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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Leimaņu pagastā kopējā platība 102 km2, iedzīvotāju blīvums 6,4 cilvēki/km2. Pagastā dzīvo 

396 ( -13) iedzīvotāji. Ar katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās ar iepriekšējo gadu. Pagasta 

teritorijā atrodas divi ciemi – Leimaņi un Mežgale. Leimaņu ciemā atrodas Leimaņu tautas nams, 

kurā ir  bibliotēkas nodaļa . Nodaļa atvērta reizi nedēļā – trešdienās. Mežgales ciemā -  bibliotēka, 

Jēkabpils novada Sociālās aprūpes nams un  pagasta pārvalde. Pagasta teritorijā skola vairs 

nepastāv.  

2021. gadā bibliotēkas darbu, iedzīvotāju privāto dzīvi Latvijā un pasaulē turpināja  būtiski 

ietekmētkoronovīruss Covid-19. 

 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs pagasta 

iedzīvotājiem ar mērķi – sniegt un nodrošināt vispusīgu informāciju ikvienam bibliotēkas 

lietotājam. Veicināt viņu izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu.  

Leimaņu pagasta iedzīvotāju galvenā uzņēmējdarbības forma ir  saistīta ar lauksaimniecību 

(graudkopība, piena un gaļas lopkopība). Pamatā 

iedzīvotāji nodarbināti pašvaldībai piederošajās iestādēs. 

Liela daļa iedzīvotāju turpina strādāt  Jēkabpilī, Rīgā un 

citur, arī izbraucot uz ārzemēm. 

2021. gada 2 pusgads iezīmējās ar  teritoriālo reformu 

Latvijā. Līdzšinējo 5 novadu apvienošanās ar Jēkabpils 

pilsētu. Diemžēl šī reforma izraisīs kārtējo cilvēku 

aizplūšanu no laukiem uz pilsētām.  Lauki paliek arvien 

tukšāki, jo samazinās darbavietas, sliktie lauku ceļi, 

mazās algas un iedzīvotāju novecošanās- tas viss kopā 

veido lauku ciematu, viensētu tukšumu!  

Bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, apmierināt visas bibliotēkas lietotāju 

vajadzības pēc kvalitatīvas informācijas. Turpināt radīt un pilnveidot vidi, kas rosina zinātkāri, 

nodrošina pieeju informācijai un veicina zināšanu apguvi, popularizē gudrību. Saglabāt un 

papildināt novadpētniecības materiālus par pagasta vēsturi un šodienu. 

 Jēkabpils novada Leimaņu  bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 

reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 

izmantošanu. 

 2021. gadā bibliotēka strādāja kā struktūrvienībaJēkabpils novada Kultūras pārvaldē, lai 

efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk izmantotu Jēkabpils novada finanšu resursus. 

Otrajā pusgadā veidojās jauna struktūra zem Jēkabpils Galvenās bibliotēkas.  

 

• Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Pēdējā akreditācija notika 2019. 

gadā. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums salīdzinot ar no 2020. gadu ir samazinājies. Nedaudz ir 

pieaudzis darbinieka atalgojums + 3,9% ( papildus pienākums -  kā 7 bibliotēku koordinators).  

Neliels palielinājums krājuma komplektēšanai , 2021. gadā nebija nepieciešams iegādāties 

datortehnika, tāpēc kopējie izdevumi ir mazāki salīdzinot ar 2020. gadu. 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 16679 23683 19874 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8877 11288 11739 

Krājuma komplektēšana 2176 2235 2478 

 

 Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai ar katru gadu nedaudz palielinās, tie nodrošina 

bibliotēkas lietotāju pieprasījumu. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Bibliotēkā pēdējais remonts – renovācija veikta 2014. gadā. Šobrīd remonts nav 

nepieciešams. 

• Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā “Mežvijas” kopā ar sociālo aprūpes namu. 2021. 

gada nogalē ir uzsākta mājas renovācija – siltināšana. 

• Leimaņu bibliotēka pamazām tiek  nodrošināta ar jaunām , mūsdienīgām mēbelēm. 

Bibliotēkas nodrošinājums ir pietiekošs, nodrošina bibliotēkas pamatfunkcijas. Katru gadu 

tiek strādāts pie bibliotēkas telpu noformējuma, kā arī turpinās darbs pie  grāmatu fonda 

burtu  daleņu nomaiņas.  

•  Bibliotēkā iegādāta biroja skapis un  kumode dokumentiem un dažādiem materiāliem. 

• Sākot ar 2016.gada pakāpeniski ir nomainīta datortehnika, 2021. g. 

iegādātamultifunkcionālā iekārta EPSON WF Pro WF-C5790. 

 

 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Stacionārais dators Intel R 

Corei7-37703.40GHzBMB 

LGA1155 

2014 

 

Plānots 2022. g nomainīt 

Stacionārais dators Spire 

1072B/FX-

8320/4GB/120GB 

2016 apmierinošs 

Stacionārais dators Lenovo 

V520S- 081KL 

2018 apmierinošs 

Stacionārais dators AMD 

Ryzen 3-1200 

2019 apmierinošs 

Portatīvais dators HP255G7 2020 labs 

Multifunkcionālā iekārta 

Brother MFC-9330CDW 

2017 Krāsu, labs 

Multifunkcionālā iekārta 

EPSON 

2021 Krāsu, labs 

Multifunkcionālā iekārta 

HP Laserjetpro M1212nf 

2014 Melnbalta - novecojusi, 

plānots 2022. g.nomainīt 

 

• Kopā bibliotēkas apmeklētājiem izmantojami 3 datori.  
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• 2021.g. 2 gab. 3TD datori nodoti atpakaļ KISC. Šobrīd3 datori -  apmeklētājiem 1-3 gadu 

veci.  

 2 – bibliotēkas vadītājai (1 stacionārais uz vietas bibliotēkā, otrs portatīvais , ko ņemu līdzi 

uz nodaļu Leimaņos, kā arī izmantoju strādājot attālināti (pandēmijas laikā). 

2021. gadā iegādāta bibliotēkā pieejamas 2 krāsu multifunkcionālās iekārtas, 1 melnbalta 

(2014.g). Apmeklētājiem  ir iespējams veikt kvalitatīvu kopēšanu, izdruku un skenēšanu.  

2021. gadā iegādāts: 

• 1 jauna multifunkcionāla iekārta EPSON WF-C5790  

• Darba mobilais tālrunis.  

• Ārējais cietais disks- novadpētniecības darba vajadzībām 

• Laminētājs 

• Bibliotēkā nomainīti 2 logi ( tie nebija atverami, lai notīrītu – bija jāizmanto kāpnes vai 

pacēlājs) – 800 € 

• Vitrīna dokumentiem, mapēm Leimaņos 

• Kumode dokumentiem 

• stacionārais ekrāns 

• logu tīrītājs 

• uzlabots interneta ātrums  - 26Mbps. 

 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā 1 darbinieks uz pilnu slodzi. Bibliotēkai ir nodaļa Leimaņu Tautas namā,1 

dienu nedēļā -trešdienās,  darbinieks brauc uz turieni. Darbiniekam ir vidējā speciālā izglītība, kā arī 

katru gadu tiek paplašinātas zināšanas dažādos kursos.2021. gadā biju arī  Jēkabpils novada 

bibliotēku koordinators Jēkabpils novada Kultūras pārvaldē. Koordinēju 7 bibliotēku darbu. Kopīgi 

veidojām attālinātos pasākumus ( 2 konkursus- attālināti ).  

Aizvadītajā gadā palīdzēju uzsākt  darbu bibliotēku programmā Alise Zasas vidusskolas 

bibliotēkā. Rekataloģizēts grāmatu fonds ( gan daiļliteratūras, gan mācību grāmatas), reģistrēti 

lietotāji, apmācīts darbinieks darbā ar programmu, salīdzināta grāmatu uzskaite ar Jēkabpils novada 

finanšu nodaļu. 2022. g. pavasarī grāmatu fondam jāveic inventarizācija, tad darbs būs paveikts 

pilnībā.  

2021. g. decembrī 1x nedēļā aizvietoju Kalna bibliotēkas vadītāju. 

Telpu uzkopšanu veicu pati, liels darba apjoms, daudz telpu, jārod iespēja, kas šo darbu varētu 

veikt. 

 

2021. gadā apbalvojumi un pateicības nav saņemtas.  

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 07.01.21.  JGB Darba seminārs aktuālie 

jautājumi, atskaišu 
sagatavošanā 

2 attālināti 

2. 27.01.21.  LNB  Virtuālā trešdiena LNB 1 attālināti 

3. 24.02.21.  LNB Virtuālā trešdiena LNB 1 attālināti 

4. 11.03.21.  I.Dreifelde Emocionālā pašregulācija 
krīzes situācijā jeb kā mēs 

varam palīdzēt paši  sev 

1,5 attālināti 
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5. 11.03.21.  JGB Darba seminārs  2 attālināti 

6. 18.03.21.  Latvijas Kultūras 

koledža 

Bibliotēku informācijas 

speciālists – profesijas 
iespējas un izaicinājumi 

3 attālināti 

7. 30.03.21.  LNB, Bērnu 

literatūras centrs 

Lielie lasīšanas svētki 3 attālināti 

8. 13.04.21.   IZM, EPALE Vebinārs par netiķeti 1 attālināti 

9. 14.04.21.  LBB, konference Latvijas bibliotekāru 

festivāls “Darīt neticamo” 

5 attālināti 

10. 15.04.21.  LNB, LBB Latvijas bibliotekāru 
festivāls-   ideju tirgus 

“Darīt neticamo” 

4 attālināti 

11. 22.04.21.  JGB,  Bibliotēku nedēļa 4 attālināti 

12. 13.05.21.  LNB Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam biblitekāram 

5 attālināti 

13. 27.05.21.  LNB Latvijas bibliotekāru 6. 

kongress 

6 attālināti 

14. 20.10.21.  LTRC Eparaksta apmācības 1 attālināti 

15. 10.10.21.  Joanna Kristīne 
Golubeva 

Lētās atrunas jeb kāpēc 
nedarām 

2 attālināti 

16. 26.10.21.  Ventspils reģ. 

māc. centrs 

Praktiskās mācības par 

ZOOM 

2 attālināti 

17. 4.11.21.  LNB, Kultūras 
Ministrija 

medijpratībasvebinārs 
“Medijpratība – ne tikai 

izglītības, bet arī veselības 

un drošības jautājums”. 

3 attālināti 

18. 22.11.21.  RISEBA, 

VARAM 

Dari digitāli 3 attālināti 

19. 30.11.21.  LNB , Bērnu 

literatūras centrs 

“Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. 

2 attālināti 

20. 6.12.21.  RISEBA, 

VARAM 

Dari digitāli 3 attālināti 

21. 14.12.21.  LNB , Bērnu 

literatūras centrs 

“Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. 

3 attālināti 

22. 20.12.21.  Ventspils reģ. 

māc. centrs 

Praktiskās mācības par 

ZOOM 

2 attālināti 

23. Visu gadu otrdienās LNB Gintas Zalcmanes  mācību 

stundas- digitālās 
kolekcijas 

10 attālināti 

Manuprāt ļoti noderīgi ir kursi , LNB mācību stundas par LNB e-resursiem (lektore Ginta 

Zalcmane), ja nav iespēja noskatīties tiešsaitē, tad ir iespēja noskatīties videoierakstā. 

 

Septembrī notika Jēkabpils  reģiona kultūras 

darbinieku  pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Augšdaugavas novada kultūras iestādēm . Šajā 

braucienā gūta  pieredze, kas saistās ar jauno iestāžu 

struktūras veidošanu.Apmeklējām Maļinovas nelielo 

bibliotēku, tās vadītājasstāstītais par notiekošajiem 

pasākumiem, par nelielo , bet gana aktīvo lasītāju 

skaitu. Nelielajā bibliotēkā vienlaikus skatāmas 3 

dažādas izstādes : iedzīvotāju fotogrāfiju izstāde, 

Edvīna Vinceviča keramikas izstāde “Latgales zelts”, 

vietējās mākslinieces gleznu izstāde. 
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Bibliotekāri noteikti nav tā profesiju grupa, kura varētu sūdzēties par profesionālās 

pilnveides iespēju trūkumu, turklāt piedāvājumā ir gan maksas, gan bezmaksas iespējas. Viss 

atkarīgs no bibliotekāra un viņa vēlmes papildināt savas zināšanas un pilnveidot sevi. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 151 128 107 -15,2%; -16,4% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 44 30 32 -31%; 6,6% 

Bibliotēkas apmeklējums 2301 1977 1435 -14%;-27,4% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 342 269 168 -21%; -37,5% 

Virtuālais apmeklējums  60 58  

Izsniegums kopā 5091 5210 5322 +2,3%; +2,1% 

t. sk. grāmatas 1971 1990 1978 +0,96%;-0,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 3116 3144 3342 +0,9%; +6,3 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 488 374 429 -23%; +14,7% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

40% 32% 28% -20%;-12,5% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 91% 59% 64% -35%;+8,4% 

Iedzīvotāju skaits 
Bērni 

409 
59 

396 
51 

379 
50 

-3,17%; - 4,2% 
-13,5%; -1,9% 

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem  uz 01.07.2021. - Leimaņu pagastā 2021. 

gadā savu dzīvesvietu  deklarējuši 379 cilvēki.  Salīdzinot ar 2020. g.- iedzīvotāju skaits 

samazinājies ( -17).  Samazinās arī bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaits. 

 Priecē, ka  nedaudz pieaudzis izsniegums.+2,1% 
Saistībā ar Covid 19 izplatību pavasarī un rudenī atļāvu  lasītājiem vienā reizē ņemt vairāk 

grāmatas, žurnālus, lai retāk apmeklētu bibliotēku.  Brīvā laika izmantošanas piedāvājums bija ļoti 

mazs -  kultūras pasākumi nenotika, ceļošana ārpus valsts ierobežota. 

Pēdējos 2 gados bibliotēkās ierobežotās darba iespējas un pakalpojumu daļēja pieejamība 

apmeklētājiem būtiski ietekmējusi galvenos rādītājus, tādēļ to salīdzināšana ar iepriekšējo  

pārskata periodu nav objektīva. 

 

• Ierobežojumu laikā tika veikta grāmatu izsniegšana bezkontakta ceļā. Tas skaidrojams, ka 

pavasarī valstīizsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Leimaņu bibliotēka  nodrošināja saviem 

lasītājiem grāmatu izsniegšanu bezkontakta ceļā. Pieprasījums tika saņemts telefoniski vai e-

pastā, noteiktskonkrēts grāmatu saņemšanas laiks, un vēlamā literatūra, iesaiņota maisiņā, 

izsniegta piebibliotēkas ārdurvīm. 

2021. gadā lielākās neskaidrības, uztraukums un nogurums bija sakarā ar Covid-19 infekcijas 

izplatības saistītajiem ierobežojumiem. Visu gadu nav bijis iespējams sniegt bibliotekāros 

pakalpojumus līdz šim ierastā veidā un daudzumā, līdz ar to nācās pielāgoties, izdomāt veidus, kā 

uzturēt saikni ar bibliotēkas lietotājiem un nepazaudēt lasītāju interesi par bibliotēku.  

• E-grāmatu bibliotēka  

2021. gadā bibliotēka nav iegādājusies nevienu e-grāmatu. 15 bibliotēkas lietotāji ir 

reģistrējušies  un lasa www.3td.lv 

Dažas lasītāju atsauksmes: 

• Patīk plašais dažāda satura grāmatu piedāvājums, 

http://www.3td.lv/
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• Lietotājiem ir iespēja aplūkot īso grāmatas saturu 

• Liels latviešu autoru grāmatu piedāvājums – gan populāru, gan jauno autoru 

• Ja grāmata nesaista dažās minūtēs var nodot atpakaļ un izvēlēties citu, neejot uz 

bibliotēku, tas ir izdevīgi pašreizējos apstākļos 

• Var izlasīt vai apskatīties grāmatas, kuru vietējā bibliotēkā nav 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 9 

2020 11 

2021 15 

 

Ar katru gadu, nedaudz, bet tomēr pieaug e-grāmatu lasīšana un iepazīšana www.3td.lv 

bibliotēkā. Lasītājiem cenšos, stāstīt, rādīt par šo iespēju un tās priekšrocībām , gan sniedzot 

palīdzību reģistrējoties.  

Bibliotēkai ir nodaļa Leimaņos - Leimaņu TN, kurā bibliotēkas lietotāji tiek apkalpoti 1x 

nedēļā (trešdienās). Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams viens dators, melnbalta 

multifunkcionāla iekārta, internets, bezmaksas Wi-Fi. 

Tur ir iespēja ne tikai apmainīt grāmatas vai žurnālus , bet saņemt konsultācijas dažādos  e- 

pakalpojumos. Pavasarī cenšos palīdzēt aizpildīt VID deklarācijas kā arī Lauku bloku kartes, 

neskaidros jautājumos organizēju tikšanos ar novada lauku konsultanti.  

Šīs trešdienas kļuvušas ļoti apmeklētas, kurās cilvēki dalās ar savām domām par dažādiem 

jautājumiem ( gan sadzīviskiem, gan domu apmaiņa par notiekošo valstī, novadā, pagastā.). 

Diskusijas notiek par jaunākajām grāmatām un žurnālu rakstiem. 

Leimaņu TN blakus bibliotēkas telpai ir izstāžu zāle. Rūpējos , lai vienreiz  ceturksnī būtu 

skatāma kāda izstāde ( gleznu, novadpētniecības materiālu, rokdarbu u.c.). 

Izstādes tiek parādītas gan Leimaņu bibliotēkā – Mežgalē, gan bibliotēkas nodaļā Leimaņu 

TN.  

2021.g. zīmīgākās izstādes:  

 09.- 28.02. -Viktorijas Artemjevas “Magoņu paradīze” ( arī virtuāla Facebook.com) 

17.06.-25.06. - “Katru gadu Jānīt’s nāca savus bērnus apraudzīt!”- grāmatu izstāde 

08.07.- 30.07. - Ināras Kuzmanes gleznu izstāde “Mani covid laika blēņu darbi” 

10.10.- 11.11. – foto izstāde “Darbs dara darītāju” – Sēlpils b-ka. 

01.- 23.12. “No Jēkabpils biedrību pūra lādes” ukraiņu “Javir” un 

baltkrievu “Spatkanne” biedrību tradicionālo un lietišķās mākslas darbu 

izstāde.  

• Leimaņu bibliotēkai ir izveidoti profili sociālajos tīklos 

www.draugiem, www.facebook.com līdz ar to lietotājiem ir iespēja 

ātrāk uzzināt par jaunāko bibliotēkā.  2021. gadā vairāk informācija 

tika ievietota sociālajā tīklā  www.Facebook.com 

• veidotas virtuālas jauno grāmatu, gleznu, novadpētniecības 

materiālu, rokdarbu un foto izstādēm, 

• reklāma par  pasākumiem, 

• īsi par notikumiem bibliotēkā, 

• par aktualitātēm pagastā, novadā, valstī.  

 

• Leimaņu bibliotēkai ir 319 sekotāji soc. tīklā www.Facebook.com 

 

http://www.3td.lv/
http://www.draugiem/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Bibliotēka atrodas daudzīvokļu mājas otrajā stāvā. Pirmajā stāvā atrodas ģimenes ārsta 

prakse. Lai nodrošinātu iedzīvotāju pieejamību ĢĀP praksē un bibliotēkā ir iegādāts 

invalīdu pacēlāju. Pagaidām nav bijusi nepieciešamība izmantot. Blakus bibliotēkā ir cilvēki 

ar kustību traucējumiem , kuri dzīvopansionātā “Mežvijas “, šī brīža nedrošajā 

epidemioloģiskajā situācijā  viņi bibliotēku apmeklē ļoti reti - visu nepieciešamo aiznes 

aprūpētāji. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām. 

2021. gadā sadarbībā ar SAN Mežvijas vadītāju rīkoju 5 tematiskus pasākumus . 

( Līgo, Annas un Jēkaba diena, senioru diena, Ziemassvētki) . Gatavoju tematiskās ( skat. 

Pielikumā.) 

2021. gada decembrī bibliotēkā notika divi Ziemassvētku  pasākumi soc.ap. nama “Mežvijas” 

iemītniekiem. Vienā no tiem viesojās kultūras darbinieki no Dignājas un Dunavas pagasta, otrā 

uz lielā ekrāna  video sveicienus sūtīja no visas Latvijas novada domju priekšsēdētāji, sociālo 

aprūpes namu iemītnieki.  Liels ieguvums, bibliotēkai ir stacionārā ekrāna iegādāšana. Iespēja 

skatīties filmas, tiešraides ZOOM platformā. 

 

 Uzziņu un informācijas darbs. 

2021. gads iezīmējās galvenokārt ar individuālām konsultācijām: 

• konsultācijas tika sniegtas lietotājiem, kas vēlas iesniegt elektroniski pārmaksāto nodokļu 

pieteikumus. Individuāli tika rādīts, kā ieskenēt čekus, kā tos ievadīt elektroniskajā sistēmā, 

tika palīdzēts aizpildīt un nosūtīt uz VID EDS “Gada ienākumu deklarācijas”. 

• Katru gadu aktuāli pavasarī vietējiem lauksaimniekiem ir konsultācijas par elektroniskajiem 

pakalpojumiem – LAD karšu zīmēšana un vienotā iesnieguma iesniegšana 

• Tiek sniegta praktiska palīdzība jaunu paroļu nomainīšanā datu bāzēs, jaunas informācijas 

ievadīšanai un nosūtīšanai 

• E- veselība, slimības lapu iesniegšana VSAA, e- recepšu apskatīšana, izmeklējumu 

izprintēšana, Covid analīžu rezultātu saņemšana, 

• Covid sertifikāta saņemšana un izprintēšana, 

• Pa telefonu lasītāji vēlas noskaidrot, vai viņu interesējošā grāmata ir uz vietas vai jāpasūta 

• Pieteikšanās PMP , lai saņemtu eID karti vai pasi,  e-paraksta iegūšana. 

 

 Bibliotēkas izglītojošā darbība  

2021.gadā bibliotēkā strādāja tikai individuāli ar katru bibliotēkas apmeklētāju  : 

• individuālas konsultācijas darba meklētājiem pēc sludinājumiem,  

• CV rakstīšana,  

• darba sludinājumu meklēšana,  

• apmācības datorā- iedrošināt pašus veikt praktiskas darbības, lai iegūtu konta pārskatu. 

• Elektrumreģistrēšanās portālā, rādījumu nodošana vai iesniegumu aizpildīšana 

• Portālos - Tele2, LMT, TET. 

• Maznodrošinātie galvenokārt apmācīti izmantot interneta banku, lai varētu saņemt izdruku 

par 3 mēnešu ienākumiem, ko iesniegt sociālajam dienestam. 

• Gada garumā lietotājiem tika sniegtas individuālas konsultācijas  

• lidmašīnas biļešu iegādē, 

•  preses pasūtīšanā,  

• dzīvesvietu deklarāciju aizpildīšanā portālā “Latvija.lv”,  

• bieži tiek lūgts palīdzēt nosūtīt informāciju, ielikt līdzjūtību, sludinājumus avīzē Brīvā 

Daugava  

• pieteikšanās eID kartei u e- paraksta iegūšanai. 

 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 
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• Visa aktuālā informācija par dažādiem  novada jautājumiem ( gada pārskati) pieejami 

bibliotēkā. Informācija  par pasākumiem –  tās ir afišas, bukleti, ziņu lapas,  iedzīvotāju 

aptaujas, novada preses izdevums ( Ļaudis un Darbi, Jēkabpils novada vēstis ) ir pieejami 

bibliotēkā gan papīra formātā, gan elektroniski. Šķiet, ka  pēc teritoriālās reformas vasarā ir 

ļoti samazinājusies informācijas apmaiņa starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Novads ir liels, 

lielā aizkavēšanās veidojot dažādās pašvaldības struktūras -  iedzīvotājiem , arī darbiniekiem 

informācijas ļoti pietrūkst. Grūti atrast aktuālo, nepieciešamo informāciju par Jēkabpils 

novadu pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv.  

 

Domāju, ka arī pēc Covid-19 infekcijas izplatības likvidēšanas darbs attālināti un tiešsaistes 

mācību iespējas no mūsu darba ikdienas nepazudīs, jo cilvēki būs sapratuši, cik tas ir ērti un, 

ka tā ir laika ekonomija. 

 Elektroniskais katalogs  

 

Bibliotēka strādā  BIS ALISE 4_5, visi bibliotēkas lasītāji ir autorizēti. Savā darbā cenšos 

strādāt individuāli ar katru lasītāju stāstot, rādot kā izmantot e- katalogu. Lietotājiem ir 

iespēja pasūtīt un rezervēt grāmatu elektroniskajā kopkatalogā.  Pagaidām ļoti maz lasītāju 

izmanto grāmatu pagarināšanu caur WebPac. 

 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 151 128 107  

Autorizētie lietotāji kopā 51 50 37  

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

  3  

 

 

 Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

129 45 62 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

203 42 30 

 

2021. gadā  pamatā tiek izmantots Jēkabpils GB krājums, Kalna, Rubeņu un Zasas 

bibliotēku fondi, bet ir arī no citām reģiona bibliotēkām. Visērtāk izdevumus ir pieprasīt un saņemt 

no Jēkabpils GB, uz novada centru iznāk regulāri braukt,  pamatā tiek ņemta nozaru literatūra un 

izdevumi krievu valodā ( bibliotēkā netiek komplektētas grāmatas krievu val.) No citām novada 

bibliotēkām vairāk tiek ņemtas daiļliteratūras grāmatas ( gan jaunākas, gan vecākas). Vairāk tiek 

izmantots pastnieka pakalpojums – vienkārši sarunājot. 

Leimaņu bibliotēkā SBA lasītāji ir 21 

 

Salīdzinot ar 2020.g. gadu, SBA ir palielinājies tieši no citām bibliotēkām  saņemto grāmatu 

skaits, nosūtīto grāmatu skaits samazinājies. 

 

 

 

http://www.jekabpils.lv/
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6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Grāmatu krājums tiek papildināts pēc 2019. gadā izstrādātā “Jēkabpils novada Leimaņu 

bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas 2019.- 2023. gadam” dokumenta. 

• uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes u.c.); 

• skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes, filozofija); 

• latviešu oriģinālliteratūra; 

Pārskata periodā krājuma komplektēšanas procesā nav vērojamas būtiskas izmaiņas. 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2176 2235 2478 

t. sk. grāmatām 1357 1319 1533 

t. sk. bērnu grāmatām 355 577 437 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 819 916 945 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

5,32 5,64 6,53 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1,98 2,75 2,47 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības  finansējums uz 1 iedz. katru gadu pieaug, 

apmierinošs. Cenšos lasītāju vēlmes apmierināt  - nopērkot, vai pieprasīto grāmatu pasūtot no citas 

bibliotēkas. Novada pašvaldība grāmatām piešķīra vienādu naudas summu visām bibliotēkām.  

 

• Krājuma pārbaude  

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude tika veikta pavasara pandēmijas laikā, kad 

bibliotēkas lasītāju apkalpošana bija ierobežota. Krājumapārbaude veikta, izmantojot BIS 

ALISE Inventarizācijas moduli. Ziņas par krājuma stāvokli uzkonkrēto datumu iegūtas, 

izmantojot BIS ALISE piedāvātās iespējas (inventāra grāmata, SUG). 

 Darbs nesagādāja grūtības, savlaicīga darba plānošana un sakārtotais krājums -pārbaude 

noritēja ļoti raiti un parocīgi. Konstatēti neliels krājuma iztrūkums - 

pieļaujamo normu robežās. Atklātās kļūdas (norakstīti, nolietoti eksemplāri 

krājumā) minimāli. Tie novērsti. Ieguvums ir darbā pieļauto kļūdu apzināšana, analizēšana, 

 uzlabota darba kvalitāte. 

• Krājuma rādītāji: 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 687 763 716 

t. sk. grāmatas 193 274 235 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 107 164 147 

t. sk. bērniem 61 89 61 

Izslēgtie dokumenti 781 573 914 

Krājuma kopskaits 8393 8583 8353 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,28 0,28 0,31 
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Periodisko izdevumu apgrozība 2,03 1,97 1,99 

 

Jaunieguvumu, t. sk. grāmatu skaits ir nedaudz samazinājies  salīdzinot ar 2021. 

gadu.Bibliotēka ļoti atzinīgi  novērtēja LNB un KM projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām” būtisku nozīmi bibliotēku krājumu papildināšanā  ar jaunām, 

augstvērtīgām grāmatām, kas devis iespēju ievērojami palielināt latviešu daiļliteratūras un bērnu 

grāmatu skaitu. Paldies LNB speciālistiem par doto iespēju pašām reģiona bibliotēkām veikt izvēli 

no piedāvātā grāmatu saraksta un tādā veidā papildināt krājumus ar kvalitatīvu Latvijas izdevēju 

produkciju. 

Leimaņu bibliotēka saņēma 37 eks. par 382,42 € 

Pārskata gadā izslēgto resursu skaits palielinājies, jo sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības 

saistītiem ierobežojumiem samazinājās klātienes apmeklējumi un atbrīvojās laiks darbam ar 

krājumu un tā kvalitātes uzlabošanai. Veikta krājuma inventarizācija – reizē izņemot novecojušas, 

fiziski nolietotas grāmatas. Pēc inventarizācijas, fondā tika veikta rekomplektēšana, izvērtējot 

iedzīvotāju dāvinājumus un JGB piedāvātās apmaiņas grāmatas. 

 

• Datubāzes: 

• 2021. gadā ar LR KM atbalstu ir abonētas 2 datu bāze:  

• Letonika www.letonika.lv 

• Lursoft datu bāze www.lursoft.lv, kurā var lasīt  jaunākos laikrakstus www.news.lv 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 24   

skatījumi   11 

piekļuves sesiju skaits  52 29 

lejuplāžu skaits    

News 9 8 33 

    

 

Datubāzes Letonika.lv izmantošana ir būtiski samazinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Tas ir likumsakarīgi, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības saistītos ierobežojumus bibliotēkas 

darbā. Diemžēl, 2021. gadā nav izmantota iespēja pieslēgties attālināti datubāzēm. Covid-19 

infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ samazinājies to apmeklētāju skaits, kuri interesējas 

par datubāzēs atrodamo informāciju. Lielāko daļu 2021. gadāLeimaņu bibliotēkā tika ierobežots 

uzturēšanās laiks, tādēļ apmeklētāji pārsvarā veica tikai preses izdevumu apmaiņu. Iepriekšējos 

gados skolēni meklēja materiālus saviem darbiem, pagājušajā gadā šis pakalpojums nebija aktuāls. 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Krājuma popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai katru mēnesi tiek izvietotas dažādas izstādes 

– literatūras, tematiskās, informējošās, kā arī jubileju un atceres dienas, latviešu gadskārtu svētkiem, 

valsts svētkiem. 

 

• Bibliotēkā aktīvi tiek veikts darbs ar parādniekiem, tāpēc  ilgstošu parādnieku nav. Regulāri 

pārskatītisavi lasītāji,  rakstīts e- pasts, personīgi uzrunāti - zvanot, sūtot SMS. Lasītāji atsaucas 

un nodod.  Kavējuma naudu neiekasēju.  
 

• 2021. gadā bibliotēka saņēma vērtīgus dāvinājumus no dažādiem dāvinātājiem:  

LNB  Atbalsta biedrība BJV žūrijai -  13 eks. – 106,37 € 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.news.lv/
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Lasītāji     - 27 eks. – 134,4 € 

LNB un KM atbalsts                        -37eks. – 382,42 € 

biedrība “Ascendum”                       -1 eks. –   3,00€ 

 

Piešķirtais finansējums krājumam uz vienu iedzīvotāju palielinājies - 6,53 EUR. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bibliotēkā telpas ir ļoti plašas, mazajiem lasītājiem ir sava telpa grāmatām un spēlēm, kur var 

pavadīt brīvo laiku. Jauniešiem ir sava telpa. 

 

• Bibliotēku krājums tiek komplektēts tā, lai maksimāli apmierinātu bērnu un jauniešu 

mērķauditorijas vajadzības. Ņemot vērā lietotāju pieprasījumu, lai krājums būtu daudzpusīgs 

un noderīgs gan mazākā vecumposma bērniem, gan jauniešiem. Liela vērība pievērsta 

kvalitatīvai nozaru, latviešu un tulkotai bērnu un jauniešu literatūrai, lai tas atbilstu visu 

vecumu lietotāju interesēm. Bibliotēkā regulāri tiek sekots līdzi tam, lai krājumā būtu 

pietiekoši daudz skolēnu ieteicamās literatūras sarakstos esošās grāmatas. 

•  
 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 687 763 716 

t. sk. grāmatas 193 274 235 

t. sk. bērniem 61 ( 355,23€) 89 (555,33 €) 61 (436,68)€ 

Pasūtīti 2 preses izdevumi – Spicīte un Ilustrētā junioriem. 

 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 Pēdējos 2 gadus bibliotēkas apmeklējums bērniem un jauniešiem ir diezgan 

problemātisks. 

Viens no iemesliem ir skolas neesamība pagastā. Skolēni lielāko dienas daļu 

pavada mācību iestādēs, no rīta agri aizbrauc, vakaros vēlu atgriežas, tāpēc 

bibliotēku viņiem apmeklēt sanāk reti. Lielākais darbs notiek skolēnu brīvlaikos – 

galvenokārt vasarā. 

Noslēdzot “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju” katrs dalībnieks, kurš izlasīja 

noteiktās grāmatas un aizpildīja anketu saņēma dāvanā – Bērnu žūrijas krūzīti! ( skat. 

pielikumā).Pavisam krūzītes saņēma 18 dalībnieki. Manuprāt, ļoti veiksmīgs pasākums 2020. gada 

Lielie lasīšanas svētki, kas notika LNB – tiešsaitē 30.03.21. Tā bija iespēja ik vienam interesentam 

noskatīties, būt klātbūtnē,  uzzināt  veiksmīgākās grāmatas. 

Rudens pusē 14.10.21. darbā ar bērniem dalījās JGB bērnu 

nodaļas vadītāja Ilona Švābe ( Pūcītes skoliņas radošās 

darbnīcas). 

Situācijuļoti ietekmēja 2021. gada Covid izplatība pavasarī un 

rudenī – gan bibliotēka, gan skolas bija slēgtas, tāpēc šajā laikā 

nekādas aktivitātes nenotika. Ar bērniem galvenokārt 

darbojāmies vasarā.  

5. -7. g. vec. bērniem notika 4  skaļās lasīšanas.  

Izlasījām:   

 B. Beranta “Bubuļbailes”,   

 A. Vanagas “pagalma enciklopēdija”, 

 I. Pikova “Tuk – tuk!”,  

P. Tamminens “Kā sagaidīt citplanētieti”. 
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 Kopīgi pārrunājām šīs Bērnu žūrijas 5+ grāmatas. Nodarbībās neiztika bez rotaļām, atrakcijām un 

kopīgas darbošanās. 

Apmeklējām sava  Leimaņu pagasta zemnieku saimniecību, kurā audzē dažādu mājputnu un mazo 

dzīvnieku sugas. 

 

• 2021. gadā Jēkabpils novada 7 bibliotēkas strādāja Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes pakļautībā, tādejādi kaut nedaudz iesaistoties  kultūras pasākumu 

organizēšanā un piedalīšanās. Manuprāt,  ļoti interesants notika “Lieldienu 

ceļojums”.  

4. aprīlī Jēkabpils novada teritorijā notika svētku piedzīvojums – Lieldienu ceļojums ģimenēm un 

visiem interesentiem. Novada pagastu teritorijas bija ietērptas svētku rotā, katrā pagastā izvietojot 

dažādus tematiskus noformējumus un vides objektus. Katrai komandai bija uzdevums atrast šos 

objektus un nofotografēties + papilduzdevums – iesūtīt savu skaistāko Lieldienu olu fotogrāfiju. 

Lieldienu rītā jau no plkst. 9.00 varēja doties ceļojumā! Kopā piedalījās 

Katrā pagastā 2-3 objekti,  pie kuriem bija jānofotografējas. (foto pielikumā) 

 

Vasaras noslēgumā sadarbībā ar Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciālistu kopīgi noorganizējām 

stikla apgleznošanas darbnīcu dažāda vecuma bērniem. 

Rezultātā ieguvām skaistus pašu apgleznotus traukus! 

Sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālisti, pasākumos tiek izmantota viņu materiāli tehniskā bāze – 

bumbas, dažādas spēles, lielas foto puzles, ķegļi u.c. 

 

 
 

 

 

• Lai motivētu un piesaistītu bērnus un jauniešus, 

nepieciešams organizēt inovatīvus pasākumus 

lasīšanas veicināšanai, jāievieš jaunas un interesantas 

darba formas, lai bērniem, jau tā aizņemtajā laikā, 

būtu vēlme iegriezties bibliotēkās. Tāpat svarīgi organizēt dažādus pasākumus skolēnu 

brīvlaikos, jo šajā laika posmā bērni nav tik aizņemti un atrod laiku, lai iesaistītos. 

 

 

Materiāli tehniskā bāze bērnu telpās ir apmierinoša,  
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8. Novadpētniecība 
 

• Bibliotēkas novadpētniecības galvenie virzieni saistīti ar pagasta, novada vēsturi un 

kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu 

un to popularizēšanu. Novadpētniecības darba mērķis – izzināt, fiksēt, apkopot un 

popularizēt informāciju par dzimto novadu un tās ļaudīm. Viens no galvenajiem 

novadpētniecības darba virzieniem – krājuma popularizēšana.  

Aizvadītajā gadā piedalījos LNB Gintas Zalcmanes mācību stundās, par digitālajām datu 

bāzēm. Jā, visas stundas nebija iespējams noskatīties, bet lielāko daļu.Paldies LNB par iespēju 

skatīt digitālos resursus arī ārpus bibliotēku telpām, strādājot attālināti! 

• Novadpētniecības krājums: 

• Novadpētniecības krājumu veido materiāli par Leimaņu pagastu, cilvēkiem, iestādēm .Darbs 

pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas turpinās, katru gadu. 2021. gadā 

tika apkopotas,  noformētas, aprakstītas 4 mapes par Ziedu izstādes veidošanu pie Leimaņu 

TN. Aizvadītajā gadā darbs apstājās pie novadpētniecības mapju aprakstīšanas un 

ievietošanas Jēkabpils GB novadpētniecības katalogā. 
• novadpētniecības tematiskās mapes – tiek apkopotas preses izdevumu publikāciju kopijas 

par pagastu, novadu, vietējiem iedzīvotājiem, notikumiem, uzņēmumiem un iestādēm; 

6 mapes aprakstītas Jēkabpils GB novadpētniecības katalogā 

Iecere 2022. gadā darbu turpināt, jo bibliotēkas krājumā ir 15 mapes neaprakstītas mapes. 

•  iespieddarbi – grāmatas un bukleti par novadu un novadniekiem, kā arī novadnieku 

sarakstītās grāmatas;  

• Katru gadu tiek veidota Leimaņu bibliotēkas notikumu dienasgrāmata ( ar fotogrāfijām, ar 

aprakstiem un apkopotiem materiāliem par bibliotēkas darbību) – 6 mapes 

• šobrīd novadpētniecības materiāli nav digitalizēti. 

• 2021. gadā iespēju robežās tika strādāts pie fotogrāfiju ievietošanas  LNB digitālajā 

kolekcijā “Zudusī Latvija”. Darba rezultātā tika ievietotas, aprakstītas 13 fotogrāfijas.  

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana: 
• Aizvadītajā gadā tika izveidoti 2 video sižeti par Leimaņu bibliotēkas,  

biedrības “Akācija Plusun novadpētnieku darbu Leimaņu pagastā.  

Ar video materiālu piedalījāmies Latvijas Bibliotēku festivālā 

“Darīt neticamo”. Latvijas Bibliotēku festivāls notika 14.–15. 

aprīlī. Pirmajā dienā notika Latvijas bibliotekāru 21. konference, 

otrajā dienā – Bibliotēku ideju tirgus. Visām Ideju tirgus idejām 

bija  jābūt iepriekš ierakstītām video formātā. Leimaņu  

bibliotēka sadarbībā ar novadpētniekiem  piedalījās ar video  - 

,,Novadpētniecības darbs Leimaņu pagastā’’.  

Novadpētniecības darbs Leimaņu 

pagastā: https://fb.watch/b0vRpCnjuE/   Pasākuma mērķis - uzturēt 

līdzšinējā Latvijas bibliotēku ideju tirgus tradīciju, Covid-19 

pandēmijas dēļ realizējot to tiešsaistē. 

 

 Ar otro- papildinātu, plašāku video piedalījās Ina Sēle, biedrības 

“Akācija plus” projektu iniciatore, novadpētnieciskā darba 

koordinatore Leimaņu pagastā –Latvijas pagastu bibliotekāru 6 kongresā –“Pagasta bibliotēka – 

vieta kopienas attīstībai”. 
Bibliotēkas, sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju kopdarbība: https://fb.watch/b0wqZImCMj/ 

 

https://fb.watch/b0vRpCnjuE/
https://fb.watch/b0wqZImCMj/
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• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Bibliotēka  novadpētniecībā veiksmīgi sadarbojas ar biedrību Akācija Plus, Leimaņu TN- 

kopīgi veidojot pasākumus, veidojot tematiskās mapes, aprakstot pasākumus. ( Ziedu svētki 

Leimaņos)- 4 mapes(apraksti, fotogrāfijas). 

 Novadpētniecība ir bibliotēkas darba virziens, kurš nepārtraukti attīstās, jo cilvēki  arvien 

vairāk izrāda interesi par savu vietējo vēsturi, zīmē savus ciltskokus utt. 

Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par bibliotēku novadpētniecības krājumu, nākotnē šī brīža 

situācijā nepieciešams ieviest jaunas formas - virtuālās un digitālās izstādes, kas ļautu  

novadpētniecības resursiem piekļūt arī no attāluma. Tas palielinātu krājuma apgrozījumu, jo 

resursiem būtu ātrāk un ērtāk piekļūt jebkurā laikā un vietā. 

 

• Svarīgi ir smelties idejas un pieredzi citu bibliotēku novadpētniecības darbā, kā arī dalīties ar 

savām darba metodēm. 

2022. gadā iecere saglabāt un pārvest bijušās Bērzgala pamatskolas muzeja materiālus,  

priekšmetus un skolas klašu hronikas uz Mežgales KN, jo skola tiks pārdota. Materiālu sakārtošana, 

aprakstīšana būs 2022. gada lielākais darbs. 

Saistībā ar iepriekš minēto pabeigt aprakstīt, papildināt un sakārtot novadpētniecības mapes par 

Bērzgala pamatskolu un skolotājiem, kuri ir skolā strādājuši. 

 

 

9. Projekti 
 

 
Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu žūrija” LNB, Bērnu 

literatūras centrs 

106,37 20 gadus piedalāmies “Bērnu 

žūrijā”, esam ļoti atsaucīgi un 
radoši 

atbalstīts 

Grāmatu 

iepirkuma 
programma 

publiskajām 

bibliotēkām" 

LNB, KM 382,42 Ņemot vērā nepieciešamību 

atbalstīt krīzes skarto 
grāmatniecības nozari, 

pastarpināti grāmatu autorus 

un ilustratorus, kā arī 

kvalitatīvi papildināt Latvijas 
publisko bibliotēku krājumus 

ar augstvērtīgiem izdevumiem, 

programmas ietvaros 
bibliotēkas varēja pieteikties 

un izvēlēties grāmatas līdz 350 

EUR. 

atbalstīts 

     

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir galvenais projekts darbā ar bērniem. Grāmatu lasīšana, 

vērtēšana-  sava pagasta, novada izzināšana ir galvenie darba uzdevumi šajā  projektā.  

Bibliotēka ļoti atzinīgi  novērtēja LNB un KM piedāvāto iespēju papildināt bibliotēkas 

fondu ar jaunām, augstvērtīgām grāmatām. Šajā projektā ir iespēja izvēlēties grāmatas, kuras ir 

vērtīgas, bet  dažkārt bibliotēka vienkārši nevar atļauties nopirkt. 
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10. Publicitāte 
 

• 2021. gada pavasarī Bibliotēku nedēļas ietvaros  Jēkabpils novada7  

bibliotēkas aicināja savus lasītājus iesaistīties konkursā: no 

grāmatiņu mugurām izveidot orģinālas dzejas rindas vai teicienu. 

Nofotografēt un iesūtīt . Pavisam piedalījās 20 dalībnieki- no 

Leimaņu bibliotēkas -7. Interesantākie teicieni: 

“Atnāc mani vēl satikt, kur laime mīt pie Ventas ziedu laikā.” 

“Kur strauti runā,  pēc pirmajiem cīruļiem, sila purenes klusē” 

“Vasaras sapnis-  mans slepenais pielūdzējs, sirdspuksti viņpus 

robežām lielākie un labākie” 

“Pavasarī- laukos mums no gaiļa vairs nav baiļu! Zoslēni mācās 

labu uzvedību , diži putni, mazi putni - labas manieres!” 

 

• Septembrī Jēkabpils novada: Ābeļu, 

Dignājas, Dunavas, Rubeņu, Zasas, Leimaņu un Kalna bibliotēkās notika konkurss Dzejas 

dienu detektīvs –“ Aizgrāmatu vākiem- “Tur kautkasir….”. bibliotēku lasītājiem bija 

jāatbild uz 5 āķīgiem jautājumiem, jāsameklē , jāsaskaita savas bibliotēkas plauktā 3 bijušā 

Jēkabpils novada dižgaru darbi, un protams interesants foto ar grāmatu! Kopā bibliotēkās 

piedalījās 40 lasītāji un vairākas komandas.(skat. pielikumā) 

 

• Par spīti lietum un vējam 31.08. Leimaņu Latvju zīmju parkā notika 21. gadadienas ziedu 

svētki “Sarunas ar ziediem”! Tradicionālais sveiciens visiem 1. septembrī- ar novēlējumu 

“Bites čaklumu mācībās”! 

Šajā reizē aicinājām visa jaunā Jēkabpils novada 

radošos kolektīvus veidot savas ziedu kompozīcijas, 

Aicinājumam atsaucās Krustpils novads ar “cimdiņu’, 

Viesītes novads ar “ozolzīli”, Salas novads ar puķu 

grozu.  

Leimaņu TN pārstāvēja savu novadu ar veidoto ziedu 

kompozīciju – bišu stropu jeb  bišu saimes “auli” ar 10 

bitēm, kuras simbolizē 7 bijušos novada pagastus un 3 

bites – atlidojušos ciemiņus no Krustpils, Salas un 

Viesītes novadiem. 

Krustpils novadam moderns, interaktīvs simbols – cimdiņš ar QR kodu, kuru noskenējot var 

noklausīties izsmeļošu , interesantu Krustpils novada stāstu! 
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Salas novads dāvināja rudenīgu viršu ziediem pildītu grozu, no Sēlpils Zvejnieklīča puķes, 

kuras ziedēs ne tikai šajā rudenī, bet arī pavasarī! Birzieši atveda  ziedu slotas, uz kurām var 

lidot…. 

Vienu no saviem simboliem ozolzīlēm  atveda Viesītes novada kultūras darbinieki! 

Paldies visiem, kas nenobijās, kas mūsu Latvju zīmju parku rotāja  ar skaistām ziedu 

kompozīcijām!  

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Līdz 1.07.2021.Leimaņu bibliotēka regulāri publicēja aktuālo informāciju Jēkabpils novada 

mājas lapā  un sociālajos tīklos. Informatīvais  izdevums “Ļaudis un darbi” iznāca līdz 2021. g. 

jūlijam, pēc teritoriālās reformas izdevums “Jēkabpils novada vēstis”. Otrajā pusgadā par 

bibliotēkas notikumiem var izlasīt soc. tīklos www.facebook.com. 

 

Katru mēnesi bibliotēkā ir viena vai vairākas plauktu literatūras izstādes, gleznu vai 

novadpētniecības izstādes. 

 

2021. gadā:  

• 15 plauktu izstādes,  

• 2 gleznu izstādes, 1- novadpētniecības izstāde “Mūsu Jēkabpils novads”-7 planšetes   

  par Jēkabpils novadu no 2010-2021.g. – foto izstāde 

• 5 – bērnu pasākumi, 4 pasākumi ar Leimaņu TN un sociālo  namu “Mežvijas”,  

• 1 – pieredzes apmaiņas brauciens - (reģiona kultūras 

darbinieki uz Augšdaugavas    novadu) 

•  2 attālinātie konkursi kopā ar novada bibliotēkām 

 

Nozīmīgākās izstādes: 

• Viktorijas Artemjevas gleznu izstāde “Magoņu paradīze” 

•  

• Sēlijas prasmju muzeja veidotā foto izstāde “Mūsu Jēkabpils 

novads” augustā skatāma: 4.08.-12.08. 

 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

• Šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls notiks 14.–15. aprīlī. Pirmajā 

dienā notika Latvijas bibliotekāru 21. konference, otrajā dienā – 

Bibliotēku ideju tirgus.  

• Visām Ideju tirgus idejām bija  jābūt iepriekš ierakstītām video formātā. Leimaņu  bibliotēka 

sadarbībā ar novadpētniekiem  piedalījās ar video  

• ,,Novadpētniecības darbs Leimaņu pagastā’’ 
• Pasākuma mērķis - uzturēt līdzšinējā Latvijas bibliotēku ideju tirgus tradīciju, Covid-19 

pandēmijas dēļ realizējot to tiešsaistē. 

Visiem ideju pieteikumiem bija jāatbilst Latvijas Bibliotēku festivāla tēmai ,,Darīt neticamo!”. 

Iesniegtie video drīkstēja saturēt idejas demonstrāciju jebkurā veidā – prezentācija, plakāts, 

brīvs stāstījums, produkta vai pakalpojuma demonstrācija u. tml. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
https://www.biblioteka.lv/2021-gada-biblioteku-nedelas-un-biblioteku-festivala-tema-darit-neticamo/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

• Jēkabpils novada Kultūras pārvalde (Lieldienu ceļojums) 

• Leimaņu TN (stikla apgleznošanas darbnīca, izstādes. ) 

• Biedrība “Akācija Plus” (Ziedu svētki, novadpētniecības darbs) 

• Sēlijas prasmju muzejs ( Mūsu Jēkabpils novads, Ziemas 

burciņa) 

• Jēkabpils ukraiņu “Javir” un baltkrievu “ Spatkanne”  biedrības 

( izstāde  “No Jēkabpils biedrību pūra lādes”) 

• Sociālās aprūpes centrs Mežvijas( pasākumu organizēšana 

bibliotēkas telpās un ārtelpā).  

2021. gadā kopīgi veidojām 4 pasākumus, kā arī ārā pie lapenes 

noformējumu Latvijas valsts svētkiem un Ziemassvētkiem. 
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Pielikumi 
 

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS AKTIVITĀTES: 

 

2020. gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas apbalvošana: 

 

 
10.02.2021. 

 

 

 

Skaļās lasīšanas 

stundas 2021. g. 

vasarā. 

 

 

07.07.21. 
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14.07.21. 

 

STIKLA APGLEZNOŠANAS 

Radošā darbnīca 19.08.21. 

 

 

 

19.08.2021. 

 

 

LIELDIENU CEĻOJUMS! 

4.04.21. 
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Konkurss “Septembra dzejas dienu detektīvs” 

 

Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Rubeņu, Zasas, Kalna un Leimaņu bibliotēkas 

piedāvā Tev kļūt par grāmatu detektīvu un piedalīties konkursā: 

“Aiz grāmatu vākiem, tur kaut kas ir….” 

Nāc uz savu bibliotēku un izpildi uzdevumus! 

Tev būs jāatbild uz 5 jautājumiem un jāiesūta fotogrāfija! 

Jūsu atbildes  uz konkursa jautājumiem un foto gaidīsim līdz 30 . 

septembrim uz e-pastu bibliokonkurss@inbox.lv 

 

Publicitātes vajadzībām iesūtītās fotogrāfijas var tikt publicētas! 

 

Sveiks, lasītāj! 

Tu noteikti zini, ka septembrī tiek atzīmētas dzejas dienas un visā Latvijā 

notiek dažādi pasākumi. 

Bibliotēkas tevi aicina iesaistīties konkursā, atbildi uz 5 jautājumiem un iesūti fotogrāfiju! 

1. Nosauc autoru un grāmatu “……………………. uzbrukums”, atšķir 17.lpp. atrodi pārsteigumu! 

 

2. Kā sauc ikgadējo bērnu dzejas gada grāmatu? 

3. Nosauc bijušā Jēkabpils novada 3 dzejniekus, rakstniekus – dižgarus. Atrodi bibliotēkas 

plauktos viņu grāmatas un saskaiti, cik to ir! 

4. Atrodi dzejas grāmatu un nosauc tās 

autoru pēc dzejas rindas un ilustrācijas! 

“Vai man dieniņ, kā nu būs!” 

 

5. Kā sauc latviešu rakstnieci ar 

izmeklētājas pieredzi, nosauc 

grāmatu skaitu un viņas jaunāko romānu? 

6. Nofotografējies ar dzejas grāmatu – “Es 

atradu grāmatu….”, iesūti foto 

ar savu komentāru! 

 

 

Paldies, par piedalīšanos – Tevi gaida balvas! 
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Jūsu atbildes  uz konkursa jautājumiem un foto 

gaidīsim 

līdz 30 . 

septemb

rim uz e-

pastu 

biblioko

nkurss@

inbox.lv 

vai tālr. 

20371522, 

26120712, 26446199. 

 

Dzejas dienu detektīvi:  

 
 
V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADARBĪBA AR SAC “MEŽVIJAS” 

 

Līgo svētku ieskandināšana. 

 

mailto:bibliokonkurss@inbox.lv
mailto:bibliokonkurss@inbox.lv
mailto:bibliokonkurss@inbox.lv
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19.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

Jēkaba un Annas diena 
 

 
23.07.2021. 

 

Ziemassvētki 2021. 

 



25 

 

 
20.12.21. 

 

 

 

Publikācijas. 

 

Par Jēkabpils novada bibliotēkām 2020. gadā. 

https://news.lv/Laudis-un-Darbi/2021/04/13/jekabpils-novada-bibliotekas-2020-gada 

 

 

 

 

 

Lasītākā grāmata  - 2021. 

https://news.lv/Laudis-un-Darbi/2021/04/13/jekabpils-novada-bibliotekas-2020-gada
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1.02.2022. 

Leimaņu bibliotēkas vadītāja:                            L. Lācīte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orģinālliteratūra Judina D. Tukšais nams 

 Poikāne S. Mammas kleita  

 Ketnere K. Samta nakts bērns 

 Grīnbergs A. Kustinu dzīvi 

Ārzemju literatūra Karlena O. Kalendāra meitene 

 Sabaļauskaite M. Pētera imperatore 

 Railija L. Saules māsa 

 Lekberga K. Ragana 

Nozaru literatūra Mazvērsīte D. Melnbaltās dziesmas I. 

 Gailīte Sk. Es stāstu par pilsētu savu 

 Dūmiņa L. Artūra Skrastiņa spogulija 

  

Bērnu literatūra Berants, Bens. Bubuļbailes 

 Žutaute, Lina. Kika Mika un draudzības slota 

 Starobiņeca A. Vilka midzenis 


