lai atgūtu bibliotekāro stundu pieprasījumu un to popularitāti, 2022. gadā 

kopā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas praktikanti plānojam veikt reklāmas kampaņu, kas būs arī 

praktikantes studiju darbs. Reklāmas kampaņas ietvaros popularizēsim bibliotēkas pakalpojumus 

un to pieejamību bibliotēkā. Izveidosim plakātus un bukletus, kas būs pieejami Jēkabpils novada 

skolās. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums  

 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Pastāvīgs bibliotēkas sadarbības partneris ir Jēkabpils Kultūras pārvalde, ar kuru kopā 

realizējam dažādus pasākumus, viens no pasākumiem bija Lieldienu akcija Jēkabpilī. 

Nesaraujama sadarbība ar Krustpils kultūras namu, jo atrodamies vienā ēkā un bieži 

izmantojam viņu telpas mācībām un pasākumu rīkošanai. Noder arī Krustpils kultūras nama 

vadītājas Intas Ūbeles mākslinieciskais skatījums uz dažādiem darba procesiem. 

Jēkabpils vēstures muzejs atbalstīja dzejas dienās bibliotēkas organizēto atjautības spēli 

"Ceļo bibliotēkas plauktos", spēles dalībnieki varēja laimēt ieejas biļetes muzeja apmeklējumam. 

Vasarā senatnīgajā muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” notika A.Grīnberga grāmatas atvēšanas 

svētki. 

Ir izveidojusies ilggadīga sadarbība ar visām pilsētas izglītības un pirmsskolas izglītības 

iestādēm - veidojam bibliotekāro stundu saturus un tiešsaistes pasākumus. Vadām nodarbības un 

aicinām iesaistīties pirmsskolas bērnus. Iesaistām skolas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā un 

Skaļās lasīšanas konkursā. 

Bibliotēkā notika divas veselības veicināšanas lekcijas "Fizisko aktivitāšu ieguvumi" un 

"Veselīgs uzturs", lekcijas tika realizētas sadarbojoties ar Jēkabpils sociālā dienesta projektu 

vadītāju Diānu Lazdāni. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” 

ietvaros bibliotēkas pārstāvji piedalījās  konferencē “Digital addiction” Ludzā. 

Kūku pagasta pansionātam "Jaunāmuiža", sadarbojoties ar pansionāta sociālo 

darbinieci, regulāri reizi mēnesī nodrošinām iemītniekus ar grāmatām, tās nogādājot pansionātā 

un apstrādājot pieprasījumus. Akcija "No sirds uz sirdi" - bērnu un vecāku kopā gādātās 

Ziemassvētku dāvanas pansionāta iemītniekiem. 

 

11.2. Citi sadarbības partneri Jēkabpils reģionā  

 

Turpinās sadarbības līgums ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāli, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Latvijas Universitātes filiāli Jēkabpilī par mācību – 

metodisko materiālu nodrošināšanu studentiem un pasniedzējiem no bibliotēkas puses un grāmatu 
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atgūšanu no parādniekiem no augstskolu puses. Līgumu nosacījumi tiek ievēroti un veiksmīgi 

darbojās, dodot iespēju studentiem no citiem reģioniem izmantot bibliotēkas pakalpojumus. 

Lieliska sadarbība ar Jēkabpils ziņu portālu “Radio1”, kas atspoguļo mūsu pasākumus un 

aktivitātes. Mūsu mājas lapā ir viņu ziņu banneris. Februārī bibliotēkas darbinieces devās 

iepazīties ar Radio 1 portāla darbību, gūt jaunas zināšanas un radošas idejas savam darbam. 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar mazākumtautību biedrībām: 

Sadarbībā ar, Jēkabpils baltkrievu biedrību “Spatkanne", Jēkabpils ukraiņu biedrības 

“Javir” bērnu un jauniešu studiju notika JGB Eiropas Savienības informācijas punkta pasākums 

“Iepazīsim valodas caur dziesmu”. 

Sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību "Javir", baltkrievu biedrību “Spatkanne” 

un poļu biedrību "Rodacy" 6.jūlijā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas notika pasākums "Ikdienā arī 

ir zelts, tikai atroc". 

Sadarbībā ar Krustpils kultūras nama krievu dziesmu ansambli “Bariņa” un Ābeļu 

pagasta amatierteārta režisoru Pēteri Draņeviču notika literāri muzikāla pēcpusdiena veltīta 

dzejnieku Aleksandra Čaka un Sergeja Jeseņina daiļradei  “Laimīgs es, ka dzīvot bija ļauts…’’. 

Sadarbojamies arī ar vietējiem uzņēmējiem, kas atbalsta bibliotēkas organizētos 

pasākumus, kā spilgtākais no pasākumiem ir dzejas dienu atjautības spēle "Ceļo bibliotēkas 

plauktos", kuru atbalstīja vietējie uzņēmēji zero waste koncepta veikals "Klētnīca", Picērija 

"Itālis" ,  skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā Viktorija Ignatova un keramiķe Daiga 

Reiņikova. 

Veiksmīgā sadarbībā ar mākslinieku Raimodu Vinduli bibliotēku nedēļas ietvaros tapa 

audiovizuāla vides instalācija “Sūdzību un dzīvības grāmata” Jēkabpilī, Akmeņu ielā 1. 

Gada izskaņā bibliotēka noslēdza prakses līgumu ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

studenti, kura prakses ietvaros izstrādās savu studiju darbu. 

 

11.3. Citi sadarbības partneri  Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

JGB Eiropas  Savienības informācijas punktā 2021. gada 5.oktobrī notika Eiropas 

Komisijas pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Savienības 

informācijas punktiem bibliotēkās un Latvijas Drošāka interneta centru pasākumu cikla " Par 

Eiropas nākotni" interaktīva saruna. Pasākumu ciklu vadīja žurnālists un TV3 moderators Arnis 

Krauze. 

Jau otro gadu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika īstenots Kultūras ministrijas 

atbalstītais Vērtīgo grāmatu iepirkums. Projekta ietvaros Jēkabpils reģiona un Neretas novada 
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publiskās bibliotēkas nonāca 1317eksemplāri augstvērtīgas literatūras par 13186,11  EUR. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka saņēmusi 78 grāmatu eksemplārus 839,22 EUR vērtībā. 

Bibliotēka turpina sadarboties ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. No šīs bibliotēkas 

regulāri pasūtam audiogrāmatas, kuras izsniedzam saviem apmeklētājiem ar lasīšanas problēmām. 

Sadarbībā ar Latvijas Banku un portālu "Delfi" aicinājām savus bibliotēkas lietotājus 

piedalīties tradiocionālajā aptaujā "Latvijas gada monēta 2020". Tas ir gada nozīmīgākais 

notikums Latvijas monētu mākslā. 

4.maijā pie Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bija skatāma Latvijas Okupācijas muzeja 

apkopota vizuāla informācija ''Latvija 1939–1991: No okupācijas līdz brīvībai''. 

Organizējot pilsētas svētku grāmatu tirdziņu, sadarbojāmies ar izdevniecībām "Avots",  

"Jumava" un grāmatu tirdzniecības uzņēmumu "Latvijas grāmata". Decembrī bibliotēka 

saņēma pateicību no izdevniecības "Jumava" -  “Labākais sadarbības  partneris 2021”, par 

Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros organizēto  grāmatu tirdziņu, Jēkabpilī Kena parkā. 

Jau vairākus gadus dzejnieks Nauris Gekišs dāvina savas grāmatas bibliotēkai. Šobrīd 

bibliotēkas krājumā ir 18 viņa dzejas krājumi. 

 

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

Pēc reģionālās reformas, veidojot jauna novada struktūru,  tai skaitā, izstrādājot bibliotēku 

darbības un attīstības modeli – atbalstu, iedziļināšanos un sapratni  par mūsu veicamajiem darbiem 

un bibliotēku vienmērīgu tālāku attīstību, saņēmām no jaunizveidotā novada administrācijas, īpaši 

no priekšsēdētāja vietnieka izglītības un kultūras jautājumos Alfona Žuka un Sociālo, 

izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas vadītājas Līgas 

Kļaviņas.   

Individuāls “Paldies!” Jēkabpils novada deputātam Leonīdam Salcevičam par atbalstu 

bibliotēkas ideju īstenošanā. 

Bibliotēkas nozīme mazākumtautību biedrību darbībā ir liela nozīme. Biedrības bibliotēku 

iesaista savos projektos un min kā nozīmīgu sadarbības partneri un vidi kurā integrēties vietējajā 

sabiedrībā. Viens no spilgtākajiem pasākumiem ir literārais video iestudējums  “CONTRA SPEM 

SPERO!” sadarbojoties ar ukraiņu biedrību ‘’Javir’’, bibliotēkas darbinieces piedalījās neparastā 

projektā, kurā  piedalījāmies video uzņemšanā par ukraiņu dzejnieces  Lesjas Ukrainkas daiļradi. 

Šis veidotais video bija skatāms ne tikai pie mums, bet arī Ukrainā. 

 



   
 

 

56

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

Covid-19 pandēmija pārskata periodā turpināja ieviest būtiskas pārmaiņas metodisko un 

konsultatīvo, profesionālās pilnveides pasākumu norisē. JGB kopā ar reģiona bibliotēkām 

pilnveidoja jaunās darba formas, piemēram, tiešsaistes pasākumus, virtuālās izstādes, 

noorganizējot profesionālās pilnveides pasākumus tiešsaistē, rīkojot darbinieku sapulces un 

seminārus dažādās platformās, piem., ZOOM vai MS Teams. 

 

12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes 

 

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, GB metodiskā 

darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar 34 reģiona publiskajām un 21 skolu bibliotēkām. 

2021.gadā beigās darbam BIS Alise kopkatalogā pievienojās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbiniece Gaida Mežance veidojot aprakstu bibliotēkas krājuma 

dokumentiem, kas nav kopkatalogā. 

2021.gadā turpinājās Jēkabpils novadā uzsāktā bibliotēku tīkla reorganizācija. Ar Jēkabpils 

novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.381 veikta kārtējā novada bibliotēku 

reorganizācija, pievienojot tās kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei. Tātad 

visas septiņas Jēkabpils novada publiskās bibliotēkās no 2021.gada 1.janvāra ir Jēkabpils novada 

Kultūras pārvaldes struktūrvienības, bet 5 novadu publisko bibliotēku struktūrvienības tika 

pārsauktas par nodaļām, piem., Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība Jēkabpils 

novada Zasas bibliotēka ar nodaļu Liepās. Tika pārstrādāti Jēkabpils novada publisko bibliotēku 

nolikumi, kā arī darbinieku amatu apraksti. 

Pārskata periodā tika organizēti 5 (pieci) pasākumi – 2 semināri, 1apmācību seminārs un 2 

sanāksmes, visi tiešsaistes režīmā,  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. 
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12.2. Sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā: 

 Reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības, 

profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas gan telefoniski, gan uz vietas GB 

konsultāciju dienās;  

 Konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli Alise-i publiskajās un skolu 

bibliotēkās, aktualizēta lietotāju autorizācija darbam ar elektronisko kopkatalogu, kā arī 

iespēja lasīt grāmatas 3td platformā; 

 Konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 

digitalizācijai, JGB izveidoto novadpētniecības izstāžu publicitāte un piedāvājums reģiona 

bibliotēkām; 

 Konsultācijas par BIS “ALISE” SBA moduli kopkatalogā, kas uzlabo operatīvu 

informācijas apmaiņu par krājumu starp reģiona bibliotēkām, kā arī par SBA izmantošanu, 

sadarbojoties ar LNB; 

 Konsultācijas atkārtotas automatizētas krājuma inventarizācijas norisē 8 (astoņās) reģiona 

bibliotēkās, bibliotēku krājumu uzskaites salīdzināšana un labošana; 

 Valstisku un reģionālu lasītveicināšanas programmu un pasākumu koordinēšana reģionā: 

1. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;  

2. Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība; 

3. Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2021; 

4. Digitālā nedēļa 2021; 

5. Droša interneta diena; 

6. Dzejas dienai veltīts pasākums “Runčuka pantiņu kaujas”; 

 Metodisks un konsultatīvs atbalsts tiešsaistes pasākumu organizēšanā, veicinot 

piedalīšanos dažādu profesionālu un pieaugušo izglītību organizējošo iestāžu pasākumos, 

nelielu metodisku līdzekļu izstrāde ZOOM un MS Teams platformu lietošanai: 

 kolēģu – bibliotēku (piem., Kuldīgas, Bauskas, Valmieras u.c. galvenās 

bibliotēkas) organizētie tiešsaistes pasākumi – tikšanās ar literātiem; 

 Ventspils bibliotēkas Mācību centra rīkotās apmācības bibliotekāriem, piem., 

ZOOM platformas darbības apguve; 

 Latvijas Pašvaldību savienības tiešsaistes sanāksmes par Latvijas bibliotēku 

attīstības virzieniem; 

 EPALE – Eiropas pieaugušo mācīšanās elektroniskā platforma. 
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 Saziņa ar LNB Bibliotēku attīstības centru un Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu 

aktuālas informācijas saņemšanai par publisko bibliotēku darbu un pakalpojumu 

nodrošināšanu ārkārtas situācijas apstākļos Covid-19 izplatības ierobežošanai un sanitārā 

protokola ievērošanai. 

Ļoti efektīgi un ātrai informācijas nodošanai noderīgi izmantojām jaunās tehnoloģijas un 

tika izveidotas WhatsApp grupas “Reģiona bibliotēkas” un “Skolu bibliotēkas”. Tas palīdzēja, 

organizējot tiešsaistes pasākumus, kā arī informējot par pasākumiem interneta vidē operatīvi 

atgādināt un arī nosūtīt saites uz pasākumiem, jo e-pastā tik bieži mēs neielūkojamies. 

Pārskata gadā neapmeklējam vizitācijā reģiona publiskās bibliotēkas, novērtējot aktuālo 

situāciju bibliotēku darbā, jo pasliktinājās epidemioloģiskā situācija Jēkabpilī, kā arī daudz darba 

tika ieguldīts reģionālās reformas gaitā jaunas Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas struktūras 

izveidē. 

JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu norise 

Apkopojot 2021. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē: 

 2 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku nozarē un 

Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotēku darbā tiešsaistes režīmā; 

 1 profesionālās pilnveides kurss - apmācību seminārs; 

 2 sanāksmes kopā ar novada pašvaldību vadītājiem, kur tika apspriesti un izdiskutēti 

svarīgi bibliotēku darba jautājumi 

Tabula “JGB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizēt

ājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stundu 

skaits 

 1. 26.03 MS 

Teams 

JGB Reģiona bibliotēku darbinieku tikšanās ar 

Kultūras pārvaldes vadību un novadu vadītājiem 

par bibliotēku darbības virzieniem reģionālās 

reformas kontekstā 

2 

 2. 22.04 MS 

Teams 

JGB Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotēku 

tiešsaistes sanāksme Bibliotēku nedēļas 2021 

“Darīt neticamo!” ietvaros: 

 Bibliotēku nozares aktualitātes un bibliotēkas 

administratīvi teritoriālā reforma (V.Bērziņa, 

KM) 

 Valdemāram Ancītim – 100 (Aknīstes b-ka) 

 Redzējums par iestāžu darbību pēc reģionālās 

reformas (izpilddir. G. Gogulis) 

 Bibliotēku pakalpojumu kvalitātes novērtēšana 

(D.Rudzīte, LNB) 

 E-grāmatas tiešsaistē un lejuplādēs (Gita 

Elksnīte, LAN) 

3 

 3. 29.04 MS 

Teams 

a/s 

Swedbank 

sadarbībā 

ar JGB 

 Apmācību seminārs “Finanšu drošība digitālajā 

vidē” 

2 
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4. 5.08 MS 

Teams 

JGB Reģiona bibliotēku saruna par jauno Jēkabpils 

novada Galvenās bibliotēkas struktūru 

5 

 5. 14.10 ZOOM JGB Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 

skolu bibliotēku darbinieku seminārs: 

1) Par jaunizveidoto depozitāriju 

(mazizmantoto grāmatu krātuvi) un bibliotēku 

darbība jaunajos epidemioloģiskajos apstākļos; 

2) Pūcītes skoliņas radošās darbības 

tiešsaistes platformā (Ilona Švābe, BLN) 

3)  Grāmats “Caps un Ciet! Jeb Vilks 

Manipulators (S.Denisa–Liepniece, autore, 

M.Heniņa, ilustratore)  

2 

 

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību 

bibliotēkām. 2021. gadā kopumā tika noorganizēti 3 bibliotēku darbinieku profesionālās 

pilnveides pasākumi - semināri, mācības, tajos 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. 

Lieli darba un laika resursi tika ieguldīti Zasas vidusskolas bibliotēkas krājuma 

sakārtošanā, ievadīšanā kopkatalogā. 2022.gadā plānots veikt automatizētu bibliotēkas krājuma 

esamības pārbaudi. 

 Aktuāla, profesionāla informācija, arī sadarbībā ar LNB Bibliotēku attīstības centra 

darbinieci Ilzi Kļaviņu izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem tiek nodota elektroniski, 

izmantojot izveidoto Skolu bibliotēku listi. 

 

12.4. 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. 

2021. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības centru, 

tās darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus: 

 Latvijas Kultūras datu aizpildīšana; 
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 par projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” administrēšanu Jēkabpils reģionā - 

grāmatu sadali no LNB Bērnu literatūras centra, piedalīšanās un sadarbība ar reģiona 

bibliotēkām noslēguma pasākumu organizēšanā; 

 liels JGB darbs tika ieguldīts Kultūras ministrijas izstrādātā un LNB Bibliotēku attīstības 

centra realizētā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanai - Vērtīgo grāmatu iepirkuma 

programmas - Jēkabpils reģionā, visu 34 bibliotēku pasūtīto gāmatu apkopošana un 

saņemot grāmatas, to sadale un pavadzīmju sagatavošana; 

 regulāra informācijas saņemšana un tālāka nosūtīšana par jaunajām grāmatām, 

dāvinājumiem, pasākumiem grāmatu izdevniecības jomā; 

 liels palīgs informācijas iegūšanā, jo visu nav iespējams atrast un izlasīt,  ir LNB Bibliotēku 

attīstības centra sagatavotie preses apskati, kā arī Kristīnes Deksnes sagatavotais Latvijas 

Bibliotēku portāla jaunumu apkopojums; 

 piedalīšanās profesionālās pilnveides seminārā metodiķiem un arī galveno bibliotēku 

direktoriem, ļoti svarīga bija tēmas - bibliotēkas reģionālajā reformā un problēma par 

kopkatalogiem, ja mainās reģions. 

Metodiskās un profesionālās informācijas ziņā nozīmīgi ir jaunie LNB Bibliotēku attīstības 

centra 2021.gadā sagatavotais “Pārskata ziņojums “Latvijas bibliotēkas 2020.gadā”; 

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. Pārskata 

periodā aktualizējusies tēma par vienota kopkataloga izveidi.  

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. 

 

12.5. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas, risinājumi, profesionālā 

pilnveide 

 

Joprojām aktuāla metodiskā un konsultatīvā darba problēma ir labākās pieredzes 

apkopojums, vienota platforma šiem pieredzes apkopojumiem, labu, bibliotekāru atzinīgi 

novērtētu lektoru datu bāzes nepieciešamība; 

Ja jārunā par metodiķu profesionālo pilnveidi, tā ir nepieciešama kā jebkuram bibliotēkas 

darbiniekam, bet ļoti svarīga ir tieši pieredzes apmaiņa starp metodiķiem, tas noteikti veicina jaunu 

darba formu ieviešanu. 
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Nozīmīgi LNB organizētie profesionālās pilnveides  pasākumi reģiona galveno bibliotēku 

metodiķiem: 

1. Svarīgākās tēmas - Kompetenču attīstības centra izglītojošā darbība, bibliotekāru 

mācību vajadzības un tendences 

2. 21.11. - Svarīgākās tēmas – valsts attīstības plānošanas dokumenti; ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķi 

Atzinīgi novērtēju LNB Kompetenču attīstības centra darbinieces Dž. Dzirkales-

Maļavkinas organizēto attālinātas izglītojošās darbnīcas Domnīcu, kurā tika aktualizēta viena no 

bibliotēku darbības funkcijas – izglītojošā darbība un tās mērķgrupas – skolēni, pieaugušie un 

bibliotekāri. 

Darba prioritātes 2022.gadam 

 

1. Izstrādāt jaunās iestādes Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas darbību 

reglamentējošos pamatdokumentus – bibliotēku reglamentus, bibliotēkas lietošanas 

noteikumus, darba kartības noteikumus u.c. 

2. Izstrādāt Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Attīstības stratēģiju 2022.-2026.gadam. 

3. Piesaistīt papildus finansējumu bibliotēkas pasākumu realizēšanai, piedaloties, piemēram, 

VKKF projektu konkursos u.c. 

4. Izveidot padziļinātu iedzīvotāju aptauju, par bibliotēkas pakalpojumiem un jauno 

bibliotēku struktūru, kas izveidota pēc novadu reformas. 

5. Sadarbojoties ar praktikanti veidot bibliotēkas reklāmas kampaņu. 

 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja: Zinaīda Rabša  

2022.gada februārī  
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Pielikumi 

Pielikums Nr.1. Covid-19 ierobežojumu infografikas  

Pielikums Nr.2. Profesionālā pilnveide 2021.gadā 

Pielikums Nr.3 Bērnu literatūras nodaļas pasākumu dienasgrāmata 

Pielikums Nr.4. Bērnu literatūras nodaļas izstāžu dienasgrāmata 

Pielikums Nr.5. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas pasākumi 2021 

Pielikums Nr.6. Lasītāju apkalpošanas nodaļas izstāžu dienasgrāmata 2021  

Pielikums Nr.8. Lasītāju apkalpošanas nodaļa  fotomirkļi 

Pielikums Nr.9. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas publikācijas 2021. gadā 
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Pielikums Nr.1. Covid-19 ierobežojumu infografikas 
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Pielikums Nr.2. Profesionālā pilnveide 2021.gadā 

Daiga Rubene 

2021 1. Tiešsaistes konference: “X stunda. Barikādēm 30”  4,5 stundas 

2. Seminārs: Latgales tradīciju iespēja mūsdienu vidē   4,5 stundas 

3. Seminārs-diskusija par digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo 

izglītībā Covid-19 laikā  

3 stundas 

4. Tiešsaistes Kurzemes reģionālais seminārs “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

5 stundas 

5. Vizuālā materiāla noformējums programmā Canva  2 stundas 

6. Tiešsaistes seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā’” 2 stundas 

7. Latvijas Kultūras koledžas Tiešsaistes atvērtā lekcija bibliotēku 

darbiniekiem 

4 stundas 

8. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 5 stundas 

9. Bibliotēku ideju tirgus “”Darīt neticamo! 4 stundas 

10. LNB tiešsaistes seminārs “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 stundas 

11. Gunas Spuravas lekcija “Ievads medijpratībā” 3 stundas 

12. Saldus pilsētas bibliotēkas Virtuālu simtgades jubilejas 

pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100” 

4 stundas 

13. Tiešsaistes lekcija “Informācijas krīze, informācijas traucējumi, vārtu 

sargāšana un faktu pārbaude” 

3 stundas 

14. LNB Domnīca 2 stundas 

15. Pieredzes apmaiņas brauciens pa Augšdaugavas novadu 1 diena 

16. Konference par Eiropas nākotni/ Interaktīva saruna par Eiropas nākotni 2 stundas 

17. Seminārs reģionu galveno bibliotēku metodiķiem 3 stundas 

18. Profesores Janīnas Kursītes lekcijas “Latvieša pasaule” 20 stundas 

19. Medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības jautājums” 

4,5 stundas 

20. LZA sadarbībā ar LNB “J.Stradiņš. Lasījumi” 3 stundas 

Anita Katiņa 

2021. 1. Tiešsaistes seminārs “Pasīvās agresijas fenomens darba vidē” 2 stundas 

2. Tiešsaistes platformā Zoom” projekta “Sveicam Pepiju”darbnīca 

bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba kultūra un vide” 

3 stundas 

3. LNB projekta “Zenit stāsti”seminārs 3 stundas 

4. Latvijas Kultūras koledžas Tiešsaistes lekcija publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

4 stundas 

5. Latvijas Bibliotēku festivāls 2021.Latvijas bibliotekāru 21. Konference 

"Darīt neticamo” 

5 stundas 

6. ESIP tiešsaistes mācības ar ĀM ESIP koordinatori Margaritu Feizaku 2 stundas 

7. Eiropas Savienības informācijas sniedzēju tiešsaistes forums 

‘Atveseļošanās un noturība” 

5 stundas 

8. SIA “Personības pilnveidošanas centrs” tiešsaistes lekcija “Uz rezultātu 

vērsta komunikācija” 

2 stundas 

9. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem "Dizaina domāšana bibliotēkās” 1 stunda 

10 . LNB tešsaistes konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 stundas 
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11 Režisora Viestura Meikšāna lekcija “Digitālā komunikācija tavā ikdienā” 4 stundas 

12. LNB tiešsaistes lekcija “Ievads medijpratībā” 3 stundas 

13. Mācību seminārs “Konference par Eiropas nākotni - soli pa solim” 4 stundas 

14. LNB tiešsaistes lekcija “Informācijas krīze, informācijas traucējumi, 

vārtu sargāšana un faktu pārbaude” 

3 stundas 

15. Sarunu cikla “Konferences par Eiropas nākotni” “Nākotne ir Tavās 

rokās” atklāsana 

1 stunda 

16. Literatūrzinātnieku diskusija par 2020. gadu literatūrā 3 stundas 

17. Konferences par Eiropas nākotni sarunu cikla 3. diskusija “Spēcīgāka 

ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība” 

1,5 stundas 

18. Konferences par Eiropas nākotni ietvaros interaktīvā saruna klātienē, 

moderators Arnis Krauze 

2 stundas 

19. LPMC tiešaistes seminārs “Digitālā pratība. Medijpratība. Sociālo tīklu 

lietošana. Viedeokonferebču iespēju izmantošana” 

4 stundas 

20. Tiešsaistes seminārs “Uzņēmējdarbības izaugsme un iespējas 2022” 2 stundas 

21. 6. Latvijas stāstnieku konference “Starp vērtībām un ērtībām” 6 stundas 

22. Tiešsaistes seminārs “Personas datu aizsardzības aktivitātes COVID 19 

laikā 

3 stundas 

23 Tiešsaistes seminārs - diskusija “Pilsoniskā Alianse  par konferenci par 

Eiropas nākotni” 

2 stundas 

 Guna Taškova 

2021 

 

1. 

 

Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 5 stundas 

2. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 5 stundas 

3. Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” 4 stundas 

4. Konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 5 stundas 

5. Tiešsaistes seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā” 2 stundas 

6.  Pasniedzēju Evijas Apines un Sanda K. Dūšeļa lekcijas  “Apzinātība 

darba vietā. Kā strādāt līdzsvarotāk?” / LU Open Minded 

16 stundas 

7. Pasniedzējas Kristīnas Sprūdžas lekcijas  “Etiķetes un saskarsmes 

prasmes reālajā un virtuālajā vidē” / LU Open Minded 

16 stundas 

8. Profesores Janīnas Kursītes lekcijas “Latvieša pasaule” / LU Open 

Minded   

20 stundas 

9. Profesora Mārča Auziņa lekcijas  “Kvantu fizika lielpilsētas 

iedzīvotājiem” / LU Open Minded   

10 stundas 

10. Pasniedzējas Kristas Vāveres lekcijas “Autentiska un mērķtiecīga runa” / 

LU Open Minded 

12 stundas 

   

Lilija Kirilova 
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2021 1. Tiešsaistes seminārs: Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē: 

seminārs tradīciju ilgtspēja: nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšanas un popularizēšanas stratēģijas. Dienvidlatgales NVO 

atbalsta centrs 

3 stundas 

2. Reģionālo sadarbības partneru seminārs: “Par sadarbību kampaņā 

“Digitālā nedēļa 2021.” 

4 stundas 

3. Pasākumu cikls “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo 

publikāciju apskats”. Pirmais cikla pasākums,  veltīts medijpratībai 

1 stundas 

4. Tiešsaistes seminārs “Pasīvas agresijas fenomens darbā vidē” 2 stundas 

5. Tiešsaistes seminārs “Uzvedība diagnozei? Tas nav tik vienkārši!” 2 stundas 

6. Tiešsaistes seminārs  bibliotekāriem par mediju lietošanu 2 stundas 

7.  Darbnīcā bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba kultūra un vide” 3 stundas 

8. Tiešsaistes seminārs “projekta “Zenit stāsti” seminārs" 3 stundas 

9. Latvijas Kultūras koledžas tiešsaistes lekcija publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

4 stundas 

10 Literatūrzinātnieku diskusija par 2020. gadu literatūrā 3 stundas 

11. Latvijas Bibliotēku festivāls 2021: Latvijas bibliotekāru 21. Konference 

“Darīt neticamo!” 

5 stundas 

12. Tiešsaistes lekcija “ Uz rezultātu vērsta komunikācija’’ 2 stundas 

13. Tiešsaistes seminārs “Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 stundas 

14. Tiešsaistes lekcija “Digitālā komunikācija tavā ikdienā” 4 stundas 

15. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: mācīšanās prasme 2 stundas 

16. Tiešsaistes lekcija “Ievads medijpratībā” 3 stundas 

17. Tiešsaistes lekcija “Informācijas krīze, informācijas traucējumi, vārtu 

sargāšana un faktu pārbaude” 

3 stundas 

18. Konference   “Digital addiction” Projekts HOME 12 stundas 

19. Tiešsaistes seminārs “Uzņēmējdarbības izaugsme un iespējas 2022” 2 stundas 

20. Tiešsaistes seminārs ”Nakotne ir Tavas rokas” 4 stundas 

21. Tiešsaiste UNESKO LNK sadarbības tīklu konference “Vērtību griežos: 

Ētiskie izaicinājumi virtuālajā un reālajā pasaulē” 

7 stundas 

22. Tiešsaistes tikšana ar Janu Egli  1 stunda 

23. Tiešsaistes tikšana ar Arno Jundzi 1 stunda 

24.  Tiešsaistes seminārs: Digitālā pratība. Medijpratība. Sociālo tīklu 

lietošana. Videokonferenču iespēju izmantošana.  

4 stundas 

25. Tiešsaistes seminārs “3td e-GRĀMATU bibliotēkas un Letonikas 

Lasītavas e-grāmatas publisko bibliotēku lietotājiem” 

2 stundas 

26. VI Latvijas stāstnieku konferenci "STARP VĒRTĪBĀM UN 

ĒRTĪBĀM” 

6 stundas 
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Anta Klints 

2021  Tiešsaistes seminārs " Pasīvās agresijas fenomens darba vidē'', lektore 

Līga Bērziņa, uzvedība.lv 

2 stundas 

1.   Tiešsaiste: Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē: seminārs tradīciju 

ilgtspēja: nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un 

popularizēšanas stratēģijas. 

3 stundas 

2.   Tiešsaistes seminārs, iepazīstot UNESCO programmu “Pasaules 

atmiņa” un dokumentārā mantojuma izcelšanas iespējas 

2 stundas 

4. Tiešaistes seminārs: projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” 2 stundas 

5.  Tiešsaistes seminārs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) īstenotais 

projekts “Zenit stāsti”  

3 stundas 

6. Literatūrzinātnieku diskusija par 2020. gadu literatūrā 3 stundas 

7. Latvijas Bibliotēku festivāls 2021, bibliotekāru 21. konference " Darīt 

neticamo!'' 

5 stundas 

8.  Tiešsaistes seminārs  ‘’ Stāstu bibliotēkas’’ – Vietu, lietu un cilvēku 

stāsti: starp tiešsaisti un iesaisti. 

5 stundas 

9. Europe Direct tiešsaistes pasākums "Uz rezultātu vērsta komunikācija" 2 stundas 

10. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ZOOM platformā ikgadējā konference 

"Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram". 

4 stundas 

11. Tiešsaistes informatīvs seminārs " Digitālā komunikācija tavā ikdienā'' 5 stundas 

12. Tiešsaistes lekcija " Ievads medijpratībā'' 3 stundas 

13. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: mācīšanās prasme 2 stundas 

14. Tamperes Universitātes lektores un pētnieces Gunas Spuravas  tiešsaistes 

lekcija “Informācijas krīze, informācijas traucējumi, vārtu sargāšana un 

faktu pārbaude” 

3 stundas 

15. Latvijas Pašvaldību mācību centra tiešsaistes mācības ‘’ Digitālā pratība. 

Medijpratība. Sociālo tīklu lietošana. Videokonferenču iespēju 

izmantošana.’’ 

4 stundas 

16. Konferences par Eiropas nākotni sarunu cikla ceturtā diskusija, kas 

veltīta izglītībai, jaunatnei, kultūrai un digitalizācijai. 

4 stundas 

17. UNESCO LNK sadarbības tīklu konference ‘’Vērtību griežos: ētiskie 

izaicinājumi virtuālajā un reālajā pasaulē’’ 

7 stundas 

18. VI Latvijas stāstnieku konference STARP VĒRTĪBĀM UN ĒRTĪBĀM 6 stundas 

19. Vebinārs  3td e-GRĀMATU bibliotēkas un Letonikas Lasītavas e-

grāmatas publisko bibliotēku lietotājiem. 

2 stundas 

20. Konference par Eiropas nākotni/ Interaktīva saruna par Eiropas nākotni 2 stundas 

Gita Elksnīte 

2021 1. Latvijas Bibliotēku festivāls 2021: Latvijas bibliotekāru 21. Konference 

“Darīt neticamo!” 

5 stundas 

2. Konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram" 5 stundas 
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3. Latvijas Nacionālās bibliotēkas neformālā izglītības programma 

"Medicīnas informācijas pratība" 

24 stundas 

4. Konference par Eiropas nākotni/ Interaktīva saruna par Eiropas nākotni 2 stundas 

5. Tiešsaistes lekcija “Digitālā komunikācija tavā ikdienā” 4.stundas 

Maija Tehņenko 

2021 1. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram 5 stundas 

2. Tiešsaistes konference: “X stunda. Barikādēm 30” 4,5 stundas 

3. Pasākumu cikls “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo 

publikāciju apskats”. Pirmais cikla pasākums,  veltīts medijpratībai 

1 stunda 

4. Tiešsaistes seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā’” 2 stundas 

5. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: "bibliotēku arhitektūra, ēkas un telpas 

iekārtojums" 

1,5 stunda 

6. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: "dizaina domāšana bibliotēkās" 1 stunda 

7. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 5 stundas 

8. Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” 4 stundas 

9. Medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības jautājums" 

4,5 stundas 

10. Konference par Eiropas nākotni/ Interaktīva saruna par Eiropas nākotni. 2 stundas 

Ilona Švābe 

2021 1. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram 5 stundas 

2. Tiešsaistes konference: “X stunda. Barikādēm 30” 4.5 stundas 

3. Pasākumu cikls “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo 

publikāciju apskats”. Pirmais cikla pasākums,  veltīts medijpratībai 

1 stunda 

3. Tiešsaistes seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā’” 1,5 stundas 

4. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: dizaina domāšana bibliotēkās 1 stunda 

5. Medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības jautājums" 

4 stundas  

6. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 5 stundas 

7. Bibliotēku ideju tirgus “”Darīt neticamo! 4 stundas 

8. Tīmekļsemināru cikls, kas tiks veltīts lasīšanas veicināšanas programmai 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

8 stundas 

9. Domnīca par bibliotēku izglītojošo darbu - SKOLĒNI  1 stunda 

Mārīte Caune 

2021 1. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram 5 stundas 

 2. Tiešsaistes lekcija “Ievads medijpratībā” 

(Tamperes Universitātes lektore Guna Spurava) 

3 stundas 

 3. Tiešsaistes lekcija “Informācijas krīze, informācijas traucējumi, vārtu 

sargāšana un faktu pārbaude” 

3 stundas 
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(Tamperes Universitātes lektore Guna Spurava) 

 4. Tiešsaistes Kurzemes reģionālais seminārs “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

5 stundas 

 5. Tiešsaistes lekcijas par meklēšanu LNB datu bāzēs (LNB Informācijas 

pakalpojumu nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane) 

20 stundas 

 6. Latvijas pagastu bibliotekāru 6.kongress 7,5 stundas 

 7. Saldus pilsētas bibliotēkas Virtuālu simtgades jubilejas 

pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100” 

4 stundas 

 8. LZA sadarbībā ar LNB “J.Stradiņš. Lasījumi” 3 stundas 

 

Ieva Birāne 

2021 1.  Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 

 

5 stundas 

2.  Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: medijpratība 1 stunda 

3.  Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: dizaina domāšana bibliotēkās 1 stunda 

3.  Medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības 

un drošības jautājums" 

4 stundas 

4.  Bibliotēku ideju tirgus “”Darīt neticamo! 4 stundas 

Rudīte Kļaviņa 

2021 1. Tiešsaistes konference: “X stunda. Barikādēm 30”  4,5 stundas 

2. LNB tiešsaistes seminārs “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 stundas 

3. Seminārs-diskusija par digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo 

izglītībā Covid-19 laikā  

3 stundas 

4. Tiešsaistes Kurzemes reģionālais seminārs “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

5 stundas 

5. LNB rīkotā Reģiona galveno bibliotēku metodiķu tiešsaistes sanāksme  4 stundas 

6. Tiešsaistes seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā’” 2 stundas 

7. Latvijas Kultūras koledžas Tiešsaistes atvērtā lekcija bibliotēku 

darbiniekiem 

4 stundas 

8. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 5 stundas 

9. Bibliotēku ideju tirgus “”Darīt neticamo! 4 stundas 

10. LNB Mācību centra rīkotā Domnīca - darbs ar jauniešiem bibliotēkās 2 stundas 

11. Latvijas pagastu bibliotekāru 6.kongress “Pagastu bibliotēka - vieta 

kopienas attīstībai” 

7 stundas 

12. Saldus pilsētas bibliotēkas Virtuālu simtgades jubilejas 

pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100” 

4 stundas 
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13. Tiešsaistes lekcija “Informācijas krīze, informācijas traucējumi, vārtu 

sargāšana un faktu pārbaude” 

3 stundas 

14. Pieredzes apmaiņas brauciens pa Augšdaugavas novadu 1 diena 

15. Medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības 

un drošības jautājums” 

4,5 stundas 

16. LZA sadarbībā ar LNB “J.Stradiņš. Lasījumi” 3 stundas 

Zinaīda Rabša 

2021 1. Tiešsaistes konference: “X stunda. Barikādēm 30” 

 

4,5 stundas 

2 LNB tiešsaistes seminārs “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 stundas 

3. Latvijas bibliotēku festivāls “Darīt neticamo”  ideju tirgus 4 stundas 

4. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” 5 stundas 

5. Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress. Pagasta bibliotēka - vieta 

kopienas attīstībai 

7 stundas 

6. Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide, kā ieguldījums sociāli 

ekonomiskā attīstībā. HOME, No: LLI-422 ietvaros rīkotajā mācību 

seminārā 

12 stundas 

7. Lekcija “Ievads medijpratībā” 3 stundas 
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Pielikums Nr.3 Bērnu literatūras nodaļas pasākumu dienasgrāmata  

 
N.p/k Pasākuma nosaukums 

un temats 

Pasākuma 

veids 

Īss pasākuma apraksts 

JANVĀRIS 

1. No mūsu Pūra lādes 

Zoom tiešsaistē 

Interaktīva 

tiešraide 

 

28. janvārī, sadarbībā ar Jēkabpils 3.vsk. 3.a kl. un 

skolotāju Mārīti Viļumu, organizējām attālinātu 

nodarbību - No mūsu Pūra lādes. Tēma bija - 

sakāmvārdi, parunas, mīklas. Bērniem bija sagatavoti 

dažādi uzdevumi, kurus viņi pildīja gan mājās, gan 

Zoom tiešsaistē, visiem kopā esot.  

2. Bibliotekārā stunda 

kopā ar PII "Zvaniņš" 

Interaktīva 

tiešraide 

Bibliotekārā 

stunda 

Veselības nedēļas ietvaros, kopīgi lasījām grāmatu 

"Pat briesmoņi tīra zobus", pārrunājām aktuālus 

jautājumus par zobu higiēnu un uztaisījām savu 

briesmonīti. Bibliotekārās stundas attālināti nemazina 

prieku kopā darboties un izzināt ko jaunu!  

3. Sniedzīte iesaka Video Sniedzīte iesaka. Hey, hey! Vai Tu jau biji pie mums, 

lai izvēlētos savu grāmatu? Ja vēl ne, noskaties video, 

varbūt ieraudzīsi tieši to, ko meklē.   

FEBRUĀRIS 

4. Bibliotekārā stunda 

kopā ar PII "Zvaniņš" 

Zoom tiešsaistē 

Interaktīva 

tiešraide 

Bibliotekārā 

stunda 

Saulainā 2. februāra rītā, organizējām attālināto 

nodarbību sadarbībā ar PII "Zvaniņš" ceturto grupiņu. 

Pārrunājām higiēnas jautājumus un ļāvām bērniem 

radoši izpausties, veidojot savus briesmonīšus. 

Sanāca ļoti skaisti un krāsaini!  

MARTS 

5. "Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija 2020" 

NOSLĒGUSIES! 

Virtuālāis 

uzdevums 

Varam lepoties ar 141 ekspertu! Esam priecīgi un 

lepni, ka ekspertu skaits joprojām ir gana kupls, 

ņemot vērā, ka pagājušais gads bija izaicinājums.  

5+ grupā - 104 dalībnieki; 9+ grupā - 12 dalībnieki; 

11+ grupā - 9 dalībnieki; 15+ grupā - 3 dalībnieki 

Vecāku grupā - 13 dalībnieki 

6. Mīļi sveicieni 8. 

Marta svētkos! 

Video 

apsveikums  

Mīļi sveicieni no mūsu nodaļas 8. marta svētkos!  

7. Vai atpazīsti pavasari? Interaktīvais 

tests 

Viss ir tik vienkārši – izvēlies savu atbildi un 

pārbaudi vai pareizi.  

8. PAVASARA PELĶĪTE 

Zoom tiešsaistē 

Interaktīva 

tiešraide 

16. marta rītā, sadarbībā ar PII “Zvaniņš” ceturto un 

desmito grupiņu vadījām nodarbību “Pavasara 

peļķīte”. Kopā lasījām I.Ziemaņa grāmatu “Peļķīte”. 

"Šī ir grāmata, kas stiprina bērna pašapziņu". Un 

krāsojām pavasarīgus zīmējumus 

9. Digitālā nedēļa ESI 

DROŠS – NEESI 

PĀRDROŠS 

Uzdevumi Digitālās nedēļas ietvaros, skolēni varēja pārbaudīt 

savas zināšanas par drošību internetā 

https://learningapps.org/watch?v=pk6550knn20 

10. Digitālā nedēļa ESI 

DROŠS – NEESI 

PĀRDROŠS 

Aptauja Digitālās nedēļas ietvaros, lūdzam skolēnus aizpildīt 

anketu "ESI DROŠS - NEESI PĀRDROŠS" par 

saviem interneta lietošanas paradumiem. Anketa bija 

anonīma, un tajā iegūtie dati tika izmantoti tikai 

rezultātu analīzei apkopotā veidā. 

11. Bērnu un jauniešu 

drošība internetā 

Video Digitālās nedēļas ietvaros mēs akcentējam tieši 

drošību internetā, kurā pašlaik laiku pavada lielākā 

daļa bērnu un jauniešu - gan mācību nolūkos, gan lai 

socializētos ar saviem vienaudžiem, kā noskatoties 

īsu video rullīti, iepazīstināt ar īpašajiem 

noteikumiem. 

https://learningapps.org/watch?v=pk6550knn20&fbclid=IwAR1mhnNp2ukf837LVg8hWUgc44L-msaBm30KbqHZ4bFoAiY2Y3t5LHGzwm4
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12. Lieldienas un pavasaris 

(PII ZVANIŅŠ) 

Izbraukuma 

pasākums 

Bibliotēkas Zaķis lasīja Zaķu grāmatu, minēja mīklas 

kopā ar bērniem. Grāmatas lasīšana, dejošana, neliela 

izkustēšanās, smiekli un prieks - kopā jautra 

Lieldienu un pavasara ieskandināšana.  

13. Lieldienas un pavasaris 

(PII ZVAIGZNĪTE  

Jaunajā ielā; 

II BĒRZIŅŠ) 

Izbraukuma 

pasākums 

Pasākums notika PII Zvaigznīte Jaunajā ielā. Lasījām 

Zaķu grāmatu. Ripinājām burtu olas, dejojām, 

cienājāmies ar konfektēm un ļoti jautri pavadījām 

laiku Lieldienu noskaņās.  

14. Lieldienu jampadracis Video Lieldienu jampadracis ar pirmsskolas izglītības 

iestādēm "Zvaniņš", "Zvaigznīte" un "Bērziņš", kas 

samontēts IDEJU TIRGUM  

15. Lieldienas un pavasaris 

(PII ZVAIGZNĪTE 

Meža ielā) 

Izbraukuma 

pasākums 

Pasākums notika PII Zvaigznīte Meža ielā. Lasījām 

Zaķu grāmatu. Ripinājām burtu olas, dejojām, 

cienājāmies ar konfektēm un ļoti jautri pavadījām 

laiku Lieldienu noskaņās. 

APRĪLIS 

16. Lieldienas un pavasaris 

(3. vsk., 1.-4. kl.)Zoom 

tiešsaistē 

Interaktīva 

tiešraide 

Attālinātājā pasākumā lasījām, minējām mīklas, 

atcerējāmies ticējumus un veidojām zaķa ausis. 

Bērniem tika dots arī mājas darbs - izveidot zaķa 

ausis kopā ar visu ģimeni. Pirmo darbiņu arī 

saņēmām neilgi pēc pasākuma beigām, kas ļoti 

iepriecināja, jo piedalās visa ģimene.  

17. Ideja Lieldienu brokastu 

galdam 

Video Zaķa Garauša ideja par Lieldienu brokastu galdu 

domājot. 

18. “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020” 

apbalvošanas 

ceremonija 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020" noslēgums 

Jēkabpils 3.vidusskolā ar 1.a un 1.b klasi. Bērni 

minēja mīklas, komandā meklēja kokos dzīvnieciņus 

un noslēgumā tika sveikti ar dāvaniņām un 

tradicionāli katrs eksperts saņēma arī bibliotēkas 

lasītāja karti, lai lasītprieks turpinātos.  

19.  “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020” 

apbalvošanas 

ceremonija 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

14. aprīļa rītā satikāmies ar Jēkabpils 3.vidusskolas 

4.b klasi, lai sveiktu čaklākos "Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija 2020" ekspertus. Šajā klasē tās bija 

četras burvīgas un aktīvas meitenes. Uzspēlējām 

spēles un aktīvi pavadījām laiku! 

20. “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020” 

apbalvošanas 

ceremonija 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

16. aprīļa rītā noslēdzām tikšanos ar "Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrija 2020" ekspertiem Jēkabpils 

3.vidusskolā. Šodien tikāmies ar otrajām klasēm - 

čakliem lasītājiem no 2a, 2b un 2c klases. Spēlējām 

spēles un protams teicām lielu paldies par ieguldīto 

darbiņu.  

21. Bibliotēku nedēļas 

pasākums PAVASARA 

ZIEDI FLORISTIKAS 

RADOŠĀ DARBNĪCA 

BĒRNIEM UN 

VACĀKIEM!  

Virtuālais 

pasākums  

(Video 

pamācība 

ekskluzīvi 

no BLN) 

 “Darīt neticamo” – tāda bija 2021. gada bibliotēku 

nedēļas tēma. Bibliotēku nedēļa norisinājās no 19. – 

25. aprīlim. JGBB piedāvāja dažādus pasākumus un 

aktivitātes – VISS PAR UN AP ZIEDIEM! 

Pasākuma mērķis: kopā ar bērniem un vecākiem 

apgūst skaisto ziedu valodu, kas skan no krāšņajiem 

ziedu pušķiem. tāpēc kopā ar floristikas meistari 

Regīnu apguvām ko jaunu! Piemēram, mākslīgo 

ziedu izgatavošanas prasmes! #bibliotēkunedēļa2021 

22. Bibliotēku nedēļas 

pasākums  MANA 

GRĀMATA 

Radošais 

konkurss 

Piedāvājam iepazīties ar video rullīti un piedalīties 

radošajā konkursā – “MANA GRĀMATA". Katrs 

lasītājs no radošās darbnīcas noskatīja savu ideju, 

vecās grāmatas atdzimšanai – dodot grāmatai otro 

dzīvi.  

https://mammassmaids.net/2011/04/15/ideja-lieldienu-brokastu-galdam/
https://mammassmaids.net/2011/04/15/ideja-lieldienu-brokastu-galdam/
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23. Bibliotēku nedēļas 

pasākums Vai atpazīsti 

pavasara ziedus? 

Interaktīvais 

erudīcijas 

tests 

Turpinot ziedu tēmu Bibliotēku nedēļas ietvaros, 

21.04. piedāvājam interaktīvo testu "VAI 

ATPAZĪSTI PAVASARA ZIEDUS?" Testa  mērķis: 

lai palīdzētu bērniem sajūt pavasara elpu un pārbaudīt 

savas zināšanas un arī – uzzināt ko jaunu. 

https://learningapps.org/watch?v=pvcc1t4d321 

#bibliotēkunedēļa2021  

24. Bibliotēku nedēļas 

pasākums GRĀMATU 

BINGO!  

Interaktīva 

spēle   

Spēles mērķis: pārbaudīt savas zināšanas par 

bibliotēkas grāmatām un  grāmatām no sava plaukta. 

Bibliotēku nedēļas noslēgumā piedāvājam lasīšanas 

izaicinājumu. Lasīt IR stilīgi! #bibliotēkunedēļa2021 

MAIJS 

25. Pavasarīgs un mīļš 

sveiciens māmiņdienā! 

Video Māmiņdiena bija iespēja mīļi sveikt savas mammas 

par to, ko viņas ir sniegušas mūsu dzīvē un kādus 

mūs uzaudzinājušas. 

26. MULTEŅU 

PĒCPUSDIENA jeb 

mazais bibliotēkas 

izlaidums 

Pasākums  

(izbraukuma 

pasākums)  

Pavasarīgā un skaistā maija rītā JGB Bērnu literatūras 

nodaļas Pūcīte devās uz PII "Zvaniņš", lai pateiktos 

bērniem un audzinātājām par īpašo gadu - notika 

Mazais bibliotēkas izlaidums. Tā kā nevar notikt 

pasākumi telpās, bērni noskatījās bibliotekāru 

sameklēto multfilmu "Jautrīši", izveidoja skaisto 

dekoru savam skapītim un tad devās pie Pūcītes ārā.  

27. MULTEŅU 

PĒCPUSDIENA jeb 

mazais bibliotēkas 

izlaidums 

Pasākums  

(izbraukuma 

pasākums) 

3. maija rītā svinējām Mazo bibliotēkas izlaidumu PII 

"Zvaniņš" ceturtajai grupai! Multenīte, radošie 

darbiņi un aktivitātes svaigā gaisā - viss bērnu 

priekam! Noslēgumā bērni un skolotāja saņēma 

dāvaniņas no JGB Bērnu literatūras nodaļas pūcītes.  

28. Konkursa "Mana 

grāmata" apbalvošanas 

pasākums 

Radošais 

konkurss 

Konkursa “Mana grāmata” apbalvošanas ceremonija.  

Dāvanas tika visiem, kas piedalījās grāmatu konkursā 

ar savu radošo izdomu, dodot grāmatai otro dzīvi  

JŪNIJS 

29. Sveiciens no Bērnu 

literatūras nodaļas! 

Video Aicinājums bibliotēkas lietotājiem - lasi, dejo un 

spēlē kopā ar draugiem! 

AUGUSTS 

30. “PIEDZĪVOJUMS” – 

orientēšanās spēle 

Jēkabpilī 

Orientēšanās 

spēle 

Spēles gaitā pie mums varēja saņemt aploksnes ar 

vietu aprakstiem Jēkabpils pilsētā. Tālāk 

dalībniekiem vajadzēja šīs vietas atrast un 

nofotografēties. Cik daudz un burvīgas bildes mēs 

saņēmām! Vairāk nekā 50 dalībnieki - gan 

individuāli, gan komandās! Esam ļoti priecīgi par 

jūsu atsaucību un labajiem vārdiem! Sirsnīgs paldies 

Jēkabpils novada pašvaldībai, Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes kolektīvam par atbalstu un balvām 

dalībniekiem!  

31. Kur ceļi krustojas Virtuālā 

viktorīna 

Virtuālā viktorīna par Jēkabpili. 

32. Ekskursija pa bibliotēku Ekskursija Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība 

"DOMUS" nometnes. Šīs nometnes ietvaros, 19. 

augustā, pie mums ciemojās nometnes dalībnieki, lai 

iepazītu bibliotēku.  Bērniem un jauniešiem 

pastāstījām par bibliotēkas ikdienu, kā arī par 

bibliotekāra profesiju.  

SEPTEMBRIS 

33. Dzejas dienas Bibliotekārā 

stunda 

9. septembra diena bija saulaina un ļoti, ļoti piepildīta 

JGB Bērnu literatūras nodaļai. No rīta sagaidījām 

Krustpils pamatskolas 7. klasi. 

https://learningapps.org/watch?v=pvcc1t4d321&fbclid=IwAR3qinva-6gkBQh9EoiCcsZiNCwSfhoeAfuQ7Fg_9LidxViO0e9_undC0Es
https://www.facebook.com/hashtag/bibliot%C4%93kuned%C4%93%C4%BCa2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmIpQ7c982soIKpDH4-SKk6iXE4m_ja4QCTQpoOu5bOMkW9Qk_UurZ9chWBskccT4ayvjrOOYmvUoOwQm0crG9eAyCleDwoP2NYaGzbB74efWwT8mjMXO_8PMYBvzaa7xxNcipsjYyBcCv8ucvjthZEMDsnWf02dhAxHZoPalNmsrJiXgGTNywhzrmeJ-4wNE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bibliot%C4%93kuned%C4%93%C4%BCa2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmIpQ7c982soIKpDH4-SKk6iXE4m_ja4QCTQpoOu5bOMkW9Qk_UurZ9chWBskccT4ayvjrOOYmvUoOwQm0crG9eAyCleDwoP2NYaGzbB74efWwT8mjMXO_8PMYBvzaa7xxNcipsjYyBcCv8ucvjthZEMDsnWf02dhAxHZoPalNmsrJiXgGTNywhzrmeJ-4wNE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=krustpils.lv&set=a.1455557288128056&__cft__%5b0%5d=AZWMtqHwAhrLyUQ2q1JHn2aqShizTkkEbFh0pBIIXHWtU3dJ2XKmN4yf5aAUC5ftn1piN97dwAas3SVTrkoOPmdlmdcCVrlqq-_VyDP2xVByOzUisrGnstan3shO-EUfJSznvxLSEc9ePt8wwGSY3TnZSmvdp76s9u1jrq_Vq10Xvg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=krustpils.lv&set=a.1455557288128056&__cft__%5b0%5d=AZWMtqHwAhrLyUQ2q1JHn2aqShizTkkEbFh0pBIIXHWtU3dJ2XKmN4yf5aAUC5ftn1piN97dwAas3SVTrkoOPmdlmdcCVrlqq-_VyDP2xVByOzUisrGnstan3shO-EUfJSznvxLSEc9ePt8wwGSY3TnZSmvdp76s9u1jrq_Vq10Xvg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=krustpils.lv&set=a.1455557288128056&__cft__%5b0%5d=AZWMtqHwAhrLyUQ2q1JHn2aqShizTkkEbFh0pBIIXHWtU3dJ2XKmN4yf5aAUC5ftn1piN97dwAas3SVTrkoOPmdlmdcCVrlqq-_VyDP2xVByOzUisrGnstan3shO-EUfJSznvxLSEc9ePt8wwGSY3TnZSmvdp76s9u1jrq_Vq10Xvg&__tn__=-UC%2CP-y-R
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34. Dzejas dienas Bibliotekārā 

stunda 

Mazliet vēlāk pie mums ciemojās Jēkabpils 

3.vidusskolas 3. b klase. Nodarbības norisinājās 

Dzejas dienu ietvaros.  

35. Dzejas dienas Bibliotekārā 

stunda 

Plkst. 12:30 pie mums ciemojās Jēkabpils 3. 

vidusskolas 3 a. klase. Nodarbības norisinājās Dzejas 

dienu ietvaros. Mums viss izdevās tik skaisti un 

radoši! 

36. Runčuka pantiņu kaujas Dzejas 

dienās 

Vēlā pēcpusdienā devāmies uz PII “Kāpēcītis” pie 

sagatavošanas grupiņas, lai piedalītos RUNČUKA 

PANTIŅU KAUJĀS. Šī gada devīze "Rudentiņš 

bagāts vīrs". Bērni šajās kaujās skaitīja dzejoļus, ko 

bija mācījušies visu iepriekšējo gadu.  

37. Dzejas dienas + 

Ekskursija pa bibliotēku 

Bibliotekārā 

stunda  

Ekskursija 

10. septembra rītā pie mums ciemojās Krustpils 

pamatskolas 1. kl. Vēlamies teikt lielu paldies 

skolotājām par draudzīgo atmosfēru, skolēniem par 

aktivitāti un radošumu. 

38. Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība 

Sacensība Ir noticis Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālais 

fināls. Rīgā, 25. septembrī, mūsu reģionu pārstāvēs 

SOFIJA BOKĀNE no Jēkabpils 2.vsk. Paldies skolas 

bibliotekārei Antrai Laitānei par dalībnieces 

sagatavošanu reģionālajam finālam. 

39. Pūcītes skoliņa Bibliotekārā 

stunda 

17. septembra rītā, Bērnu literatūras nodaļā uz 

bibliotekāro stundu, ciemojās Sūnu pamatskolas 1., 

2., 3. un 4. klase. Skolēnus sagaidīja Pūcīte - 

iepazīstināja ar bibliotēkas iespējām, uzrīkoja 

bērniem radošo darbnīcu, sacentās dejošanas 

sacensībās.  

40. "BĒRNU, JAUNIEŠU 

UN VECĀKU ŽŪRIJA" 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

20. septembrī viesojāmies Jēkabpils 3.vidusskolā, lai 

bērnus iepazīstinātu ar "Bērnu, jauniešu, vecāku 

žūrija 2021" grāmatu kolekciju. Skolēni bija ļoti 

aktīvi un lasītprieks nebeidzas, par to liecina kuplais 

lasītāju pulciņš - 1.a klase.  

41. Pūcītes skoliņa 

PII Auseklītis 

#libdaylv_2021 

Pasākums  

(izbraukuma 

pasākums) 

23. septembra iesākās ar izbraukuma pasākumu - 

Pūcītes skoliņu uz PII Auseklītis. Katrai grupiņai 

skoliņa notika atsevišķi, bet skoliņā bērni apguva 

iemaņas kļavu lapu kroņa šūšanā ar kļavu lapu 

adatiņām, vingrošanu, lai pareizi mācītos elpot, 

pūcītes izgatavošana no rudens lapām un nelieliem 

sapnīšiem, blēņu un niķu atdošana grāmatu pikām, 

taču brīnumkončas bija balva par skaisto stundu!  

42. Viena diena bibliotēkas 

dzīvē  jeb “LibdayLV” 

#libdaylv_2021 

Akcijā Akcijā notika divas nedēļas – no 20. septembra līdz 

3. oktobrim. Šajā laikā  mēs publicējam ziņas 

tiešsaistē bibliotēkas lapā un sociālajos medijos 

(“Facebook”, “Instagram”) un aicinājām sekot līdzi 

un aplūkot vienu dienu bibliotēkas dzīvē. Un 

aicinājām piedalīties arī citus kolēģus - iepazīties, 

iedvesmoties un sadarboties! #libdaylv_2021 

43. Viena diena bibliotēkas 

dzīvē  jeb “LibdayLV”  

Akcijā Kad stundas vispārizglītojošajā skolā beidzas, 

bērni nāk pie mums uzspēlēt galda hokeju kopā ar 

klasesbiedriem! #libdaylv_2021 

44. Viena diena bibliotēkas 

dzīvē  jeb “LibdayLV”  

Akcijā Pirmdienas aktivitātes. Kāds prieks dzirdēt bērnu 

čalas mūsu telpās. #libdaylv_2021  

45. Pūcītes skoliņa 

Zoom tiešsaistē 

Virtuālais 

pasākums  

 

28. septembra rītā PII “Zvaigznīte” grupiņa, Zoom 

platformā, devās uz skolu pie Pūcītes, lai kopā lasītu 

Latviešu tautas pasaku "Kā kokiem sanāca" un 

uzzinātu, kāpēc katru gadalaiku kokiem mainās lapu 

https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
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rota. Gatavojām pūčulēnu gaisa balonu no rudens 

lapām, lai varētu apceļot krāšņi rudenīgo Latviju, 

krāsojām no ozolzīlēm mārītes, lai ilgāk atmiņā 

paliktu vasara un arī internetvidē var sarīkot burbuļu 

salūtu! #libdaylv_2021 

46. Pūcītes skoliņa 

Zoom tiešsaistē 

Virtuālais 

pasākums  

 

30. septembra rītā, sadarbībā ar PII "Zvaigznīte" 

norisinājās "PŪCĪTES SKOLIŅA". Tēma par rudeni 

- kopīga grāmatiņas lasīšana un protams, radošās 

aktivitātes! #libdaylv_2021 

NOVEMBRIS 

47. Lāčplēša diena 

Zoom tiešsaistē 

Virtuālais 

pasākums  

 

Atzīmējot 11. novembri - Lāčplēša dienu, pie mums 

norisinājās attālinātā nodarbība, sadarbībā ar PII 

“Auseklītis”. Kopā lasījām grāmatiņu, veidojām 

dekoru patriotiskās noskaņās un noslēgumā bērni mūs 

priecēja ar sirsnīgu apsveikumu - dziesmu!  

48. Orientēšanās spēle pa 

Jēkabpilī  

“Tavas saknes Tavā 

zemē, Tavas pēdas tēva 

sēta”  

Orientēšanās 

spēle 

 

 

Patriotu nedēļai, esam arī sarūpējuši īpašus 

uzdevumus, kurus bija iespējams veikt individuāli vai 

vienas mājsaimniecības ietvaros. Tajā bija iekļauti 2 

uzdevumi:  

1. Orientēšanās spēle pa Jēkabpilī “Tavas saknes 

Tavā zemē, Tavas pēdas tēva sēta” /V. Belševica/ 

iepazīstot pilsētas vēsturi (seši vides objekti).  

49. Video ar  novēlējumu 

Latvijai 103. dzimšanas 

dienā 

Video 2. Par godu Latvijas valsts svētkiem bibliotēka 

aicināja ikvienu iedzīvotāju, gan lielu, gan mazu, 

ierakstīt īsu video ar savu novēlējumu Latvijai 103. 

dzimšanas dienā, ko mēs samontējam skaistā video, 

un dāvinājām LATVIJAI!  

50. Video ar  novēlējumu 

Latvijai 103. dzimšanas 

dienā PII "Auseklītis" 

Video Jēkabpils bērnudārza "Auseklītis", Mārīšu grupiņas 

sirsnīgais apsveikums LATVIJAS DZIMŠANAS 

DIENĀ! 

51. Video ar  novēlējumu 

Latvijai 103. dzimšanas 

dienā JGBB 

Video Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļa sveic Latvijas Dzimšanas dienā! 

52. Video ar  novēlējumu 

Latvijai 103. dzimšanas 

dienā Jēkabpils 3. vsk. 

1.a, 3.a un 3.b kl. 

Video Jēkabpils 3. Vsk. 1.a, 3.a un 3.b klases apsveikumi 

Latvijai Dzimšanas dienā! Mīļš paldies bērniem un 

audzinātājām!  

53. MANA LATVIJĀ 

Zoom tiešsaistē 

Virtuālais 

pasākums  

 

25. novembra rītā, mums norisinājās attālinātā 

viktorīna “MANA LATVIJĀ”. Viktorīnā piedalījās 

PII “Auseklītis” 10 grupiņa. Bērni tika sadalīti divās 

komandās. Kas uzvarēja? Draudzība! Paldies par 

piedalīšanos, par zinātkāriem un aktīviem bērniem, 

par skanošajām dziesmām un jauko svētku 

atmosfēru!  

DECEMBRIS 

54. Mierpilnu un siltu šo 

laiku 

Video Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļa sveic Ziemassvētkos! 

55.56. 

57. 

58.59.60. 

61. 

RŪĶA DARBNĪCA  

7 nodarbības! 

Piedalījās  Jēkabpils 

3.vidusskolas 

3.a,b.klases, 1.a.klase, 

Jēkabpils 2.vidusskolas 

1.c.e..i., 3.i. klases. PII 

Auseklītis. 10.grupa 

Virtuālais 

pasākums  

(Zoom 

lietotnē) 

Kā katru gadu, arī 2021. gads nav izņēmums un JGB 

Bērnu literatūras nodaļa organizēja RŪĶA 

DARBNĪCU no 13. - 17. decembrim! Nodarbības 

norisinājās attālināti ZOOM platformā. 

https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_qig19wboSb7axmjmHKvT6e0I-kfFX1_Nz_DWSuoRujobxXh2y_gi5eu1KTcmMkzzdV04qGC4oCbEDoRYwqoQpap7HA645hXkclKXGiBJHx_e3vSRVs6jdPAN0v3vrzQcjDvjoYXMndD8Eeo-mYYJqKmxpERZyyxOCTRti_VuvFz7A9By5W6vmMRNAi1M60s&__tn__=*NK-R
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2021. gada bibliotēkas apkopojums: 

 

In
te

ra
k
tī

v
as

 

ti
eš

ra
id

es
 

(Z
O

O
M

, 

W
ac

h
ap

p
s)

 

V
id

eo
 

In
te

ra
k
tī

v
ie

 

k
o
n
k
u
rs

i,
 t

es
ti

, 

sp
ēl

es
 u

.c
. 

 

Iz
b
ra

u
k
u
m

a 

p
as

āk
u
m

i 

B
ib

li
o
te

k
ār

ās
 

st
u
n
d

as
 

(k
lā

ti
en

ē)
 

A
k
ci

ja
s 

 

L
as

īš
an

as
 

v
ei

ci
n
āš

an
as

 

p
ro

g
ra

m
m

as
 

O
ri

en
tē

ša
n

ās
 

sp
ēl

es
 

S
ac

en
sī

b
as

 

V
ir

tu
āl

as
 

iz
st

ād
es

 

P
la

u
k
ta

 

iz
st

ād
es

  

16 15 9 7 6 4 4 2 1 51 33 

 

Plaukta izstādes Virtuālās izstādes Pasākumi Kopā 

34 48 64 146 

    

 

  

62. Labdarības akcija „ NO 

SIRDS UZ SIRDI” 

Video 

Labdarības 

akcija 

 

 Mūsu JGB Bērnu literatūras nodaļa jau otro gadu 

rīko Ziemassvētku labdarības akciju „ NO SIRDS UZ 

SIRDI”, aicinot ikvienu atvērt savu sirdi, lai radītu 

Ziemassvētku prieku vientuļu un vecāku cilvēku 

mājās! Piedalīties akcijā tiek aicināts ikviens, 

ziedojot pansionāta "Jaunāmuiža" iemītniekiem 

nelielas, bet mīļas dāvaniņas . Visvairāk dāvanas 

sarūpējuši PII “Auseklītis” ģimenes un pedagogi.  

63. JGB Bērnu literatūras 

nodaļa novēl: 

SVĒTĪGUS 

ZIEMASSVĒTKUS! 

Video 

apsveikums 

SVĒTĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! 

64. Labdarības akcija „ NO 

SIRDS UZ SIRDI” 

Video  

atskats 

Video atskats kā norisinājās labdarības akcija un 

izsakām lielu paldies ikvienam  dāvinātājam 
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Pielikums Nr.4. Bērnu literatūras nodaļas izstāžu dienasgrāmata 

 

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums 

  JANVĀRIS 

1. 04.-15.01. Arī ziemā var sportot 

Par dažādiem sporta veidiem sniega un bezsniega ziemai 

2. 04.-30.01. Ziema mežā 

Par putnu un dzīvnieku problēmām ziemas apstākļos 

3. 08.01. Virtuālā izstāde Lasītākās grāmatas Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļā 2020. gadā! 

4. 11.-30.01. Virtuālā izstāde Skaistāks kā dzīve ir dzīves sapnis  

Rakstniekam Jānim Akurateram — 145 

5. 20.-30.01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

6. 21.01. Virtuālā izstāde Sniedzīte iesaka 

Lasītavas jaunumi 

  FEBRUĀRIS 

7. 01.-28.02. Silto sveču mēnesis 

Kā izgatavot un dekorēt sveces, kāda nozīme ir krāsām un pielietošanai 

8. 01.-13.02. Sirsniņnedēļa 

Idejas 14. februāra pārsteigumiem! 

9. 01.-28.02. Esi stilīgs – sāc lasīt! Lasītākās  grāmatas 2020.gadā mūsu bibliotēkā 

10. 01.02. Virtuālā izstāde Jauno grāmatu diena! 

11. 02.02. Virtuālā izstāde Valentīndiena tuvojas! 

Idejas mīļiem svētkiem un pašdarinātām dāvanām 

12. 11.02. Virtuālā izstāde Jauno grāmatu diena!  

13. 11.02. Virtuālā izstāde Arī mūsu Sniedze ieskatās jaunajās grāmatās... 

14. 13.02. Virtuālā izstāde Idejas 14. februāra pārsteigumiem! 

15. 18.02. Virtuālā izstāde Pasakas miedziņam 

  MARTS 

16. 01.-08.03. 1. Marts – vispasaules Kaķu diena! 

Visa veida literatūru par šiem interesantajiem dzīvniekiem 

17. 01.-12.03. 8. Marts – Starptautiskā sieviešu diena 

18. 05.03. Virtuālā izstāde Žurnāli pirmsskolas vecuma bērniem! 

19. 05.03. Virtuālā izstāde Žurnāli sākumskolas vecuma bērniem! 

20. 15.-31.03. Sagaidīsim pavasari!   

21. 15.-25.03. Rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem - 100 (1921-2000) 

22. 22.-26.03. Virtuālā izstāde Digitālā nedēļa  

ESI DROŠS – NEESI PĀRDROŠS 

3td E-grāmatu bibliotēka 

23. 26.03. Virtuālā izstāde Jaunās grāmatas! 

24. 30.03. Virtuālā izstāde Raibas Lieldienas 

Izstādē aplūkojamas dažādas tradīcijas, ticējumi, svinību ieteikumi - 

viss, kas saistās ar Lieldienām. 

  APRĪLIS 

25. 01.-29.04. 2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena 

Atgādina ikvienam par grāmatu klātbūtni un nepieciešamību bērna 

dzīvē 

26. 01.-17.04. Raibās Lieldienas 

Mīklas un rēbusi, olu ripināšana un citas tradīcijas  

27. 12.-29.04. 23. aprīlis -  Pasaules grāmatu un autortiesību diena 
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Aicināt cilvēkus pievērsties gan grāmatu lasīšanai, gan rakstīšanai, gan 

autoru tiesību aizsardzībai 

28. 19.-25.04. 

 

Virtuālā izstāde Pavasara ziedu virtene žurnālos 

Bibliotēku nedēļas pasākums: VISS PAR UN AP ZIEDIEM!  

29. 19.-25.04. Virtuālā izstāde Pavasarī ziedi plaukst… 

Bibliotēku nedēļas pasākums: VISS PAR UN AP ZIEDIEM!  

30. 19.-25.04. Virtuālā izstāde Konfekšu pušķi 

Bibliotēku nedēļas pasākums: VISS PAR UN AP ZIEDIEM!  

31. 27.04. Virtuālā izstāde Daži jaunumi - dāvinājumi mūsu plauktos 

32. 28.04. Virtuālā izstāde Jaunās grāmatas mūsu plauktos 

                                            MAIJS 

33. 07.05. Virtuālā izstāde #krāsainogrāmatupiektdiena  

"Krāsainās pasakas" mūsu grāmatu plauktos.  

Zaļās grāmatas! 

34. 05.-15.05. 8 maijā - MĀTES DIENA 

Par dāvanu izgatavošanu un dzejoļi par šiem svētkiem 

35. 05.-15.05. 15. maijā - STARPTAUTISKĀ ĢIMENES DIENA 

36. 08.05. Virtuālā izstāde 8 maijā - MĀTES DIENA 

Idejas Māmiņdienai! 

37. 10.-29.05. PAVASARA ZIEDOŅA LAIKS 

Dzejoļi, stāsti, pasakas, ieteikumi žurnālos par pavasara ziediem 

38. 14.05. Virtuālā izstāde #krāsainogrāmatupiektdiena 

Pelēkās grāmatas! 

39. 14.05. Virtuālā izstāde Jaunumi lasītavā 

40. 21.05. Virtuālā izstāde #krāsainogrāmatupiektdiena 

Dzeltenās grāmatas! 

41. 28.05. Virtuālā izstāde #krāsainogrāmatupiektdiena 

Zilas grāmatas! 

                                             JŪNIJS 

42. 01.-29.06. Ak, vasara vasariņa! 

Literatūra saturīgai un interesantai brīvā laika pavadīšanai 

43. 02.06. Virtuālā izstāde Ak, vasara vasariņa! 

 

44. 01.-29.06. Skaistais izlaidumu laiks! 

Svētku noskaņojumam – dzejoļu citāti. 

45. 01.-14.06. Rakstniecei Dagnijai Zigmontei—90 

46. 08.06. Virtuālā izstāde Jaunās grāmatas! #jaunogrāmatudiena 

Lai popularizētu jaunas grāmatas.  

47. 10.-29.06. Vasaras brīnumainais  

saulgriežu laiks...  

48. 21.06. Virtuālā izstāde "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021" 

                                            JŪLIJS 

49. 01.-30.07. Ziedi, ziedi rudzu vārpa 

Zāļu tējas, floristikas materiāli, skaisti foto 

50. 01.-30.07. Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021 

51. 01.-30.07. Notikumi ar labām beigām 

Rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80 . 

52. 07.07. Virtuālā izstāde Jaunās grāmatas! #jaunogrāmatudiena 

53. 15.07. Virtuālā izstāde Jaunumi lasītavā! 

54. 16.07. Virtuālā izstāde Daži jaunumi mūsu plauktos! #jaunogrāmatudiena 

55. 20.07. Virtuālā izstāde Reiz dzīvoja… 

https://www.facebook.com/hashtag/kr%C4%81sainogr%C4%81matupiektdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9tsst75zeuq1ke-FofHTNhZ32fbvsDbQZ-cEeF2OHXDRyhdKyLQdurFYn4_mAapKO432opPLSGu3ak-3SWckGsQ6hcLgxwfhQRSGX6y4MEh5uyhdk0H9ebbHKd5S9EuzI_Wkc3XCKrjAcWFU67jA2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kr%C4%81sainogr%C4%81matupiektdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9tsst75zeuq1ke-FofHTNhZ32fbvsDbQZ-cEeF2OHXDRyhdKyLQdurFYn4_mAapKO432opPLSGu3ak-3SWckGsQ6hcLgxwfhQRSGX6y4MEh5uyhdk0H9ebbHKd5S9EuzI_Wkc3XCKrjAcWFU67jA2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kr%C4%81sainogr%C4%81matupiektdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6cWS_IZ-2wVTRox9cRJL1GOvgFnCb1NypXCO6_nbig_388U9VuSnQHI5JScpdWdyTSiVXHmn9EnaZLwdYZ6w-OZ90-N5ZAzCXpRaXJUR_tTajDzPOAop75LIV8gEZCR1O_yYvQDgs1xzzPpkhXUqwB2U93vJNnQYSMnfbpMOMlg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/kr%C4%81sainogr%C4%81matupiektdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6cWS_IZ-2wVTRox9cRJL1GOvgFnCb1NypXCO6_nbig_388U9VuSnQHI5JScpdWdyTSiVXHmn9EnaZLwdYZ6w-OZ90-N5ZAzCXpRaXJUR_tTajDzPOAop75LIV8gEZCR1O_yYvQDgs1xzzPpkhXUqwB2U93vJNnQYSMnfbpMOMlg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/jaunogr%C4%81matudiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGKX4IU89TQwmdhSUzcjs6906qu6l6PaGLZeP3nUrjB5hjrztkM2w0-eb4UVGWVMk5XVmGHdFQXYDqLZzGJvmID5Y2DJbLPVMwiP06WPlyJL_DvAyFaYCGixyG9PpLpBrBecrkHSzar6jn1wa7BO_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jaunogr%C4%81matudiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGKX4IU89TQwmdhSUzcjs6906qu6l6PaGLZeP3nUrjB5hjrztkM2w0-eb4UVGWVMk5XVmGHdFQXYDqLZzGJvmID5Y2DJbLPVMwiP06WPlyJL_DvAyFaYCGixyG9PpLpBrBecrkHSzar6jn1wa7BO_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jaunogr%C4%81matudiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGKX4IU89TQwmdhSUzcjs6906qu6l6PaGLZeP3nUrjB5hjrztkM2w0-eb4UVGWVMk5XVmGHdFQXYDqLZzGJvmID5Y2DJbLPVMwiP06WPlyJL_DvAyFaYCGixyG9PpLpBrBecrkHSzar6jn1wa7BO_g&__tn__=*NK-R
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Nāc ciemos un iepazīsties ar žurnālu varoņiem!  

56. 23.07. Virtuālā izstāde Sveiciens, vasarā! 

#žurnālibērniem 

57. 27.07. Virtuālā izstāde Bērniem un jauniešiem - Jaunākās grāmatas 

#jaunogrāmatudiena 

58. 30.07. Virtuālā izstāde Vasara ir lielisks laiks! 

#žurnālibērniem 

                                            AUGUSTS 

59. 01.-30.08. 12. augusts - Starptautiskā jaunatnes diena 

60. 01.-30.08. Ražīgākais vasaras mēnesis 

Rudzu mēnesis saistīts ar pirmās vasaras ražas daudzināšanu 

 

61. 

12.08. Virtuālā izstāde 12. augusts - Starptautiskā jaunatnes diena 

Populārākās jauniešu grāmatas mūsu bibliotēkā 

62. 13.08. Virtuālā izstāde Sveiciens augustā!  

#žurnālibērniem 

63. 23.08-

07.09. 

1. Septembris –Zinību diena grāmatas par skolu, par zinībām, par 

skolotājiem. 

64. 31.08. Virtuālā izstāde Grāmatiņas ar LIELAJIEM BURTIEM 

65. 31.08. Virtuālā izstāde Orientēšanās spēle "Piedzīvojums" Atskats uz 

padarīto 

                                            SEPTEMBRIS 

66. 01.29.09. No Daugavas līdz Donavai dzejniekam  Andrejam Pumpuram – 

180 

67. 01.30.09. Zinību mēnesis 

Grāmatas par skolu, par zinībām, par skolotājiem 

68. 01.30.09. Gājputnu rudens ceļojums 

69. 09.09. Virtuālā izstāde Grāmatiņas saldam miegam 

70. 15.-30.09. Eiropas Valodu diena 

Diena, lai jaunus un vecus rosinātu mācīties valodas 

                                            OKTOBRIS 

71. 01.10. Virtuālā izstāde JAUNO GRĀMATU DIENA! 

72. 01.10. Virtuālā izstāde Krāsaino lapu mēnesis – oktobris! 

73. 01.-29.10. Te ir mūsu Laimīgā zeme 

Rakstniecei Annai Brigaderei – 160 

74. 01.-29.10. Ozola grāmata 

Rakstniekam, literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam - 70   

75. 01.-29.10. Virtuālā izstāde Kaķis ada zeķes zaķim 

76. 01.-29.10. Krāsaino lapu skaistumā! 

Viss par košumu, lapām, darbiem ar lapām un lapu skaistumu 

77. 06.10. Virtuālā izstāde Lasītavas jaunumi! 

                                            NOVEMBRIS 

78. 15.11.  Virtuālā izstāde Jaunas grāmatas 

79. 17.11. Virtuālā izstāde Patriotu nedēļa žurnālos 

80. 23.11. Virtuālā izstāde Orientēšanās spēle  

TAVAS SAKNES TAVĀ ZEMĒTAVAS PĒDAS TĒVA SĒTĀ 

Atskats uz padarīto 

                                            DECEMBRIS 

81. 01.12. Virtuālā izstāde ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT 

82. 10.12. Virtuālā izstāde Sniegavīriņa agrā rīta ceļojums... 

Sniegavīra ceļojums pa grāmatu plauktiem 

Kopā: 82 

https://www.facebook.com/hashtag/%C5%BEurn%C4%81lib%C4%93rniem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPXIei7eJOylUSwemlCdRUQpbzN8mfL4K2biwjHkvfxdFYa_Am5HcCG24lsP_NValShDJwQh-qNMWLeO1GyTQKrg9ffpAlBTe9eUBklFvdUGIUgzGOUEcMbx54rk3j_H3ZjuADJqxj6cfCEJ1wJcDV&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jaunogr%C4%81matudiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGKX4IU89TQwmdhSUzcjs6906qu6l6PaGLZeP3nUrjB5hjrztkM2w0-eb4UVGWVMk5XVmGHdFQXYDqLZzGJvmID5Y2DJbLPVMwiP06WPlyJL_DvAyFaYCGixyG9PpLpBrBecrkHSzar6jn1wa7BO_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%BEurn%C4%81lib%C4%93rniem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPXIei7eJOylUSwemlCdRUQpbzN8mfL4K2biwjHkvfxdFYa_Am5HcCG24lsP_NValShDJwQh-qNMWLeO1GyTQKrg9ffpAlBTe9eUBklFvdUGIUgzGOUEcMbx54rk3j_H3ZjuADJqxj6cfCEJ1wJcDV&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%BEurn%C4%81lib%C4%93rniem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPXIei7eJOylUSwemlCdRUQpbzN8mfL4K2biwjHkvfxdFYa_Am5HcCG24lsP_NValShDJwQh-qNMWLeO1GyTQKrg9ffpAlBTe9eUBklFvdUGIUgzGOUEcMbx54rk3j_H3ZjuADJqxj6cfCEJ1wJcDV&__tn__=*NK-R
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Plaukta izstādes Virtuālās izstādes Pasākumi Kopā 

34 48 64 146 
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Pielikums Nr.5. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

pasākumi 2021 

 

Nr. Laiks/vieta Pasākuma nosaukums, īss apraksts  

  No 12. janvāra bibliotēka strādā klātienē  

Janvāris Apmeklējums 

1. 

Pārcelts 

20.01., plkst. 

16.00, tiešraide 

facebook 

Grāmatas 

atvēršana 

tiešraide no bibliotēkas lasītavas. Dzejas krājuma 

“Baltais miers” atvēršana kopā ar autori  Ligitu 

Ābolnieci un bibliotēkas vadītāju Zinaīdu Rabšu 

 

 

2. 28.01., plkst. 

17.00, tiešraide 

facebook 

Mākslas 

meistarklase 

tiešraidē, kopā ar mākslinieku Raimondu Vinduli 

dosimies piedzīvojumā - intuitīvās vibrācijas attēlot 

grafiskos izpausmes veidos. Pietuvoties 

abstraktās/vizuālās domāšanas noslēpumam. 

Izmantosim pavisam vienkāršu un visiem pieejamu 

instrumentu klāstu, kas mums var atrasties rokas 

stiepiena attālumā. Iespējams izveidosim savu grafiski 

“šifrētu” vēstījumu. 

28 

Februāris  

3. Visu mēnesi Kā papildinājums virtuālai izstāde par Dzimtās valodas 

dienu izveidots Valodas tests 

64 testi 

izpildīti 

dalībnieki 51 

4. 10.02. Lasītāju aptaujas par Ir žurnālu digitālo versiju 

lietošanu aizpildīšana 

2 

5. 12.02. Atzīmējot Pasaules radio dienu apmeklējām 

radiostaciju radio1, kas raida Jēkabpilī. Bibliotēkā 

izveidota tematiska izstāde par radio. 

6 

6. 12.02.  plkst. 

12.00 

Sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību “ Javir’’ 

videoiestudējuma “ Lesja Ukrainka 150’’veidošana. 

Izstādes izvietošana un audiovizuāla ierakst, lasot 

dzejnieces dzeju latviešu valodā, Knuta Skujenieka 

tulkojumā. 

 Lasītāju 

apkalpošanas 

nodaļa ( 4) 

7. 23.02. plkst. 

16.00 

Pēc ASV Vēstniecība Latvijā un Kanādas Vēstniecība 

Latvijā ielūguma pievienojamies tiešsaistes 

pasākumam, lai atzīmētu Afroamerikāņu vēstures 

mēnesi ar īpašu dokumentālās filmas “Willie” seansu 

un virtuālo tikšanos ar NHL leģendu – pirmo 

afroamerikāņu hokejistu Villiju O’Rī (Willie O’Ree). 

Saņemta vēstule no pasākuma organizatoriem – 

uzdodot jautājumus, sarunas dalībniekiem. Lai 

noformulētu jautājumus 20.02. noskatīta dokumentālā 

filma un lasīta informācija par rasu vienlīdzību, rasu 

vienlīdzību konkrētos sporta veidos. 

virtuāla tikšanās ar NHL leģendu – pirmo 

afroamerikāņu hokejistu Villiju O’Rī (Willie O’Ree) 

 

 

Lasītāju 

apkalpošanas 

nodaļa ( 4 ) 

Marts  

 

8.  

22.03. plkst. 

13.10 

Bibliotekārā stunda Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. 

klases skolēniem par bibliotēkas nozīmi mūsdienu 

sabiedrībā, bibliotēkas mājas lapu, un citu aktuālu 

informāciju, kas saistīta ar bibliotēkas darbu 

 

31 
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9.   “ Bibliotēkas sadarbības veiksmes stāsts’’ video sižeti 

par bibliotēkas sadarbību ar baltkrievu biedrību “ 

Spatkanne’’ un ukraiņu biedrību “ Javir’’ 

 

Aprīlis  

10. 4.04. Lieldienu zaķu darbi  

11. 14.04. Prezentācija ‘’Publicitāte un vizuālā identitāte’’ 

Latvijas bibliotekāru 21. konferencē LAN vad. Gita 

Elksnīte prezentēja Jēkabpils Galveno bibliotēku 

JGB 

darbinieki 

  Bibliotēku nedēļas pasākumi  

12. 19.04. plkst. 

10.00 

Pie Jēkabpils reģionālās slimnīcas infekcijju nodaļas  

uzmundrinošu vēstuļu un nelielu dāvaniņu nodošana 

Covid slimniekiem un medicīnas personālam, kuri 

strādā infekciju un reanimācijas nodaļās. 

Lasītāju 

apkalpošanas 

nodaļa, 

bibliotēkas 

vadītāja, 

vietējie mediji 

13. 22.04. Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku darbinieku sanāksme tiešsaistes platformā 

MS Teams. Tika parrunātas bibliotēku nozares 

aktualitātes un  iestāžu darbība pēc reģionālās 

reformas. 

 

 

14.  

23.04. plkst. 

13.00 

Audiovizuālas instalācijas ‘’ Sūdzību un dzīvības 

grāmata’’, Akmeņu iela 1, aktivizēšana. Instalācija 

Raimonds Vindulis, stendaps Aiva Birbele, filmēšana 

Krišjānis Pleiko, režisore Liena Šmukste 

Lasītāju 

apkalpošanas 

nodaļa, 

bibliotēkas 

vadītāja, 

mediji 

15. 28.04.  Lekciju ciklā pieaugušajiem par veselīgu dzīvesveidu 

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Jēkabpilī” lekcija “Regulāru 

fizisko aktivitāšu ieguvumi” . Lektore Līga 

Beinaroviča. 

Lekcijā tiks apskatīti tādi jautājumi kā: 

Kas ir fiziskās aktivitātes? 

Veselība, slimība, imunitāte. 

Kauli, muskuļi locītavas. 

Pareiza stāja. 

Veselīgs dzīvesveids (lekcija ar praktisko daļu). 

Kāpēc ir jāveic fiziskas aktivitātes? 

Ar ko sākt? 

Veselības stāvokļa nozīme, veicot fiziskās aktivitātes. 

Cik bieži nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un kad? 

Kaitīgie ieradumi un fiziskās aktivitātes. 

Kā patstāvīgi uzsākt fizisko aktivitāšu veikšanu 

(lekcija ar praktisko daļu). 

Ko piedāvā fizisko aktivitāšu tirgus (organizētās 

nodarbības) 

Kā rast motivāciju veikt fiziskās aktivitātes? 

10 

Maijs  

16. 20.05. Starptautiskā Višivankas diena 

Katru gadu, maijā, tiek svinēta Starptautiskā ukraiņu 

Višivankas diena. Ukraiņu tautas tērpa simbols 

- višivanka, krustdūrienā izšūtas blūzes un krekli. 

Bibliotēka sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir",  cēla 

godā višivanku.   

LAN  
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17. 21.05. plkst. 

16.00 tiešsaiste 

Veselības veicināšanas lekcija: “STRESS UN 

VESELĪBA” 

Lekciju vadīja ģimenes psihologs Inita Zarkeviča 

 

 

Jūnijs  

18. 8.06. 

ESIP 

Eiropas Savienības projekts, Ļatvijas mazākumtautību 

biedrību darbība pirms pandēmijas un pēc pandēmijas 

laikā. Intervija ar Jēkabpils baltkrievu biedrību “ 

Spatkanne’’ , sadarbībā ar Latvijas Baltkrievu 

Savienību. Tika uzņemtas euronew ziņas priekš 

Baltkrievu Republikas televīzijas. 

 

19. 10.06. Nodota makulatūra SIA Līgatnes papīrs, saņemts 

dāvinājums 2 A4 biroja papīra paciņas 

 

20. 17.06. Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” pirmā saruna 

-  “Vardarbība mūsu sabiedrībā un ģimenē”, 

kultūržurnāliste Liega Piešiņa un rakstniece Dace 

Vīgante 

20 

Jūlijs  

21. 6.07. ESIP Pasākums "Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc" /Aspazija./  

Sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību “Javir”, 

baltkrievu biedrību “Spatkanne”, Latvijas Kaulu 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļu   

29 

22. 23.07. Andra Grīnberga grāmatas “Nemainīgs ir tikai 

gaišums” atvēršana 

50 

23. 29.07. Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” otrā saruna  

kultūržurnāliste Liega Piešiņa un rakstniece Inga Gaile 

20 

Augusts  

24. 4.-18.08. 

 

Pilsētas svētkiem 

Virtuālais Konkurss “Gar abiem Daugavas krastiem”  - 

atrodi izdevumus par mūsu novadu Jēkabpils reģiona 

bibliotēku e-katalogā 

 

 

Septembris  

25. 6.-9.09. 

Dzejas dienas 

Atjautības spēle: Ceļo bibliotēkas plauktos 27 

26. 07. 11.09. 

Dzejas diena 

Literāts 

Literārā pludmale: Interešu apvienība “ Literāts’’aicina 

atstāt literārās pēdas papīra pludmalē bibliotēkā 

13 

27. 09.09. plkst. 

16.00 KN 

balkoniņš 

 

 Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” trešā saruna,  

kultūržurnāliste Liega Piešiņa un rakstniece Inga 

Žolude 

Mēs paaudžu paaudzēm 

20 

28. 14.09. 

ESIP 

Tiešsaistes pasākums: Uzņēmējdarbības izaugsme un 

iespējas 2022, organizē Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera Vidzemes reģiona nodaļa 

Anita, Lilija 

29. 24.09. 

ESIP, plkst. 16.00 

Āra lasītava, KN 

balkoniņš 

  Pasākums “Iepazīsim valodas caur 

dziesmu” veltīts Eiropas Valodu dienai, sadarbībā ar  

Jēkabpils baltkrievu biedrību “Spatkanne", Jēkabpils 

ukraiņu biedrību “Javir”  

 

Oktobris  

30. 05.10.  JGB Eiropas  Savienības informācijas punkta Eiropas 

Komisijas pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Ārlietu 

20 
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Plkst. 16.00 – 

18.00 

ministriju, Eiropas Savienības informācijas punktiem 

bibliotēkās un Latvijas Drošāka interneta centru 

pasākumu cikla " Par Eiropas nākotni" interaktīva 

saruna. Pasākumu ciklu vadīja žurnālists un TV3 

moderators Arnis Krauze.  

31. 14.10. Literāri muzikāla pēcpusdiena’’ Laimīgs es, ka dzīvot 

bija ļauts…’’ 

Sadarbībā ar Krustpils kultūras nama krievu dziesmu 

ansambli “ Bariņa’’, Ābeļu pagasta amatierteātra 

režisoru Pēteri Draneviču 

27 

 Oktobris Bibliotēkas jaunievedums -  grāmatu pakomāts  

Novembris  

32. 04.11.  Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, 

bet arī veselības un drošības jautājums” 

 

33. 26.11., plkst. 

14.00, tiešsaiste 

projekts 

Lekcija “ Veselīgs uzturs’’, lektore Alise Kindzule.   

34. 23.11. Bibliotekārā stunda ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

vidusskolēniem 

 

35. 25.11. vebinārs  3td e-GRĀMATU bibliotēkas un Letonikas 

Lasītavas e-grāmatas publisko bibliotēku lietotājiem. 

 

Decembris  

36. 15.12. Krustpils 

kultūras nama 

Mazajā zālē, 

plkst. 16.00 

Pasākums “ Ziemas saules stariņi!’’, sadarbībā ar 

ukraiņu biedrību “ Javir’’ 

20 

37. 23.12. Akcija gramatudavana, pilsētvidē paslēptas 12 

bibliotēkas darbinieku sarūpētas dāvanas ( grāmata un 

saldumi) 

 

Kopā pasākumi 

2021 

32  

Bibliotekārās stundas, 

tiešsaistē 

3  

Projekts” Dzīve grāmatā, 

grāmata dzīvē’’, tikšanās  

3  

Veselības veicināšanas 

pasākumi, tiešsaistes 

3  

Grāmatas atvēršana, Andris 

Grīnbergs 

1  

Pasākumi ar 

mazākumtautību biedrībām 

8  

Tiešsaistes, mācību 35  

Izveidotas virtuālās stundas 3  
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Pielikums Nr.6. Lasītāju apkalpošanas nodaļas izstāžu dienasgrāmata 2021 

 

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums 

Janvāris 

 1. janvāris – jūnijs   ESIP Izstāžu cikls: Eiropas Savienības Padomes 

prezidējošā dalībvalsts – Portugāle 

2.V Tematiska/virtuāla Barikādēm – 30 

Ar gara spēku mēs gājām… 

3.V Tematisks izstāžu cikls: 1. izstāde 

 

Latviskā Dzīvesziņa 

Zvaigznes un Teņa dienas 

4.  Literāras izstādes cikls: 1. izstāde 

 

Neatceros grāmatas nosaukumu, bet vāks bija 

ZAĻŠ” 

5.V Tematiska un virtuāla izstāde 

 

Pār Latviju kad sniegi vijas… 

Jānim Akurateram – 145 

 

6.V Novadpētniecības izstāde Bernhards Dīriķis (1831-1892) 

7.V Rokdarbu izstāde Baltkrievu motīvi 

Februāris 

8.V Gleznu izstāde Rolands Hartmans “Starp līnijām” 

9.V Novadpētniecības izstāde PILSĒTA PIE UPES. SLĪPAIS HORIZONTS. 

10.V Tematiska un virtuāla izstāde 

 

 “Valoda izceļ lietu būtību un raugās dvēselē kā 

spogulī’’ /J. Vecozols/ 

11.V Tematisks izstāžu cikls:2. izstāde Latviskā dzīvesziņa 

  Maģija, laikazīmes un tradīcijas 

 

12. Tematiska izstāde 20. gadsimta tehnikas brīnums – radio 

13.V Virtuāla izstāde Drošāka interneta diena: Uzmanību – viltus ziņas! 

14. Literāras izstādes cikls: 1. izstāde  Neatceros grāmatas nosaukumu, bet vāks bija 

SARKANS 

15.V Literāri tematiska izstāde 

 

“Contra Spem Spero!” 

“Lesjai Ukrainkai - 150 gadi’’ 

Sadarbībā ar ukraiņu biedrību “ Javir’’ 

Marts 

16.V Tematisks/virtuāls izstāžu cikls: 3. 

izstāde  

”Latviskā dzīvesziņa: Pavasara svētki!’’ 

17. Literāras izstādes cikls:3.izstāde “Neatceros grāmatas nosaukumu, bet vāks bija 

dzeltens’’ 

18. V Tematiska/ virtuāla izstāde  

 

“Nav nekādu ierobežojumu tam, ko, mēs, sievietes, 

varam paveikt’’ /Mišela Obama/ 

19.V Tematiska/virtuāla izstāde 

 

“Sāpju ceļi: Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena’’ 

20. Tematiska izstāde  

 

“Vēsture. Personības. Vārds.”  

Pieminot Jēkabpils Goda pilsoņus – publicistu 

Ilmāru Knaģi un novadpētnieku Jāni Amatu’ 

21.  Novadpētniecības izstāde 

 

Uldis Leinerts (03.03.1936. – 12.05.1969.) – 

dzejnieks 

Aprīlis 

22.V Gleznu izstāde 

 

Mani covidlaika “blēņu darbi’’, jēkabpiliete Ināra 

Kuzmane 

23.V Tematisks/virtuāls izstāžu cikls: 4. 

Izstāde 

” Latviskā dzīvesziņa: Starp pavasara un vasaras 

saulgriežiem’’ 

24. V Tematiska/virtuāla izzstāde “Grāmatu spēks’’ 

25.V Virtuāla izstāde “ Izcilie bibliotekāri’’ 

26. V Virtuālā novadpētniecības izstāde “Trauslais stiprums”,par dzejnieci Zentu Liepu 
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Maijs 

27. V Tematiska/virtuāla izstāde ‘’Valsts atdzimšanas diena’’ 

28. Tematiska izstāde “Pacel acis: gaisma mirdz, 

Mātes svētums, mates sirds…’’ 

/Valda Mora/ 

29. Latvijas Okupācijas muzeja ceļojoša 

izstāde, 4. maijs, izvietota pie 

bibliotēkas ieejas  

Bibliotēkā atrodas līdz 17.maijam 

“Latvija 1939. – 19991: no okupācijas līdz 

brīvībai’’, apmeklējums 100 

30. Tematiska izstāde “Daudzpusējā Eiropa: 9. maijs - Eiropas diena’’ 

31. V Virtuāla izstāde “9. maijs – Eiropas diena” 

32. V Tematiska/Novadpētniecības izstāde “Dzejniece Baiba Bičole” 

33. Rokdarbu izstāde “ Galdauts’’, sadarbībā ar Baltkrievu biedrību ‘’ 

Spatkanne’’ 

34.  Gleznu izstāde: 2. izstāde  “ Mani Covid laika ‘’blēņu darbi’’’’, autore 

jēkabpiliete Ināra Kuzmane 

Jūnijs 

35. V Tematiska/virtuāla izstāde:  “1941. gada 14. jūnijs - atņemtās dzīves’’ 

36.V Tematisks/virtuāls izstāžu cikls: 5. 

izstāde 

” Latviskā dzīvesziņa: Dabas spēku enerģija’’ 

37.V Tematiska/virtuāla izstāde ‘’Ekoloģija. Planēta. Cilvēks.’’ 

38.V Gleznu izstāde Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu 

izstāde 

39. Tematiska  izstāde Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē: 1. Saruna 

kultūržurnāliste Liega Piešiņa un rakstniece Dace 

Vīgante 

Jūlijs 

40. Edītes Mahrovas gleznu izstāde  “Nekad nav par vēlu” 

41.V Tematiska/Virtuālā novadpētniecības 

izstāde  

“Kāpēc es esmu tāda?” Akvelīna Līvmane 

42. V Tematisks/virtuāls izstāžu cikls: 6. 

izstāde 

” Latviskā dzīvesziņa: Godinot Annas un Jēkabus’’ 

43. V Tematiska/virtuāla izstāde “Virtuālās emocijzīmes’’ 

44. V 

ESIP 

Virtuāla izstāde: Eiropas  Savienības 

informācijas punkts 

“Nākotne ir Tavās rokās. Konference par Eiropas 

nākotni’’ 

45. Tematiska izstāde Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē: 2. Saruna 

kultūržurnāliste Liega Piešiņa un rakstniece Inga 

Gaile: ‘’ Aiz vārdu iekavām tur kaut kas slēpjas’’ 

46. 

ESIP 

Izstāžu cikls: jūlijs  - decembris Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts 

– Slovēnija 

 Augusts  

47. Edītes Mahrovas gleznu izstāde: 2. 

daļa  

“Nekad nav par vēlu ‘’ 

 

48. V Tematisks/virtuāls izstāžu cikls: 7. 

izstāde  

” Latviskā dzīvesziņa: Mazie Saulgrieži jeb laika 

dienas’’ 

49. Tematiska izstāde 

 

“Visbrīnišķīgākā pilsēta ir tā, kurā cilvēks ir 

laimīgs’’ 

Septembris 

50. Ceļojoša izstāde Ceļojošā foto izstāde “Tētis Zviedrijā, tētis Latvijā”, 

sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību 

51. Novadpētniecības izstāde izstāde: “Uldis Čamanis” 

52.V Tematisks/virtuāls izstāžu cikls: 8. 

izstāde 

” Latviskā dzīvesziņa: Rudens Saules dziesma’’ 
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53. Tematiska izstāde 

ESIP 

 Eiropas Valodu diena: ‘’ Valoda ir pilsēta, kuras 

uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni. 

/Emersons/’’ 

54. Literāra izstāde Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” trešā 

noslēdzošā saruna “Mēs paaudžu paaudzēm” ar 

Ingu Žoludi _- izstāde par rakstnieces radošo 

darbību un intervijas. 

55. Dzejas dienu izstāde Dzeja dzīvo: Dzejas dienas 2021 

Oktobris 

56. Rokdarbu izstāde Daiļamata meistares Daigas Melnaces radošā 

izstāde “ Rudens krāsas’’ 

57.V Tematiska/virtuāla izstāde izstāžu cikls: 9. izstāde” Latviskā dzīvesziņa: Veļu 

laika diena’’ 

58. Tematiska izstāde  ‘’Mūžības skartie klusie varoņi – Aleksandrs Čaks 

un Anna Brigadere’’ 

59.  Novadpētniecības virtuālā izstāde  “Ar balsi vien…”  (veltījums Aijai Kukulei) 

60.  Novadpētniecības izstāde “Ar balsi vien… caur vinila viļņu šalkām” 

(veltījums Aijai Kukulei) 

Novembris 

61.V Tematiska/virtuāla izstāde 10. izstāde” Latviskā dzīvesziņa: Sala, Dvēseļu un 

Mārtiņa mēnesis’’ 

62.V Tematiska izstāde/virtuāla ‘’ Tu esi Latvija!’’ 

63.V Novadpētniecības virtuāla izstāde  “Žurnāliste. Aktrise. Režisore.” ( Elita Kļaviņa) 

Decembris 

64.V Tematiska/virtuāla izstāde ‘’Ziemassvētku tradīcijas. Svētku vecītis’’ 

65. Fotoizstāde ” Ziemas saulītes stariņi’’ 

66.V Virtuāla izstāde ‘’Ziemas vecīši’ 

 Kopā izstādes 2021 74 

 Tematiskas 47 

 Virtuālas 27 

 ESIP 4 

 Ceļojošas izstādes 2 

 Novadpētniecības 9, t.sk. 4 virtuālas 

 

 

https://www.jgb.lv/lv/aktualitates/jaunumi/tematiska-virtuala-izstade-ziemassvetku-tradicijas-svetku-vecitis-/
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Pielikums Nr.7. Bērnu literatūras nodaļas foto un video mirkļi 

 

Janvāris 

 
Attālināta Zoom nodarbība  No mūsu Pūra lādes, 

pasākumam no mājām Interaktīvs pasākums  Pat briesmoņi tīra zobus 

Februāris 

Attālinātas nodarbības ar PII Zvaniņš Pat Briesmoņi tīra 

zobus Pat briesmoņi tīra zobus  - radošo darbu izstāde 

Marts - Aprīlis 

Nodarbība  Pavasara peļķīte -sadarbībā ar PII Zvaniņš Pavasara peļķīte – bērniem tika šādas dāvanas 
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Izbraukuma pasākums Lieldienas un pavasaris – PII 

Zvaniņš 

 

Izbraukuma pasākums Lieldienas un pavasaris – PII 

Bērziņš 

 

 

Izbraukuma pasākums Lieldienas un pavasaris – PII 

Zvaigznīte 

 

Zaķa Lieldienas -  attālināts pasākums Jēkabpils 

3.vidusskolas 1-4.klasei 

Zaķa Lieldienas -  attālināts pasākums Jēkabpils 

3.vidusskolas 1-4.klasei 

 

Zaķa Lieldienas – piedalās visa ģimene 
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Noslēguma pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020 - Jēkabpils 3.vidusskolas 1.a. un 1.b. klases 

 

Noslēguma pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020 - Jēkabpils 3.vidusskolas 1.a. un 1.b. klases 

 

 

Sveicam čaklākos Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020 ekspertus! Šajā klase lasa tikai 4 meitene, bet….. 

 

….lai iesaistītu arī pārējos, izveidojām draudzības 

saulainās aprocītes 

 

Noslēguma pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020 - Jēkabpils 3.vidusskolas 2. klases 

 

Noslēguma pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020 – vislabākā dāvana 
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Maijs 

 

Konkursa Mana grāmata dalībnieku darbiņi 

 

Konkursa Mana grāmata dalībnieku darbiņi 

Krāsainās pasakas mūsu grāmatu plauktos  - zaļās 

grāmatas 

Krāsainās pasakas mūsu grāmatu plauktos – šoreiz pelēkās 

grāmatas 

Pateicība par dalību LBB organizētajā Ideju tirgū 2021 

Izbraukuma pasākums Mazais bibliotēkas izlaidums - PII 

Zvaniņš 4.grupa 
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Izbraukuma pasākums Mazais bibliotēkas izlaidums  - 

sarūpētās dāvaniņas PII Zvaniņš 

 

Izbraukuma pasākums Mazais bibliotēkas izlaidums PII 

Zvaniņš 

Jūnijs 

Starptautiskā bērnu diena – kopā ar Bērnu attīstības 

centru Palla dodamies uz PII …. 

 

 

….. un pilsētas ielās,  lai iepriecinātu bērnus 

Augusts 

 

Jēkabpils pilsētas svētkos piedāvājām doties 

Piedzīvojumā - orientēšanās spēlē pa Jēkabpili 

 

 

Orientēšanās spēles Piedzīvojums noslēgums klāt! 
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Ģimeņu un audžuģimeņu atbalsta biedrības "DOMUS" 

nometnes dalībnieki ( 7- 11 gadi) iepazīst bibliotēku 

 

Ģimeņu un audžuģimeņu atbalsta biedrības "DOMUS" 

nometnes dalībnieki ( 12- 18 gadi) iepazīst bibliotēku 

Septembris 

Mūsu Pūcīte dodas sveikt skolēnus Zinību dienā. Mums ir jauns sienas gleznojums 

Dzejas dienu ietvaros - ciemos Jēkabpils 3.vidusskolas 3 

a. un 3. b klase 

Dzejas dienu ietvaros - ciemos Krustpils pamatskolas 

7.klase 
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Runčuka pantiņu kaujas PII Kāpēcītis sagatavošanas 

grupās 

 

Skaļās lasīšanas reģionālā fināliste Sofija Bokāne 

(Jēkabpils 2.vidusskola) 

 

 

Pūcītes skoliņā ciemos Sūnu pamatskolas 1.- 4. klases 

Piedalījāmies (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) 

organizētajā akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb 

“LibdayLV” 

 

Pūcītes skoliņas izbraukuma pasākums-  PII Auseklītis 

 

 

Pūcītes skoliņas izbraukuma pasākums -  PII Auseklītis 
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PII Zvaigznīte grupiņa, Zoom platformā, devās pie 

Pūcītes, lai kopā lasītu Latviešu tautas pasaku "Kā 

kokiem sanāca"…. Pūcītes skoliņa arī PII Bērziņš 

 

….kā arī uzzinātu, kāpēc katru gadalaiku kokiem mainās 

lapu rota, 

 

 

Radošie darbiņi 

Novembris 

Orientēšanās spēle “Tavas saknes Tavā zemē, Tavas 

pēdas tēva sēta” 

 

Atsaucība bija fantastiski liela! 
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Attālinātā nodarbība PII “Auseklītis” patriotiskās 

noskaņās…. 

…nodarbībai pieslēdzies arī tie, kuri bija pašizolācijā 

 

 

Attālinātā viktorīna  PII Auseklītis   Mana Latvija 

 

Attālinātā viktorīna  PII Auseklītis   Mana Latvija 

 

Decembris 

Labdarības akcija No sirds uz sirdi 

 

Rūķu darbnīca ar Jēkabpils 2. un 3.vidusskolas 

skolotājiem un bērniem 
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Rūķu darbnīca 

Rūķu darbnīca 

 

Rūķu darbnīca 

 Rūķu darbnīca 

Akcija No sirds uz sirdi - nogādājam dāvanas 

 

Akcija No sirds uz sirdi - nogādājam dāvanas 
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Video mirkļi  

1. Sniedze iesaka grāmatas un žurnālus 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/pcb.3638036692910016/2673

196786303735  

2. Tuvojas Valentīndiena. 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/165720798427139  

3. Arī mūsu Sniedze ieskatās jaunajās grāmatās. 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/2979942435575586 

4. Pasakas miedziņam! 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/136733334906456  

5. Ieskaties - žurnāli pirmsskolas vecuma bērniem 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/470222494416491  

6. Žurnāli sākumskolas vecuma bērniem 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/152373403399637  

7.  Sveiciens 8.martā   

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/3762014827178868  

8. Lieldienu jampadracis  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/461147718662336  

9. Garauša sveiciens Lieldienās 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/153901229950514  

10. Sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras pārvaldi arī mūsu bibliotēkas Zaķis devās uz pilsētas 

bērnudārziem  

https://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde/videos/850742852179923  

11. Bibliotēku nedēļas VISS PAR UN AP ZIEDIEM – šoreiz meistarklase  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1948242061995661  

12.  Sveiciens Māmiņdienā  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1444052115939528  

13. Sveiciens no Bērnu literatūras nodaļas 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/349034016636906  

14. Jauno grāmatu diena 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/331295972030804  

15. Grāmatas pirmklasniekiem ar LIELAJIEM BURTIEM 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/883232535946096  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/pcb.3638036692910016/2673196786303735
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/pcb.3638036692910016/2673196786303735
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/165720798427139
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/2979942435575586
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/136733334906456
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/470222494416491
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/152373403399637
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/3762014827178868
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/461147718662336
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/153901229950514
https://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde/videos/850742852179923
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1948242061995661
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1444052115939528
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/349034016636906
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/331295972030804
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/883232535946096
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16. Grāmatas mazuļiem – saldam miedziņam 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/901735997425256  

17.  Oktobris ir populārā rakstnieka un izdevēja - Ulda Ausekļa - jubilejas mēnesis 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/598062931636462  

18. Mums ir labas ziņas - Grāmatu saņemšana pakomātā 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/174543631531946  

19. Jēkabpils bērnudārza "Auseklītis", Mārīšu grupiņas sirsnīgais apsveikums LATVIJAS 

DZIMŠANAS DIENĀ! 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1283794208709650  

20. Jēkabpils 3. vidusskolas 1.a, 3.a un 3.b klases apsveikumi Latvijai Dzimšanas dienā! 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/630996057933339  

21. Arī mēs sveicam sevi, lasītājus – mūs visus svētkos 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/427494765622226  

22. Lai skaista mūsu Latvijas Dzimšanas diena! Mūsu konkursa  kopīgais video – 

SVEICIENS LATVIJAI DZIMŠANAS DIENĀ! 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/878209682886538  

23. Decembris - Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tāpēc ir tapusi virtuālā izstāde 

"Ziemassvētkus gaidot". 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1180073392484956  

24.  Mierpilnu un siltu šo laiku 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/303397221695253  

25. Vēl vari izdarīt kādu labu darbiņu, zvani - iedosim sarakstiņu, kas vajadzīgs 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/948744095760227  

26. SVĒTĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1061066464672324  

27. Dāvanu akcija - NO SIRDS UZ SIRDI  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1056238778491247  

28. PALDIES!  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/4771352419622152  

29. 2021.! https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/4771352419622152  

 

 

  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/901735997425256
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/598062931636462
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/174543631531946
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1283794208709650
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/630996057933339
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/427494765622226
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/878209682886538
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1180073392484956
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/303397221695253
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/948744095760227
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1061066464672324
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1056238778491247
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/4771352419622152
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/4771352419622152
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Pielikums Nr.8. Lasītāju apkalpošanas nodaļa  Fotomirkļi 

 

 
Facebook tiešraidē - meistarklase, kopā 

ar mākslinieku Raimondu Vinduli 

 

 
Iepazināmies  ar portāla Jēkabpils Radio 1 

darbību 

 
Bibliotēka piedalījās tiešsaistes pasākumā par NHL 

leģendu un pirmo afroamerikāņu hokejistu Villiju 

O’Rī (Willie O'ree) 

 
Bibliotēkas darbinieki iejutās Lieldienu 

zaķa lomā 

 
Bibliotēku nedēļā nodevām uzmundrinošus 

sveicienus COVID -19 sasirgušajiem, kuri 

pašlaik  ārstējas slimnīcā 

 

 
Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 

skolu bibliotēku darbinieku sanāksme tiešsaistes 

platformā MS Teams 
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Aktivizēta audiovizuāla instalācija “Sūdzību un 

dzīvības grāmata” Jēkabpilī, Akmeņu ielā 1 

 
Tiešsaistes lekcija “Regulāru fizisko aktivitāšu 

ieguvumi” 

 
Latvijas Okupācijas muzeja apkopota vizuāla 

informācija ''Latvija 1939–1991: No okupācijas līdz 

brīvībai'' 

 
Starptautiskā ukraiņu Višivankas diena, 

sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir" 

 
Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” pirmā 

saruna “Vardarbība mūsu sabiedrībā un ģimenē” 

 

 
Pasākums "Ikdienā arī ir zelts, tikai 

atroc" /Aspazija./ 

Andra Grīnberga grāmatas “Nemainīgs ir tikai 

gaišums” atvēršanas pasākums 

 
Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” otra 

saruna “Rakstnieki – sabiedrības inteliģences 

veidotāji” 
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Latvijas mazākumtautību festivāls "Zeme zied” 

Projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas 

izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā 

attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un 

Jēkabpils pilsēta ”HOME, LLI-422 konferencē 

“Digital addiction” Ludzā 

Literārā pludmale, sadarbība ar interešu “Literāts” 

 

 
Atjautības spēle “Ceļo bibliotēkas plauktos” 

 
Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” treša saruna 

“Mēs paaudžu paaudzēm” 

 
Bibliotēkas akreditācija 

 
Pasākums “Iepazīsim valodas caur dziesmu” 

 
Pasākumu cikla " Par Eiropas nākotni" 

interaktīva saruna 
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Literāri muzikāla pēcpusdiena “ Laimīgs es, ka 

dzīvot bija ļauts…’’ 

 

 
Lekcija “Veselīgs uzturs" 

 
Gaidām Ziemassvētkus 

 
Pasākums "Ziemas saulītes stariņi" 

 

 
Bibliotēka saņēma no izdevniecības "Jumava" 

dāvanu, kā Labākais sadarbības  partneris 2021 

 
Akcija #grāmatudāvana2021 
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Pielikums Nr.9. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas publikācijas 2021. gadā 

 

Nr. 

p/k 

 Raksta nosaukums  Saite 

 

Publikācijas no avīzēm „Brīvā Daugava”, “Ceturtdiena” , “Latvijas Avīze”,  

Jēkabpils Novada Vēstis un “Prameņ” 

 

1. V. Berkina Izveidota izšuvumu izstāde “Baltkrievu motīvi” Brīvā Daugava Nr. 1 

(05.01.2021. - 10.lpp.) 

2. Jēkabpils 

Kultūras 

pārvalde 

“Barikādēm – 30: atceres pasākumu norise 

Jēkabpilī” 

Brīvā Daugava Nr. 4 

(15.01.2021. – 2. lpp.) 

3. S. Mikanovska Aicina uz barikāžu pasākumiem Jēkabpilī” Ceturtdiena 

(14.01.2021. – 8.lpp.) 

4. Jēkabpils 

Kultūras 

pārvalde 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēka līd 26. februārim 

apskatāmā izstāde “Starp līnijām” 

Brīvā Daugava Nr. 10 

(05.02.2021. – 8.lpp.) 

5.  I. Bičevska Bibliotēkas atkal vērušas savas durvis Brīvā Daugava Nr. 7  

(26.01.2021. – 6.lpp.) 

6.  Vasaras laiks: Jēkabpils interešu apvienības 

“Literāt” dzejoli  

Brīvā Daugava Nr. 29 

(13.04.2021. – 8.lpp.) 

7. I. Bičevska Jēkabpils Galvenās bibliotēkas pārstāvji rīko 

uzmundrinājumu akciju    

Brīvā Daugava Nr. 31 

(20.04.2021. – 1.-2. lpp.) 

8. I. Bičevska Vieta, kur paust savu sāpi  Brīva Daugava Nr. 33 

(27.04.2021. – 2. lpp.) 

9.  Jēkabpils 

Kultūras 

pārvalde 

Kultūrkapitāla fonds piešķir finansējumu projektam 

“Dzīve grāmata, grāmata dzīvē”  

Brīvā Daugava Nr.33 

(27.04.2021. - 8. lpp.)  

10. I. Bičevska Bibliotekāri runa par sava darba lomu jaunā novada 

ietvaros 

Brīvā Daugava Nr. 34 

(30.04.2021.- 6. lpp.) 

11. I. Jansone Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un biedrības 

“Spatkanne” sadarbības veiksmes stāsts  

Prameņ Nr. 2 

(03/04.2021. – 4. lpp.) 

12. V. Zarnicka Ukraiņu biedrība ekskursija iepazīst Sēliju Brīvā Daugava Nr.55 

(20.07.2021. – 5. lpp.) 

13. Z. Rabša Viegli ceļot smagas lietas Brīvā Daugava Nr. 55 

( 20.07.2021. – 5. lpp.) 

14. V. Krauja Graudi, liepziedi un dziesmas Latvijas Avīze Nr. 140 

(27.07.2021. – 14. lpp.) 

15. J. Apīnis Nemainīgs ir tikai gaišums   Brīvā Daugava Nr. 58 

(30.07.2021. – 1.- 4. lpp.) 

16. I. Bičevska Vasarā Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīko ārā 

pasākumus  

Brīvā Daugava Nr.59 

(03.08.2021. – 8. lpp) 

17. V. Zarnicka Ukraiņu biedrībai “Javir” – radoša vasara Brīvā Daugava Nr. 63 

(17.08.2021. 10. lpp.) 

18. I. Bičevska Ar dziesmas palīdzību iepazīst valodas Brīvā Daugava Nr. 76 

 (01.10.2021. – 9.lpp.) 
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19. I. Bičevska Jēkabpils Galvenajā  bibliotēkā Jēkabpils Novada Vēstis 

Nr. 3  

(09.2021. – 14 lpp.) 

20. I. Bičevska Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai jauns pakalpojums 

– grāmatu nodošanas skapis   

Brīvā Daugava Nr. 85 

 (02.11.2021. – 5. lpp.) 

21.  V. Berkina Nacionāla teātra zvaigznes Antas Klints piemiņu 

goda arī ilggadēja bibliotekāre Anta Klints 

Jēkabpilī 

Brīvā Daugava Nr. 94 

 (07.12.2021. – 4.lpp.) 

Publikācijas no informatīva portālā „Radio1.lv” 

1.  Aicina uz barikāžu atceres pasākumiem Jēkabpilī https://www.radio1.lv 

2. S. Mikanovska Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā notikusi pirmā 

literārā saruna – “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” 

(FOTO) 

https://radio1.lv 

3. Foto: S.Purviņi Fotostāsts: Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā notikusi 

otrā literārā saruna - “Rakstnieki – sabiedrības 

inteliģences veidotāji” 

https://radio1.lv/ 

4. S. Mikanovska Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā norisinājusies trešā 

literārā saruna - “Mēs paaudžu paaudzēm” (FOTO) 

https://radio1.lv 

5. Z. Rabša FOTOSTĀSTS: 4.maija izstādes pie Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas un Krustpils kultūras nama 

https://www.radio1.lv 

6.  Izskanējusi literāri muzikālā pēcpusdiena “Laimīgs 

es, ka dzīvot bija ļauts…” (FOTO) 

https://www.radio1.lv 

7.  Jēkabpiliešus 4.maija svētkos aicina piedalīties 

viktorīnā, krustvārdu mīklas spēlē, fotografēties 

tautastērpā un apskatīt izstādes pie bibliotēkām 

https://www.radio1.lv 

8.  Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā skatāma ceļojoša 

fotoizstāde "Tētis Latvijā - Tētis Zviedrijā" 

https://radio1.lv 

9.  Jēkabpilī Lieldienās pilsētas ielās dosies busiņš, 

iedzīvotāji aicināti "Izcilpot pa zaķa pēdām" un 

piedalīties spēlē "Lieldienu slēpnis" 

https://www.radio1.lv 

10.  Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina uz sarunu 

"Rakstnieki - sabiedrības inteliģences veidotāji" 

https://radio1.lv 

11.  Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina uz sarunu “Mēs 

paaudžu paaudzēm” 

https://radio1.lv 

12.  Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina uz sarunu - 

“Vardarbība mūsu sabiedrībā un ģimenē” 

https://www.radio1.lv 

13.  JGB kolektīvs bibliotēku nedēļu sāk ar sveicienu 

nodošanu reģionālās slimnīcas Covid-19 

pacientiem (FOTO) 

https://www.radio1.lv 

14. S. Mikanovska Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedāvā jaunu 

pakalpojumu – grāmatu pakomātu (FOTO) 

https://radio1.lv 

15.  Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils galvenajā bibliotēkā 

norisināsies barikāžu atcerei veltīti pasākumi 

https://www.radio1.lv 

16. Z.Rabša Noslēdzoties bibliotēku nedēļai izveido instalāciju 

– “Sūdzību un dzīvības grāmata”(FOTO) 

https://www.radio1.lv 

17.  Notiks Andra Grīnberga grāmatas “Nemainīgs ir 

tikai gaišums” atvēršanas pasākums 

https://radio1.lv 

18.  Stingrās mājsēdes laikā jēkabpiliešiem ir iespēja 

paņemt lasīšanai un nodot grāmatas, izmantojot 

JGB pakomātu (FOTO) 

https://radio1.lv 

Portāls: Jēkabpilslaiks.lv 

1.  Nākošnedēļ Jēkabpili notiks barikāžu 30gadei 

veltīti pasākumi 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

https://www.radio1.lv/lv/Sabiedribas-zinas/1/48981/Aicina-uz-barikazu-atceres-pasakumiem-Jekabpili
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/50221/Jekabpils-Galvenaja-biblioteka-notikusi-pirma-literara-saruna-%E2%80%93-%E2%80%9CDzive-gramata-gramata-dzive%E2%80%9D-(FOTO)
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/50474/Fotostasts:-Jekabpils-Galvenaja-biblioteka-notikusi-otra-literara-saruna---%E2%80%9CRakstnieki-%E2%80%93-sabiedribas-inteligences-veidotaji%E2%80%9D
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/50758/Jekabpils-Galvenaja-biblioteka-norisinajusies-tresa-literara-saruna---%E2%80%9CMes-paaudzu-paaudzem%E2%80%9D-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Foto-stasts/1/49850/FOTOSTASTS:-4_maija-izstades-pie-Jekabpils-Galvenas-bibliotekas-un-Krustpils-kulturas-nama
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/51006/Izskanejusi-literari-muzikala-pecpusdiena-%E2%80%9CLaimigs-es-ka-dzivot-bija-lauts%E2%80%A6%E2%80%9D-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/49808/Jekabpiliesus-4_maija-svetkos-aicina-piedalities-viktorina-krustvardu-miklas-spele-fotografeties-tautasterpa-un-apskatit-izstades-pie-bibliotekam
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/50697/Jekabpils-Galvenaja-biblioteka-skatama-celojosa-fotoizstade-quot;Tetis-Latvija---Tetis-Zviedrijaquot
https://www.radio1.lv/lv/Redaktora-sleja/1/49549/Jekabpili-Lieldienas-pilsetas-ielas-dosies-busins-iedzivotaji-aicinati-quot;Izcilpot-pa-zaka-pedamquot;-un-piedalities-spele-quot;Lieldienu-slepnisquot
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/50456/Jekabpils-Galvena-biblioteka-aicina-uz-sarunu-quot;Rakstnieki---sabiedribas-inteligences-veidotajiquot
https://radio1.lv/lv/Redaktora-sleja/1/50726/Jekabpils-Galvena-biblioteka-aicina-uz-sarunu-%E2%80%9CMes-paaudzu-paaudzem%E2%80%9D
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/50139/Jekabpils-Galvena-biblioteka-aicina-uz-sarunu----%E2%80%9CVardarbiba-musu-sabiedriba-un-gimene%E2%80%9D
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/49733/JGB-kolektivs-biblioteku-nedelu-sak-ar-sveicienu-nodosanu-regionalas-slimnicas-Covid-19-pacientiem-(FOTO)
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/51039/Jekabpils-Galvena-biblioteka-piedava-jaunu-pakalpojumu-%E2%80%93-gramatu-pakomatu-(FOTO)
https://www.radio1.lv/lv/Redaktora-sleja/1/48959/Jekabpils-pilsetas-un-Jekabpils-galvenaja-biblioteka-norisinasies-barikazu-atcerei-veltiti-pasakumi
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/49786/Nosledzoties-biblioteku-nedelai-izveido-instalaciju-%E2%80%93-%E2%80%9CSudzibu-un-dzivibas-gramata%E2%80%9D(FOTO)
https://radio1.lv/lv/Redaktora-sleja/1/50379/Notiks-Andra-Grinberga-gramatas-%E2%80%9CNemainigs-ir-tikai-gaisums%E2%80%9D-atversanas-pasakums
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/51090/Stingras-majsedes-laika-jekabpiliesiem-ir-iespeja-panemt-lasisanai-un-nodot-gramatas-izmantojot-JGB-pakomatu-(FOTO)
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29916&r=Jekabpils
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2.  Jēkabpils bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu http://jekabpilslaiks.lv 

3.  Aicina uz Andra Grīnberga grāmatas atvēršanas 

pasākumu 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

4.  Jēkabpilī 4.maijā paceļ Latvijas karogu, ieslēdz 

strūklaku un organizē brīvdabas izstādes 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

5. S. Paegļkalne Ar akciju “Sirds uz trotuāra” Jēkabpilī sākas 

Dzejas dienu festivāls 

https://jekabpilslaiks.lv 

 

6. S. Paegļkalne Jēkabpilī ierīko vides instalāciju par žēlošanās 

tēmu 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

7.  Jēkabpilī Lieldienu brīvdienās – Lieldienu busiņš 

un dažādas spēles pilsētvidē 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

8.  Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai piešķir 

finansējumu literāru pasākumu organizēšanai 

hhttp://jekabpilslaiks.lv 

 

9.  Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina uz sarunu 

"Rakstnieki - sabiedrības inteliģences veidotāji" 

https://jekabpilslaiks.lv 

 

10. S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka ar dāvanām 

uzmundrina Jēkabpils reģionālās slimnīcas Covid-

19 pacientus 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

11. S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka ievieš pakomāta 

pakalpojumu 

https://jekabpilslaiks.lv 

 

12. S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedāvā Digitālās 

nedēļas aktivitātes 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

13.  Kā atzīmēt 4.maiju Jēkabpilī? http://jekabpilslaiks.lv 

 

Citi portāli 

1.  Ar akciju “Sirds uz trotuāra” Jēkabpilī sākas 

Dzejas dienu festivāls 

https://www.youtube.com 

 

2.  Bibliotēku nedēļas notikumi Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā 

https://www.jkp.lv 

3. S. Paegļkalne Jēkabpilī ierīko vides instalāciju par žēlošanās 

tēmu 

https://www.youtube.com 

 

4. S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka ar dāvanām 

uzmundrina Jēkabpils reģionālās slimnīcas Covid-

19 pacientus 

https://www.youtube.com 

 

5. S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka ievieš pakomāta 

pakalpojumu 

https://www.youtube.com 

 

6. S. Paegļkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedāvā Digitālās 

nedēļas aktivitātes 

https://www.youtube.com 

7.  Koši foto: Kā svētkiem par godu izgreznojusies 

Jēkabpils 

https://www.delfi.lv 

8.  Lieldienu slēpnis https://www.jkp.lv 

9.  Virtuālā novadpētniecības izstāde “Trauslais 

stiprums” 

https://www.jkp.lv 

10.  Virtuālā gleznu izstāde “Mani covidlaika “blēņu 

darbi’’ 

https://www.jkp.lv 

 

 

http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29900&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30914&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30562&r=Jekabpils
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=31142&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30511&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30364&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29240&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29240&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29240&r=Jekabpils
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30951&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30483&r=Jekabpils
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=31390&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30351&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=30539&r=Jekabpils
https://www.youtube.com/watch?v=CRpIaPUnpEY
https://www.jkp.lv/notikumi/biblioteku-nedelas-notikumi-jekabpils-galvenaja-biblioteka/?mnt=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZTeBoMBp_bw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ajLTK5rH8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lxnvf1JoQPw
https://www.youtube.com/watch?v=XTbVH98L6Rg&t=141s
https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/kosi-foto-ka-svetkiem-par-godu-izgreznojusies-jekabpils.d?id=53065611
https://www.jkp.lv/notikumi/lieldienu-slepnis/?mnt=4
https://www.jkp.lv/notikumi/virtuala-novadpetniecibas-izstade-trauslais-stiprums/?mnt=4
https://www.jkp.lv/notikumi/virutala-gleznu-izstade-mani-covidlaika-blenu-darbi/?mnt=4

