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Pārskata perioda kopsavilkums 
 

Darba prioritātes 

 publisko bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana lietotājiem, turpinoties Covid-

19 pandēmijai, lai tie tiktu sniegti stingri atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem un 

ierobežojumiem; 

 jaunu digitālo prasmju turpmāka apgūšana un pilnveidošana, strādājot 

tiešsaistes platformās ZOOM, MS Teams, piedaloties FB tiešraidēs organizētajos 

profesionālās pilnveides pasākumos, gan arī pasākumos bibliotēkas lietotājiem; 

 Latvijas republikas Ministru kabinets ar 2021. gada 29.jūnijarīkojumu un pēc 

Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu Vērtīgo grāmatu 

iepirkuma programmai publiskajām bibliotēkām. LNB īstenoja šo programmu un 

Jēkabpils reģions saņēma 1317 grāmatas 13 186 EUR vērtībā, kas tālāk tika sadalītas 

visām 34 reģiona publiskajām bibliotēkām; 

 Covid-19 pandēmijas laikā bibliotēku apmeklējums ierobežojumu dēļ 

samazinājās, bet bibliotēkas šajā laikā centās izvietot un tomēr lietotājiem parādīt tieši 

novadnieku darbu izstādes. 

 reģiona publiskās bibliotēkas sadarbībā ar novadu datorspeciālistiem izvērtēja 

novecojušas datortehnikas norakstīšanu. Nākotnē tas arī ir ļoti nozīmīgs aspekts, ja 

teritoriālās reformas kontekstā bibliotēkas kļūs par klientu atbalsta punktiem, kur būs 

tehnoloģijas ar ievērojamu datu pārraides tīkla ātrumu un modernām programmām un 

atjaunotu datortehniku. 

 izveidojoties jaunajam Jēkabpils novadam, noslēdzoties diskusijām par 

optimālu bibliotēku darbības modeli, novada pašvaldība lēma par centralizētas novada 

bibliotēku struktūras izveidi, līdz ar to tika organizētas vairākas darba sanāksmes, lai 

saprastu šīs struktūras darba virzienus, kopkataloga turpmāku darbību, kā arī Neretas 

novada publisko bibliotēku turpmāku darbību. Tātad no 2022.gada 1.janvāra tiek 

izveidots vienots bibliotēku tīkls - Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka un 27 

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

struktūrvienībām. Katrai bibliotēkai savs budžets – iezīmēts finansējums: grāmatām, 

periodikai, kancelejas precēm, datortehnikas atjaunošanai, pasākumu  rīkošanai. 

 

Jauni pakalpojumi 

 ir aktualizēta un vairākas bibliotēkas no jauna izmanto iespēju cilvēkiem ar 

lasīšanas problēmām piedāvāt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumus - 

klausāmgrāmatas, palielinātas drukas grāmatas, aktīvi šo pakalpojumu izmantoja 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka, kam ir sadarbība ar sociālās aprūpes namu 

"Mežvijas", Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka, kā arī Krustpils novada Kūku, Salas 

novada Salas un Viesītes bibliotēkas. 

 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 PUMPURS projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē” Kūku 

bibliotēkas īstenots ar mērķi – izmantojot neformālas mācīšanas aktivitātes, veicināt 

Krustpils novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un 

interesi par aktīvu un veselīgu dzīves veidu, tādejādi veidojot vēlmi turpināt mācības 

izglītības iestādēs.  

 

 LIDER projekta «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, 

izmantojot ekotehnoloģijas» ietvaros 2021. gada sakumā uz Kūku bibliotēkas ēkas tika 

uzstādīts  āra LED video ekrāns, kurš darbojas no saules paneļiem. Tas ļauj iedzīvotājiem 

būt informētiem, kopīgi skatīties filmas, sporta spēles, koncertus. 
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Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

 pārskata periodā bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana un sniegšana 

lietotājiem Covid-19 pandēmijas apstākļos stingri atbilstoši attiecīgā perioda 

noteikumiem un ierobežojumiem, 

 

 Galvenie pasākumi, kas tika veikti Covid-19 pandēmijas sakarā: 

 1. publiskās bibliotēkas izstrādāja lietošanas noteikumus un infografikas un 

 norādes sociālajos tīklos, pašvaldību mājaslapās par izmaiņām      lietotāju  

 apkalpošanas noteikumiem,  lai bibliotēkas lasītāji saprastu, ka ir    droši 

 apmeklēt bibliotēku; 

   2. darbinieku darbavietas ir aprīkotas ar aizsargstikliem, bibliotēkas     

  nodrošinātas ar dažādiem dezinfekcijas līdzekļiem, maskām; 

  3. aktīvāk popularizējām attālināto pakalpojumu izmantošanas iespējas. 

   4. 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.  

 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. 

 bibliotēkas pandēmijas laikā ir arī sociālā atbalsta punkts, atļaujot, ievērojot 

visus drošības noteikumus, skolēniem, kam nav mājās ne tehnoloģiju, ne interneta, 

piedalīties attālinātajās mācībās (piem., Krustpils pagasta bibliotēka). 

 

Problēmas, to risinājumi 

 Pēc teritoriālās reformas tika pārskatītas slodzes bibliotēkās (bij. Krustpils 

novadā) un jauna Jekabpils novada pašvaldība no 2022.gada1.janvara divām divu 

darbinieku bibliotēkām - atstāta pa 1 slodzei katrā bibliotēkā; 

 Reģiona bibliotēku darbība pēc novadu reformas - vienota (centralizēta) 

bibliotēku tīkla un darbības modeļa izstrāde un veiksmīga realizācija. Diskusiju 

uzsākšana par optimālu darbības modeli, kopkataloga darbību, Neretas novada publisko 

bibliotēku darbība Jēkabpils Galvenās bibliotēkas metodiskā pārraudzībā. 
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1. Vispārīgs Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils reģionā un Neretas novadā bibliotēku lietotājiem 2021. gadā bija atvērtas 4 pilsētu 

bibliotēkas un 30 pagastu, kas ir izvietojušās 24 pagastos, Jēkabpils pilsētā – 2 bibliotēkas un 6 

novados: Aknīstes novadā – 3 bibliotēkas, Jēkabpils novadā – 7 bibliotēkas, Krustpils novadā – 7 

bibliotēkas, Neretas novadā - 6 bibliotēkas, Salas novadā - 4 bibliotēkas un Viesītes novads ar 5 

bibliotēkām. Kopā Jēkabpils pilsētā un šajos novados ir 34 publiskās un 21 izglītības iestāžu 

bibliotēkas.  

Jēkabpils reģiona bibliotēku pārskats neietver Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas darbību. Šo bibliotēku pārskati ir iesniegti atsevišķi. 

Jēkabpils novada pašvaldība 2021.gadā turpināja publisko bibliotēku reorganizāciju un 

Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.381 tika noteikts, ka  novada publiskās  

bibliotēkas tiek pievienotas kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei un savukārt 

bibliotēku struktūrvienības tiek pārsauktas par nodaļām, tātad, piem., tagad ir Jēkabpils novada 

Kultūras pārvaldes struktūrvienība Jēkabpils novada Kalna bibliotēka ar nodaļu Dubultos. Izmaiņas 

stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.Tika izstrādāti jauni bibliotēku nolikumi, jo mainās pakļautība, kā 

arī amatu apraksti. 

Tātad, Jēkabpils novadā reorganizācijas rezultātā 11 publisko bibliotēku vietā pakalpojumus 

sniedz 7 bibliotēkas, t.sk., 5 bibliotēkas ar nodaļām. 

Krustpils novadā ir bibliotēka - Variešu bibliotēka ar divām struktūrvienībām - nodaļām. Strādā 

divi darbinieki. 

Ir trīs pakalpojumu sniegšanas vietas: Biržu bibliotēkai - Ošānos (Salas novadā), kur lasītāji 

tiek apkalpoti 1x nedēļā. Katru nedēļu Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēkas vadītāja brauc uz 

izsniegšanas punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus, kā arī  

Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka1x mēnesī dodas uz Ābeļu pamatskolu, lai piedāvātu jaunāko un 

pieprasītāko literatūru skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

 2021. gadā reģiona bibliotēku darba prioritātes: 

 bibliotekāro procesu tālāka automatizācija Biržu bibliotēkā, SBA moduļa un 

 automatizētas krājuma pārbaudes moduļa izmantošana; 

 bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana un sniegšana lietotājiem Covid-19 pandēmijas

 stingri atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem un ierobežojumiem, katra novada 

 pašvaldības rīkojumu izpilde,  

 uzlabot darbu attālinātu pakalpojumu sniegšanai, lietotāju autorizācija darbam 

 elektroniskajā kopkatalogā, datu bāzes Letonika.lv attālināta izmantošana ar paroli; 

 autorizējot elektroniskā kopkataloga lietotājus, e-grāmatu lasīšanas popularizēšana vietnē 

 www.3td.lv; 

 novadpētniecības darba pilnveidošana - kvalitatīvu un saturīgu novadpētniecības 

 materiālu savākšana un noformēšana, jaunu darba formu pielietošana - virtuālās izstādes; 

 veiksmīgs un kvalitatīvs darbs sociālajos medijos Facebook.com un draugiem.lv, lai 

 varētu operatīvi informēt bibliotēku lietotājus, par izmaiņām bibliotēku darbā un lietotāju 

 apkalpošanā; 

 atbilstoši Covid-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem tiešsaistes pasākumu 

 organizēšanas apguve, izmantojot tiešsaistes platformas ZOOM un MS Teams, 
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 profesionālās pilnveides pasākumu norise šajās platformās, aktīvāka Google dokumentu 

 izmantošana saziņai. 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

Viena vai vairāku ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu veicina lielākā daļa 

pašreizējo pakalpojumu un iespēju, ko sniedz bibliotēka: 

 Droša un draudzīga vide apmeklētājiem; 

 Zinošs darbinieks ar izpratni par vietējām vajadzībām; 

 Bezmaksas informācijas pieejamība un piekļuve ticamiem datiem, pētījumiem 

un zināšanām; 

 Piekļuve informācijas un komunikācijas tehnoloģijām – veicina digitālo 

iekļaušanos, iespēju apgūt dažādas prasmes, kas tālāk veicina inovāciju, radošumu un 

pasaules zināšanu pieejamību. 

 Mūsu reģionā kā spilgts piemērs ilgtspējīgas attīstības jomā jāpiemin Kūku bibliotēkas 

realizētie projekti - projekts “Sports iedvesmo, vieno un motivē” - jauniešu līdzdalība savas dzīves 

kvalitātes uzlabošanā un interese par aktīvu un veselīgu dzīves veidu;  

Projekts “Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas”- 

dzīves kvalitātes uzlabošana, ekoloģisko tehnoloģiju izmantošana. 

Pārskata periodā ikdienā, slēdzot valsts pārvaldes iestādes klātienes apmeklējumiem, 

bibliotēkām ar vien vairāk nācās piedāvāt savu palīdzību lietotājiem apmācību veidā, 

sniedzot iespējas pieteikties darbam, palīdzot rakstīt CV, nosūtot 

dokumentus elektroniski, tā veicinot ANO 8.mērķa sasniegšanu. 

 

Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena gada pārskatā raksta : "Viesītes bibliotēkai, ieejot 

jaunā, daudz plašākā novadā, svarīgi: 

 vēl intensīvāk sadarboties ar Viesītē esošajām kultūras un izglītības iestādēm, lai 

saglabātu šīs vietas identitāti, nodrošinātu sēlisko tradīciju, šeit uzkrātā kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu. Šīs sadarbības nozīme un vērtība pieaug tagad, kad notikusi novadu 

reforma, kuras rezultāts, lai cik labi domāts, nav par labu mazajām pilsētām un laukiem kopumā. 

Cilvēki aizbrauc un turpinās doties prom – uz turieni, kur ir darbs, tāpēc vēl vairāk aktivizējas 

jautājums par to, lai neļautu šeit iestāties galīgam panīkumam, lai tiktu organizēta kvalitatīva kultūras 

dzīve, saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai šajās aktivitātēs ir vieta grāmatai un bibliotēkai; 

 tā kā novada centrs ir Jēkabpilī un tas nav tuvu, jāturpina attīstīt Bibliotēku kā 

mūsdienīgu, ikvienam pieejamu informācijas, dažādu pakalpojumu saņemšanas vietu, lai vietēji 

iedzīvotāji nejustos apdalīti un daudzas no savām informacionālajām vajadzībām varētu nokārtot, 

iegriežoties Bibliotēkā. Te paveras plašas sadarbības iespējas ar Viesītes Klientu apkalpošanas centru 

– mums jābūt nevis konkurentiem, bet partneriem, kas viens otru papildina, izpalīdz, pamāca. 

Nenoliedzami, ka no šī centra speciālista varam daudz mācīties. Tas ir jāturpina. Uzskatu, ka 

nākamais gads būs grūts, un ne tikai finansiālajā ziņā, lai šos mērķus realizētu." 

 

Bibliotēku akreditācijas 

 

Pārskata periodā notika Jēkabpils Galvenās, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas un Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas bibliotēkas akreditācijas. Vairāk par bibliotēku akreditāciju rezultātiem 

Jēkabpils novada Galvenās un Jēkabpils pilsētas bibliotēku gada pārskatos 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 
 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 678428 690829 689898 

Pašvaldības finansējums 678039 689857 689089 

Maksas pakalpojumi 389 972 809 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 
 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 404095 398009 433203 

Darbinieku atalgojums  335059 326604 360335 

Krājuma komplektēšana 69036 71405 72868 

 

 Kopējais pašvaldības finansējums 2021. gadā ir nedaudz samazinājies par 0,1 % - galvenās 

pozīcijās ir palielinājies 

 krājuma komplektēšanai - + 2 % 

 darbinieku atalgojumam - + 10,1 % 

2021. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, darbinieku atalgojuma pozīcijā ir par 10% palielinājies, jo palielinoties minimālajai algai valstī 

arī pašvaldības darbiniekiem ir paaugstinājušas atalgojumu. 

Pārskata periodā nedaudz pieaudzis - + 2% pieaudzis finansējums krājuma komplektēšanai, jo 

sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, mazāk tika tērēts pasākumu organizēšanai un daļa tam 

paredzēto līdzekļu tika novirzīta bibliotēkas krājuma papildināšanai. 

Kopumā var teikt, ka finansiālā nodrošinājuma svārstības ir nelielas, finansējums nodrošina 

bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Lai gan vairākas bibliotēkas savos gada pārskatos 

minēja, ka ļoti ir pietrūcis finansējums tādu pasākumu rīkošanai, kas būtu saistīti ar grāmatas un 

lasīšanas popularizēšanu un nodrošinātu autoru uzaicināšanu uz tikšanos ar lasītājiem. Kopumā 3 

gadu griezumā budžetam ir tendence stāvēt uz vietas, pat samazināties – tas nav attīstību veicinošs, 

bet gan vairāk izdzīvošanas budžets, tā raksta Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 Kūku ciemata iedzīvotāju un viesu skatus jau krietnu laika brīdi piesaista krāsains LED 

ekrāns, kurā vērojami gan Krustpils skati un aktualitātes, gan aktuālās publiskās TV sporta pasākumu 

translācijas. 

 LED ekrāns tika uzstādīts biedrības “Inspe” realizētā ELFLA finansētā projekta 

ietvaros. Tomēr, lai modernais ekrāns nebūtu jāliek pie skumji nobružātas sienas, Kūku pagasta 

pārvalde jau 2020.gada nogalē veica vienas gala sienas atjaunošanu un siltināšanu. Šī gada vasarā 

darbs pie Kūku bibliotēkas ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas turpinās – norit 

atjaunošanas būvdarbi saskaņā ar būvniecības dokumentāciju 

 

 
 

Kūku bibliotēkas ēkas renovācijas darbi 2021.gadā 

 

2021. gadā ēkā, kur atrodas Vīpes bibliotēka, veikta jumta seguma atjaunošana, lietusūdeņu 

sistēmas pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana. 

Variešu bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts, nokrāsota siena bērnu un apmeklētāju zonās, 

nomainīts grīdas klājums no linoleja uz laminātu. Nodaļā Antūžos nomainīti apkures radiatori, 

savukārt nodaļā Medņos tika nomainīti 2 logi lasītāju apkalpošanas telpā. 
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Telpas Variešu bibliotēkā 

 

Zasas bibliotēkā pārskata periodā iegādāti lasītavas krēsli un galds, divi grāmatu izstāžu 

plaukti, mēbeles bērnu un jauniešu stūrītim 

 

   
 

  
Telpas Zasas bibliotēkā 

 

Variešu bibliotēka sadarbībā ar Variešu pagasta pārvaldi ir atvērusi Āra lasītavu. 
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3.2. Iekārtas, aprīkojums 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 
Iekārtas Skaits +/- 

Datori 206 - 9 

Multifunkcionālās iekārtas 44 0 

Printeri 24 0 

Kopēšanas iekārtas 7 +3 

Skeneri 4 0 

 

Katru gadu Kūku bibliotēka cenšas atjaunot vai papildināt bibliotēkas materiāli tehnisko bāzi. 

Pārskata periodā iegādāti: daudzfunkciju krāsu iekārta, Ultra HD televizors, zāles pļāvējs, 

viedtelefons, portatīvais dators Lenovo, datoru ierīce Live gamerportable GC513, laminēšanas ierīce, 

rindu regulēšanas sistēma, kurā Covid-19 laikā īpaši aktuāla. 

 

 

Tabula ”Jaunas ierīces Kūku bibliotēkā 2021.gadā” 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

datoru ierīce Live 

gamerportable GC513 
- 1 

viedtelefons 1 - 

laminēšanas ierīce - 1 

rindu regulēšanas 

sistēma 
- 1 

zāles pļāvējs 1 - 

datoru ierīce Live 

gamerportable GC513 
- 1 

 

 

 

2021. gadā Gārsenes bibliotēkā iegādāti: jauns grāmatu plaukts un darba galds, austiņas, 

mikrofons un web kamera. 

 

Pārskata periodā Krustpils bibliotēkā nopirkts datora monitors, bērnu istabā iegādāti vēl 6 

sēžammaisi, nomainītas saplīsušās žalūzijas lasītavā, bērnu istabā pret jaunām. Drošības uzlabošanai 
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bibliotēkas ārpusē uzstādītas 3 novērošanas kameras. Lai uzlabotu darba vidi bibliotēkas telpās, 

nomainītas lampas pret LED paneļiem. 

 

Pārskata periodā arī Kūku bibliotēkā nomainītas žalūzijas visā bibliotēkā, iegādāts biroja 

krēsls vadītājai, nomainīti biroja galdi darbiniekiem, iegādāta stendu/vitrīna kausiem vai 

apbalvojumiem, iegādāts portatīvs dators bibliotēkas vajadzībām un nopirkts jauns televizors. 

Iegādātas laminēšanas ierīce gan lasītāju, gan darbiniekiem vajadzībām.  

 

2021. gadā Leimaņu bibliotēkā iegādāts: 

• 1 jauna multifunkcionāla iekārta EPSON WF-C5790  

• Darba mobilais tālrunis.  

• Ārējais cietais disks- novadpētniecības darba vajadzībām 

• Laminētājs 

• Bibliotēkā nomainīti 2 logi  

• Vitrīna dokumentiem, mapēm Leimaņos 

• Kumode dokumentiem 

• Stacionārais ekrāns 

 

 Jau 2020. gadā Sēlpils 1.bibliotēkā tika veikti bibliotēkai līdzās esošas telpas remontdarbi 

novadpētniecības krājuma izvietošanai. Novadpētniecības krājumu, galvenokārt, veido bijušā Raiņa 

kluba muzeja materiāli. Telpa ir iekārtota ar vitrīnām un plauktiem, lai visu būtu iespējams ērti 

izvietot apskatei, kā arī veidot izstādes. Arī 2021. gadā turpinājās novadpētniecības telpas 

labiekārtošana, pielāgojot plauktus un stendus. Pārskata periodā tika iegādāti 3 plaukti grāmatu 

izvietošanai bibliotēkā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula "Jaunās tehnoloģijas reģionā, kas iegādātas 2021.gadā" 

 
Nosaukums Skaits 

Datorkomplekts darbiniekiem 7 

Datorkomplekts lietotājiem 5 

Portatīvie datori 3 

Televizors 2 

Tīkla kameras 2 

Skeneri 2 

 

Vairākās reģiona bibliotēku atskaitēs parādījās šāds PrintScreen, priecājoties par to. Paldies v/a 

KISC darbiniekiem un uzņēmumiem, kas palīdzēja projekta realizācijā! Nākotnē tas arī ir ļoti 

nozīmīgs aspekts, ja teritoriālās reformas kontekstā bibliotēkas kļūs par klientu atbalsta punktiem, 

kur būs tehnoloģijas ar ievērojamu datu pārraides tīkla ātrums. 

Sēlpils 1. bibliotēkas pārskatā minētās Datu pārraides ātruma izmaiņas pa gadiema: "2021. gadā 

tika ievērojami uzlabots interneta ātrums bibliotēkā. Līdz 2019. gadam tas bija download 1.5 – 2 

Mbps, tad 2019. gadā tas bija 15 Mbps, bet 2020. gadā – 28.00 Mbps. Šobrīd, 2021. gadā, tas bija 46 

Mbps." 
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3.3. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

  

Vēl viena no perspektīvā risināmajām problēmām – jautājums par cilvēku ar īpašām vajadzībām 

iekļūšanu bibliotēkā, varbūt tas vairāk attiecas uz pilsētas bibliotēkām – uzbrauktuvju izbūve pie 

ieejas bibliotēkā, bet, ja bibliotēka atrodas otrajā stāvā, no 32 reģiona bibliotēkām 9(deviņas) 

bibliotēkas atrodas ēku 2.stāvos, tad tā ir problēma arī lasītājiem – veciem cilvēkiem, kuri 

nepārvietojas invalīdu ratiņos, taču viņu kustību spējas ir ierobežotas, arī jaunajām māmiņām. Vēl 

9(deviņām) bibliotēkām reģionā ir ieejas kāpnes augstākas, zemākas un arī nav izbūvētas 

uzbrauktuves.  

5 reģiona bibliotēkās vēl ir datori, kas tika iegūti Trešā tēva dēla projekta ietvaros, tātad jau 

novecojuši, varbūt vēl ejoši, bet ar vecām datorprogrammatūrām, kas neatbilst šodienas prasībām. 

Situācija ir ļoti atšķirīga novados. Piem., Krustpils novada bibliotēkās katru gadu no jauna tiek 

iegādāts viens datorkomplekts, arī Jēkabpils novadā šogad bibliotēkās tika iegādāti jauni 

datorkomplekti, bet ir novadi - Neretas, Aknīstes, un arī Viesītes, kur bibliotēkās vēl joprojām ir 

2005., 2006., 2012.gada datori. 2021. gadā trīs novadu  bibliotēkas kopā ar novadu datorspeciālistiem  

veica datortehnikas, arī datorprogrammu auditu un norakstīja novecojušās vienības,  jo vajadzētu būt 

tā, ka bibliotēkās ir varbūt mazāk šo datorkomplektu, bet tie ir labi darbojošies un ar modernām 

datorprogrammām. Svarīga šeit ir novadu bibliotēku sadarbība ar novadu datorspeciālistiem. 

Aktīvi strādājot ar krājumu, parādījusies novadu bibliotēkās problēma, ka nav krātuvju telpu, 

kur novietot mazpieprasīto literatūru, iepriekšējo gadu periodiskos izdevumus. Šī problēma 14 

reģiona bibliotēkām.  

4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums 

 

Tabula “Personāls reģionā” 

 
 2019 2020 2021 

Kopā  47 48 46 

t.sk. bibliotekārie darbinieki 41 42 43 

Nepilnas slodzes bibl. darbinieki 6 7 7 

Bibl. darb. ar prof. izglītību 13 17 17 

t.sk. ar augstāko bibliotekāro 3 3 3 

Bibl. darb. ar citu augstāko 11 12 12 

Bibl. darb. ar citu vidējo speciālo 7 5 6 

Bibl. darb. ar vidējo izglītību 10 8 8 

Profesionālā pilnveide (no 160h) 6 6 6 

  

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 

Apbalvojumi Jēkabpils novadā 
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Kalna bibliotēkas bibliotekāre Gunta Jaunzeme apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības 

un Kultūras pārvaldes pateicību “Cilvēks kultūrā 2021” par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 

kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā (45 darba gadi);  

 

Rubeņu bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības un 

Kultūras pārvaldes pateicību “Cilvēks kultūrā 2021” par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 

kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā (45 darba gadi);  

 

Ābeļu bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības un 

Kultūras pārvaldes pateicību “Cilvēks kultūrā 2021” par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 

kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā (15 darba gadi);  

 

Leimaņu bibliotēkai Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības 

pateicība par dalību Latvijas bibliotēku festivālā Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!”.  
 

Leimaņu bibliotēkai Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības 

pateicība par piedalīšanos Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā ”Pagastu bibliotēka - vieta 

kopienas attīstībai”. 

 

Oktobra mēnesī Kalna bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne bija ievietota Letonika.lv 

facebook konta albumā “Latvijas publisko pašvaldību bibliotēkas lepojas!”, kurā 2021. gadā cildināja 

jubilārus un notikumus, ar kuriem lepojas Latvijas publisko pašvaldību 

bibliotēkashttps://www.facebook.com/letonikalv/photos/a.4084973078180899/4954092757935589. 

 

Apbalvojumi Krustpils novadā 

 

Variešu bibliotēkas vadītāja Daiga Beinaroviča apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības 

un Kultūras pārvaldes pateicību “Cilvēks kultūrā 2021” par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 

kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā (35 darba gadi);  

 

Variešu bibliotēkai pateicība par dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības jauno speciālistu sekcijas 

akcijā "Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb "LibdayLV". 
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Apbalvojumi Salas novadā 

 

Sēlpils 1. bibliotēkas vadītājai Airitai Volantei Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas 

Bibliotekāru biedrības pateicība par piedalīšanos Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā ”Pagastu 

bibliotēka- vieta kopienas attīstībai”. 

 

Salas bibliotēkai pateicība par dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības jauno speciālistu sekcijas akcijā 

"Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb "LibdayLV". 

 

Apbalvojumi Viesītes novadā 

 

Lones bibliotēkas vadītāja Lilija Lejiete apbalvota ar Jēkabpils novada pašvaldības un 

Kultūras pārvaldes pateicību “Cilvēks kultūrā 2021” par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu 

kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā (20 darba gadi);  

 

Saukas bibliotēkas vadītājai Veltai Lācei Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas 

Bibliotekāru biedrības pateicība par piedalīšanos Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā ”Pagastu 

bibliotēka- vieta kopienas attīstībai”. 

 

Rites bibliotēkai pateicība par dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības jauno speciālistu sekcijas akcijā 

"Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb "LibdayLV". 

 

Viesītes bibliotēkai pateicība par dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības jauno speciālistu sekcijas 

akcijā "Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb "LibdayLV". 

 

 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai 
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Viesītes bibliotēka vadītāja Līga Griškena savā gada pārskatā raksta : "Laikā, kad jau divus 

gadus dzīvojam un strādājam samērā izolētā vidē, īpašu nozīmi ieguvuši semināri un dažādas 

apmācības ZOOM un MS Teams platformās. Līdztekus profesionālajiem jautājumiem gribētos vairāk 

apmācību par to, kā atjaunot savus iekšējos resursus, kā neizdegt un kā šo atbalstu sniegt arī 

lietotājiem, jo arī šie cilvēki nereti līdztekus profesionālajai palīdzībai gaida psiholoģisku atbalstu, 

uzmundrinājumu. Noderīga ir apmaiņa ar pozitīvajām, veiksmīgajām idejām." 

 

Pietrūkst klātienes komunikācijas, pieredzes apmaiņas ar kolēģiem. Pārskata periodā pēc bijušā 

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes uzaicinājuma kopā kultūras darbiniekiem, apmeklējām 

Augšdaugavas novada Maļinovas pagasta bibliotēku.   

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, tas ietekmē bibliotēkas darbu, kad ir pasākumi ārpus 

bibliotēkas, izbraukumi uz semināriem vai mācībām, atvaļinājuma periodā, šajā laikā apmeklētājiem 

nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Bibliotēkas pamatrādītāji, pakalpojumu pieejamība būtu 

augstāka, ja strādātu otrs darbinieks. 

Šo problēmu saskata un vēlas risināt Krustpils novada pašvaldība, trīs bibliotēkās šajā novadā 

ir divi darbinieki - Kūku, Variešu un Krustpils pagasta bibliotēkās. Visās bibliotēkās abiem 

darbiniekiem ir pilnas slodzes. Bet šī slodzes palielināšana ir jāpamato pašvaldībai gan ar daudzajiem 

pasākumiem dažādām vecuma grupām, gan ar lielo noslogotību (lasītāju skaits, apmeklējums, 

izsniegums, darbs BIS Alisē utt.). Izveidojoties jaunajam Jēkabpils novadam, pašvaldība lēma, ka 

pagastu bibliotēkās ir jāstrādā 1 darbiniekam, līdz ar to Kūku un Krustpils bibliotēkās slodzes tika 

samazinātas uz 1 slodzi. 

Otra problēma ir reģiona bibliotekāru novecošanās process, no 43 bibliotekārajiem 

darbiniekiem 9 (deviņi) ir pensijas vecuma, tātad 21%.  

Aktuāla problēma ir reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem, kas tomēr vēlas startēt 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, bet varbūt to nav darījuši tīri 

finansiālu iemeslu dēļ. Tāpēc liels atbalsts un risinājums ir Eiropas fondu piesaiste šajās programmās.  

Diemžēl jāpaziņo arī ļoti skumja vēsts - novembrī mūžībā devās ilggadējā Kalna bibliotēkas 

vadītāja Maruta Orbidāne. Tas ir liels zaudējums mūsu bibliotekāru saimei... 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

  

2019 

 

2020 

 

2021 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 6528 6001 5999 -0,1% 

t.sk. bērni 1960 1815 1743 -4,0% 

Fiziskais apmeklējums 107929 71172 62222 -34,1% 

t.sk. bērni 31085 15900 11220 -12,6% 

Izsniegums kopā 167417 143631 134752 -14,2% 

t. sk. grāmatas 71920 66225 63403 -7,9% 

t.sk. periodiskie izdevumi 95058 75930 71102 -4,3% 

t.sk. bērniem 13778 9618 7777 -19,1% 

2021. gada bibliotēku visu izmantošanas rādītāju salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem ir ar "-

" zīmi, jo saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, pamatrādītāji joprojām  samazinās. 

Varbūt -% vairs nav tik dramatiski lieli. Protams, likumsakarīgi arī tas, ka laukos sarūk iedzīvotāju 

un līdz ar to arī bibliotēku lasītāju skaits. Vislielākais "-" ir Fizisko apmeklējumu rādītājs, jo bija 

jāievēro dažādi epidemioloģiskie aizsardzības noteikumi. 

 

Viesītes bibliotēkā no salīdzināšanas viedokļa – 2021. gadu jau iespējams salīdzināt ar iepriekšējo, 

jo tas aizritējis līdzvērtīgākos apstākļos nekā tas bija ar 2019. gadu. Kā redzams tabulā, rādītāji 

2021.gadā turpina samazināties, bet vairs ne tik katastrofāli. Bibliotēkas apmeklējumā un grāmatu 

izsniegumā pat vērojams zināms kāpums, kas iepriecina. Periodikas izsnieguma samazinājums varētu 

būt saistāms ar ilgstošajiem ierobežojumiem lasītavas izmantošanai. No citiem rādītāju krituma 

iemesliem noteikti jāmin jau tradicionālie - sarūk iedzīvotāju skaits apkalpojamajā teritorijā un 

likumsakarīgi - arī Bibliotēkas lasītāju skaits. Sakarā ar novadu reformu 2022. gads varētu būt ar vēl 

lielāku skaitļu kritumu. 

Lasītāju skaita samazināšanās iemesls vēl joprojām ir vairāku iedzīvotāju aizbraukšana uz 

ārzemēm darba meklējumos, gados vecāku aktīvo lietotāju veselības pasliktināšanās, arī jauno 

tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji sev vajadzīgo informāciju atrod patstāvīgi mājās interneta 

vietnēs. Nākamajos gados varēs vērtēt, vai šī gada ierobežojumi būs ietekmējuši apmeklētāju 

paradumus un līdz ar to arī bibliotēkas aktualitāti sabiedrībā. 

 Rādītāju samazināšanās ir neizbēgama un saistāma gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos 

apkalpojamajā teritorijā, gan arī ar viņu pasivitāti un apātiju – savā veidā arī ar to, ka cilvēkiem 

pirmajā vietā ir ekonomisko problēmu risināšana, sociālie jautājumi, un brīvajā laikā uzmanība tiek 

atvēlēta vispirms jau dažādu informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējam atpūsties un rast 

izklaidi. 

Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet, pateicoties vairāku novadu pašvaldību 

atbalstam, tikai nedaudzās 3(trijās) ir arī maksas pakalpojumi, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un 

informācija par tiem atrodama bibliotēkās. 

 2(divas) reģiona bibliotēkas ir atvērtas arī sestdienās, lai to pakalpojumus varētu izmantot arī 

skolēni, studenti, strādājošie. Savukārt Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka piektdienās darbojas 

ilgāk, lai to vajadzības gadījuma varētu izmantot strādājošie un citu skolu audzēkņi. 
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5.1. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

 

Katras reģiona bibliotēkas pamatuzdevums ir kvalitatīva informācijas un pakalpojumu 

sniegšana bibliotēkas lietotājiem un apmeklētājiem.  Tāpēc regulāri tiek strādāts pie esošo 

pakalpojumu uzlabošanas un jaunu ieviešanas. Izvērtējot statistiskos rādītājus un, uzklausot 

apmeklētājus, var secināt, ka tomēr jāturpina strādāt pie pakalpojumu attīstības, tiešsaistes pasākumu 

organizēšanas. 

Viens no pakalpojumiem, kas attīstās un ietekmē lietotāju kvalitatīvu apkalpošanu ir reģionu 

bibliotēku darbs, strādājot BIS Alisē, uzsākot automatizētu lietotāju apkalpošanu. 2021.gadā visas 

reģiona publiskās bibliotēkas strādā BIS Alisē. 2021. gadā turpinājām attīstīt SBA moduļa 

izmantošanu kopkatalogā, kas uzlaboja operatīvu informācijas apmaiņu starp reģiona bibliotēkām. 

Bibliotēkas arvien aktīvāk veic jauno lasītāju autorizāciju, lai būtu iespēja lietotājiem patstāvīgi 

informāciju sameklēt elektroniskajā katalogā, pasūtīt sev interesējošus materiālus. 

Bibliotēka ir arī kā vieta, kur, pateicoties esošajām informācijas tehnoloģijām, varētu citas 

organizācijas rīkot dažādus kursus, pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām. Bet Covid-19 ietekmē 

mēs nevarējām ieplānotos pasākumus organizēt. 
 

Kūku bibliotēka savā gada pārskatā raksta: "Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās 

funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, 

patērētās elektrības, telefonu maksājumu vietu. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek 

meklēts darbs, pirkts un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas 

darbinieki ir starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem.  

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti 

pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Papildus pamatpakalpojumiem bibliotēka sniedz 

maksas pakalpojumus – kopēšanu, izdrukas no datora, skenēšanu, laminēšanu, grāmatu apvākošanu, 

telpu izmantošanu u.c. Maksas apmēru par bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem nosaka 

Krustpils novada dome." 

Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, Kūku bibliotēkā izveidotā datorklase, kas ir 

izremontēta un aprīkota ar stacionāriem datoriem un pastāvīgu interneta pieslēgumu, dodot iespējas 

iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās nepieciešamās datora prasmes. Taču 

pandēmijas iespaidā tā netika noslogota, šajā datorklasē tomēr notika apmācības skolēniem par 

satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas eksāmenu un 9(deviņi) vietējās kopienas bērni saņēma 

velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. 

 

 Viesītes bibliotēkā Covid ierobežojumu laikā ir pieaudzis attālināti sniegto pakalpojumu 

skaits un nozīme. Tās ir uzziņas pa telefonu, materiālu fotografēšana un sūtīšana programmā 

Whatsapp, materiālu skenēšana, lejupielāde un nosūtīšana uz e-pastiem utt. Pieredze rāda, ka cilvēki 

labāk izvēlas saņemt reālu grāmatu, un tikai samērā nedaudzi izmanto “3td e-GRĀMATU 

bibliotēku”. 

Tika izmēģināta arī pasākumu vadīšana bērniem, pieslēdzoties ZOOM platformā – tas bija kaut 

kas jauns. Tā, piemēram, šādi  notika mazāko klašu iepazīšanās ar Bibliotēku, kad bibliotekārs ar 

portatīvo datoru staigāja pa telpām un iepazīstināja bērnus ar viņiem paredzēto grāmatu krājumu, 

lasīja fragmentus no grāmatām. 

2021.gadā vēl 3 bibliotēkas reģionā uzsāka sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku – 

bibliotēkas pasūta CD vai lieldrukas grāmatas, kas vājredzīgajiem lasītājiem un personām ar citiem 

redzes traucējumiem ļauj klausīties darbus ierakstos vai lasīt grāmatas ar palielinātiem burtiem. 
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Joprojām bibliotēkas lietotājiem ir stabila interese par interneta pakalpojumiem, Wi-Fi 

iespējām, dokumentu skenēšanu un nosūtīšanu uz e-pastu, kopēšanas pakalpojumiem. 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītāja Veronika Papaurele bibliotēkas pārskatā 

raksta: "Regulāri strādāts pie bibliotēkas publicitātes (sociālajos tīklos, telpās un ārpus tām), 

sagatavojot un publicējot informāciju par plānotajām un aizvadītajām aktivitātēm. Izpildot lasītāju 

pieprasījumus, piedāvāta iespēja trūkstošos izdevumus saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) 

kārtā.  Regulāri tiek organizētas mākslas darbu vai informatīva satura izstādes, iepazīstinot 

apmeklētājus gan ar vietējo mākslinieku, gan profesionālo autoru darbiem. 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas darba vājās puses - abonementa un lasītavas izvietojums 

2.stāvā, kas ir apgrūtinājums daļai lasītāju; tā kā liels skaits bibliotēkas lasītāju ir pensionāri un 

invalīdi vai lasītāji ar kustības traucējumiem, šī problēma ikdienā ir labi pamanāma. Interneta lietotāji 

reizēm izjūt vajadzību pēc norobežotām darbavietām (darījumu veicēji, internetbankas lietotāji)". 

 

 Ierobežojumu laikā Leimaņu bibliotēkā tika veikta grāmatu izsniegšana bezkontakta ceļā. 

Tas skaidrojams, ka pavasarī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pieprasījums tika saņemts 

telefoniski vai e-pastā, noteikts konkrēts grāmatu saņemšanas laiks, un vēlamā literatūra, iesaiņota 

maisiņā, izsniegta pie bibliotēkas 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 

Ļoti svarīga pārskata periodā un Covid-19 ietekmē bibliotēkās ir automatizētas lietotāju 

apkalpošanas un attālās pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana, kas dod iespēju bibliotēkas autorizētiem 

lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt savu statusu abonementā (izsniegumi, laikā 

neatdotie, pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), rezervētie, rindas, atgādinājumi) neierobežotā laikā. 

 

 Rites bibliotēka pakalpojumu jomā var minēt pārgājienu Cīruļmuiža- Kņāvu pilskalns – 

Saukas ezers, futbola draudzības spēli, Bērnu aizsardzības dienas sporta dienu, dzejas dienu 

pasākumu 1-3.klasei. Katru gadu bērni tiek iesaistīti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. 

Bibliotēkā ir pieejama bezmaksas interneta izmantošana (i-punkts).  Grāmatu rezervēšana. 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamības vērtējums ir atbilstošs iedzīvotāju prasībām. 

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība: 

 Turpināt pilnveidot Rites bibliotēku kā nozīmīgu kultūras un informācijas centru Rites 

pagastā; 

 Izmantot elektronisko katalogu, SBA sniegtās iespējas, piedāvāt izmantot tās lietotājiem; 

 Apmācīt lietotājus meklēt un piekļūt informācijai internetā, bibliotēkas fondā; 

 Nodrošināt lietotāju pieprasījumu pēc materiāliem, uzziņām; 

 Piedalīties projektos – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Ziemeļvalstu literatūras nedēļa”; 

 Regulāri iesaistīties dažādos semināros, profesionālajās apmācībā un kursos. 

  

E-grāmatu bibliotēka 

Covid pandēmijas laikā, kad arī kādu laiku bibliotēku durvis bija  ciet,  reģiona bibliotēkas jo 

īpaši reklamēja  – “3td e-grāmatu bibliotēku” - turpināja dažādot šo popularizēšanas darbu: 

- bibliotēkas sagatavoja jaunas publikācijas pašvaldību informatīvajos 

izdevumos;  

- bibliotēkās uz informācijas stendiem, sociālajos medijos izvietota reklāmas 

afišas, infografikas, lai būtu saprotami, kā piereģistrēties 3td, strādāts ar lasītājiem 

individuāli, popularizējot un stāstot par šo pakalpojumu; 
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-  
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati Jēkabpils reģionā" 

 

 E-grāmatu b-kas lasītāju 

skaits reģionā 

E-grāmatu 

izsniegums 

2019 290 505 

2020 292 1484 

2021 406 3068 

 

2021.gadā statistika ir iegūta par visu Jēkabpils reģionu kopā, tas nozīmē par visu Jēkabpils 

reģionu (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas, Viesītes novadi).  

 

Šie skaitļi vērtējami kā labi jo pēc apkopotajiem rezultātiem starp Latvijas reģioniem Jēkabpils 

reģions un Neretas novads ieņem 11.vietu kategorijā Lasītāji un 8. vietu kategorijā Izsniegumi. 

 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka pārskatā raksta: "2021.gadā 15 bibliotēkas lietotāji ir 

reģistrējušies  un lasa www.3td.lv. Dažas lasītāju atsauksmes: 

• Patīk plašais dažāda satura grāmatu piedāvājums; 

• Lietotājiem ir iespēja aplūkot īso grāmatas saturu; 

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

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

  uz bibliotēku, tas ir izdevīgi pašreizējos apstākļos; 

• Var izlasīt vai apskatīties grāmatas, kuru vietējā bibliotēkā nav". 

 

Lielāka interese par šo pakalpojumu bija vērojama tad, kad Viesītes bibliotēka bija slēgta, kā 

arī no to lietotāju puses, kuri atrodas citur un mūsu Bibliotēku apmeklēt nevar. Gandrīz vienmēr nācās 

palīdzēt lietotājiem (telefoniski instruējot, instrukcija Whatsapp u.c.) pirmo reizi iekļūt e-bibliotēkā, 

izejot reģistrēšanās procesu, dažreiz arī izmantošanā. Bibliotēkas uzdevums bija arī uzraudzīt, lai e-

grāmatu lasītāji nebūtu parādnieki Bibliotēkā, pagarinot izsniegtās grāmatas, kas arī tika regulāri 

darīts.  

Sakarība starp autorizētājiem lietotājiem un e-grāmatu lasītājiem nav izteikta. Pērn interesants 

bija gadījums, kad cilvēks, kas strādā un dzīvo Rīgā, bet dzimis Viesītē, izteica vēlmi pierakstīties un 

autorizēties tieši Viesītes bibliotēkā, lai varētu piekļūt “3td e-GRĀMATU bibliotēkai”. 

 

Vērtējot lietotāju atsauksmes, jāatzīst, ka šī lasīšanas iespēja tuvāka jaunāka gadagājuma 

lasītājiem. Starp mūsu Bibliotēkas lasītājiem daudz ir to cilvēku, kuri vēlas lasīt reālu grāmatu; ir 

cilvēki, kas e-grāmatu negrib veselības apsvērumu dēļ (nogurst acis) vai kuriem mājās nav pieejams 

dators un interneta pieslēgums. 

 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

 

Lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, par iegādājamo literatūru, 

abonējamo periodiku, bibliotēkas darba laiku notiek galvenokārt mutvārdu aptauju rezultātā. Savu 

viedokli par bibliotēkas darbu lietotāji var izteikt arī ar Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā. 

Aktīvi izvietojot informāciju sociālajos tīklos iedzīvotāji tiek informēti par daudzveidīgajiem 

bibliotēkas pakalpojumiem (jaunākās grāmatas, pasākumi, izstādes u.tml.), ieinteresējot jaunos 

lasītājus apmeklēt bibliotēku. 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

 

http://www.3td.lv/
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Jēkabpils reģionā kopumā 9 bibliotēkām ir vai nu nodaļas vai ārējās apkalpošanas punkti, vai 

arī pakalpojumu sniegšanas vietas. Variešu bibliotēkas divos ārējās apkalpošanas punktos - precīzāk 

teikt nodaļās lietotājiem tiek sniegti visi pakalpojumi, jo nodaļas ir iepriekš bijušas publiskās 

bibliotēkas ar savu infrastruktūru. Tātad pakalpojumi tie paši, kas bibliotēkas centrālajā ēkā Variešu 

pagasta centrā, izņemot nodaļā Antūžos, tur tīkls vairs neatrodas bibliotēku Gaismas tīklā un līdz ar 

to vairāki interneta resursi nav pieejami.  

 

Jēkabpils novada 5 bibliotēku nodaļās arī ir pieejami visi bibliotēku pakalpojumi, tikai 

samazinātā nedēļas darba laikā. Līdz ar to šo nodaļu statistikas dati ir samazinājušies. 

 

3 reģiona bibliotēkas lasītājus apkalpo pakalpojumu sniegšanas vietās, atvedot jaunākās, 

pieprasītās grāmatas, kā arī preses izdevumus, piem., Ābeļu bibliotēkai ārējo apkalpošanas punktu 

nav, bet reizi mēnesī bibliotekārs brauc ar jaunākajām un pieprasītākajām grāmatām uz pagasta skolu, 

kur skolotājiem un darbiniekiem ir iespēja paņemt sev interesējušo grāmatu. 

 

 Asares pagasta bibliotēkas vadītāja raksta savā pārskatā: "Katru otro otrdienu (izņemot 

Covid stingro ierobežojumu laiku, kad nevarēja arī izsniegt grāmatas) - 2 stundas apkalpoju lasītājus 

Ancenē dzīvoklī Spodras. Izsniedzu un saņemu grāmatas, žurnālus. Uzklausu vēlmes, ko atvest 

nākošā reizē. Atbraukusi savadu Alisē. Ancenē pakalpojumu izmanto 11 lasītājas, domāju, ka diez 

vai viņas atbrauktu uz bibliotēku." 

 

 5.2. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Sadarbībā ar novadu pašvaldībām, bibliotēkas ir kļuvušas pieejamākas personām ar īpašām 

vajadzībām. Pie ēkas, kur atrodas Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka, ārpusē pārskata 

periodā ir uzbūvēta uzbrauktuve apmeklētājiem ratiņkrēslos. 

Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas vadītāja raksta: "Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, jo ir uzbūvēta jauna uzbrauktuve. Bibliotēka ir arī draudzīga jaunajām 

māmiņām, jo remonta rezultātā bibliotēkā tika ieliktas platākas durvis, un māmiņas ar bērnu ratiņiem 

var brīvi iebraukt bibliotēkā." 

No 32 reģiona bibliotēkām - 7(septiņas) atrodas māju otrajos stāvos, 8(astoņām) ir pakāpieni 

uz bibliotēku un tās  nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Bibliotekārie 

pakalpojumi cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti, grāmatas piegādājot mājās. Šo 

pakalpojumu nodrošina ne tikai bibliotēku darbinieki, bet ir iesaistījušies bibliotēku lietotāji: kaimiņi, 

bērni, kā arī pagastu sociālie darbinieki.. 

Blakus Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkai atrodas Sociālās aprūpes nams "Mežvijas", kurā 

ir ierīkots pacēlājs invalīdiem, līdz ar to ir iespēja invalīdiem nokļūt bibliotēkā.  Bibliotēka ir 

savienota ar šo iestādi, līdz ar to vecie ļaudis katru dienu, neizejot ārā, var apmeklēt bibliotēku.. Uz 

šo brīdi pansijā dzīvo 25 cilvēki, puse izmanto bibliotēku. 2021. gadā bibliotēka sadarbībā ar sociālā 

dienesta vadītāju plānoja un organizēja dažādus pasākumus bibliotēkas telpās (piem., notiek dažādas 

lekcijas, tradīciju svētku svinēšana, filmu skatīšanās), bet Covid-19 ietekmē nācās daudzus 

pasākumus arī atcelt. Grāmatas tika ienestas aprūpes centrā, ievērojot visus drošības pasākumus, 

izmantojot sociālā darbinieka palīdzību. 

 

Pēc pieprasījuma Viesītes bibliotēka grāmatas uz mājām regulāri piegādā 8 lasītājiem – 

veciem cilvēkiem, personām ar kustību traucējumiem. Laikā, kad bibliotēka bija slēgta, kā arī gada 

nogalē, kad uz Bibliotēku drīkstēja nākt tikai vakcinētas personas, iespēju robežās, savstarpēji 

vienojoties, tika praktizēta grāmatu piegāde uz mājām vairākiem lasītājiem. 
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Turpinās sadarbība ar Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centru, kur grāmatas, kā arī 

klausāmos diskus no Neredzīgo bibliotēkas izmanto 2 lietotāji. Viņiem tos piegādā centra darbiniece. 

2021. gadā pieaudzis to lietotāju skaits, kas regulāri ar Bibliotēkas palīdzību pasūta un klausās 

CD no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājumiem (2021. gadā – 7 lietotāji, 2020. gadā – 4). Pavisam 

pērn šie lasītāji noklausījušies 97 diskus, to kopējais izsniegums - 106. Pieprasīta pārsvarā 

daiļliteratūra. 

 

 Ābeļu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta: "Uz pagastmāju un  bibliotēku ir izbūvēta 

uzbrauktuve  invalīdu ratiņkrēslam. Viens datorgalds ir piemērots, lai pie tā varētu strādāt klients 

invalīdu ratiņkrēslā. Bibliotēka ir veiksmīgi sākusi sadarboties ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

Daugavpils filiāli, lasītājiem tiek piedāvātas gan klausāmgrāmatas, gan arī grāmatas lielā drukā. 

Klausāmgrāmatas ir ņēmuši 12 lasītāji un lielās drukas grāmatas 7 lasītāji. Bibliotēkas lietotāju 

interese par klausāmgrāmatām pieaug bet nav atbilstošās ierīces lai varētu atskaņot grāmatu. 

 

2021.g. arī Zasas bibliotēka, sadarbībā ar LNerB Daugavpils filiālbibliotēku, piedāvāja jaunus 

pakalpojumus - grāmatas palielinātajā drukā, kā arī klausām grāmatas. Pielāgotās literatūras lasītāju 

lokam pievienojās  10 Zasas bibliotēkas lietotāji. 

 

5.3. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

Ābeļu bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētājiir seniori. Katru gadu 

janvārī tiek organizēts pasākums novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pavasarī notiek 

tikšanās ar puķu, dārzeņu audzētājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem dārzniecībā. Bibliotēku 

apmeklē arī bezdarbnieki, lai meklētu darbu interneta portālos un avīzēs. Bibliotekāra palīdzība bieži 

vajadzīga gan resursu meklēšanā, gan CV rakstīšanā atrastajai darbavietai. Bibliotēkā kopēšana, 

skenēšana un printēšana ir bezmaksas, tāpēc maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji to izmanto 

dokumentu, izziņu, bankas pārskatu printēšanai un kopēšanai.  

 

 Ābeļu bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētāji  ir seniori. 

Bibliotēku nedēļā ”Darīt neticamo” no 19. līdz 24. aprīlim rīkojām dzejas konkursu ”Kur grāmata, 

tur dzeja”, kā arī šajā nedēļā apmeklējot bibliotēku, katram lasītājam bija sagatavota neliela 

pārsteiguma dāvaniņa 

 

 
  

 Kalna bibliotēkā ir izveidojušās vairākas lietotāju grupas: skolēni, mājsaimnieces, 

rokdarbnieces, dažādās sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas apmierināt. 

Visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē 

pasākumus. Jau trīs gadus bibliotēkā darbojas rokdarbnieču pulciņš. Diemžēl šogad pandēmijas 
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ierobežojumu dēļ pulciņa dalībnieču kopā sanākšana iknedēļas nodarbībās bija jāpārtrauc. Tomēr 

vasarā, kad ierobežojumi bija mīkstināti, sadarbībā ar biedrību “Cerību logi” aizbraucām ar 

rokdarbniecēm ekskursijā uz Balvu novada z/s Kotiņi saimniecību. Apmeklējām Rekovas dzirnavas, 

Viļakas ezeru un citas interesantas apskates vietas.  

 

Krustpils bibliotēka sniedz konsultācijas cilvēkiem, kuriem neizdodas apgūt informācijas 

tehnoloģijas. Pieprasīti ir e-pakalpojumi. 2021. gadā 2 mēnešus piektdienās bibliotēkā sadarbībai 

atsaucās lauku attīstības konsultante, labprāt piekrītot vadīt apmācības zemes īpašniekiem, kam 

aktuāls ir jautājums par lauku bloku karšu veidošanu. Viss darbs notika pie bibliotēku datoriem, 

ievērojot drošības pasākumus. 

 

Nosakot pakalpojuma mērķauditoriju, ir iespējams piedāvāt efektīvākus bibliotekāros 

pakalpojumus. Tāpēc Zasas bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar vietējo senioru klubiņu 

“Noskaņa”, Sēlijas prasmju muzeju - veidojot kopīgas izstādes. 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka turpina sadarbību ar Aknīstes senioru centra „Apaļā 

galda” klubiņu.  

Saukas bibliotēkas apkalpes zonā patstāvīgo bērnu-lasītāju ir nedaudz, toties vasaras mēnešos 

ir bērni, kas brauc uz laukiem un tad bibliotēkā norit intensīvs darbs. Savukārt Lones bibliotēkā sāk 

veidoties pensionāru grupiņa, kas vēlas lai pienes grāmatas mājās. Vairāki pensionāri uzsāka lasīt 

laikrakstus news.lv, arī izmantojām grāmatu lasīšanu letonika.lv. Tiek popularizēta avīžu lasīšana 

interneta lasītavā. 

Savukārt Rubeņu bibliotēka pētījusi savu apmeklētāju grupas un viņu vidū izdala: 

1.grupa: seniori, sociālo riska grupu cilvēki, kas neprot lietot datoru un viņi arī nevēlas to apgūt, 

jo viena lieta ir apgūt datorrakstīšanu un interneta lietošanu informācijas meklēšanai internetā, 

pavisam cita lieta, kad jākārto rēķini (ne katram senioram ir internetbankas lietošanas tiesības, līdz ar 

to nav iespējams autorizēties valsts portālos) 

2.grupa seniori, bezdarbnieki, mājsaimnieces, kuras ir guvušas pamatzināšanas agrāk 

apmeklējot bibliotēkas piedāvātās apmācības un brīvi lieto Internet ikdienā mājās (ziņu portālus, 

sociālos tīklus, rēķinu saņemšanu). Bibliotēkā griežas pēc palīdzības, pēc konsultācijas banku kontu 

izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā, sludinājumu meklēšanā, koncertu, teātru piedāvājumu 

(Jēkabpilī) apskatīšanās( www.biļešuparadīze.lv) 

3.grupa apmeklētāju loks, kuriem nepieciešama palīdzība dažādu iesniegumu un CV rakstīšanā, 

skenēšanā, sūtīšanā, bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā (prot, bet nav 

drošības pašiem rīkoties interneta vidē). 

 

Viesītes bibliotēkas sadarbība ar novada un tieši pilsētā dzīvojošajiem, dzeju rakstošajiem 

cilvēkiem rezultējusies ar novada dzejnieku dzejas kopkrājuma izdošanu pašvaldības projektu 

konkursa ietvaros. 

 

5.4. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

 

Viesītes bibliotēkas uzziņas sniegtas gan klātienē, gan arī telefoniski, ar e-pastu starpniecību. 

Tas mūsdienās patiešām ir liels pluss, ka jebkuru materiālu varam ieskenēt vai nofotografēt un ar 

tehnoloģiju palīdzību nosūtīt pieprasītājam, kā arī līdzīgi var rīkoties mūsu sadarbības partneri, kad 

viņiem lūdzam palīdzību. 

Pērn pārsvarā dominēja tematiskas uzziņas, bet daudz bijis arī faktogrāfisku uzziņu. Liela daļa 

tematisko uzziņu ir novadpētnieciska rakstura, un to izpildē nereti jāsadarbojas ar muzeju “Sēlija”. 

 

Interesantu uzziņu piemēri Viesītes bibliotēkā: 

http://www.biļešuparadīze.lv/
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 faktogrāfiska uzziņa Industriālā mantojuma fondam par to, kāda ir adrese ēkai, kur 

kādreiz atradies “Rīgas apģērba” Jēkabpils filiāles Viesītes cehs. Ēka ir sliktā stāvoklī, pie tās nav 

nekādu norāžu, taču ātrā uzziņas izpildē palīdzēja tas, ka Bibliotēkas rīcībā esošajos novadpētniecības 

materiālos ir ziņas - šajā ēkā kādu laiku ir atradusies arī bērnu bibliotēka, tāpēc ēkas adrese bija 

zināma. Atbilde sniegta elektroniski; 

 faktogrāfiska uzziņa Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai par to, vai Viesītes bibliotēkas 

krājumā esošajā grāmatā “Saules pagalmos” redzamajai Anša Cīruļa gleznas “Jaunsaimnieks” 

reprodukcijai ir saistība ar A. Benjamiņu – reprodukcijas foto nosūtīts ar telefonu, ar whatsapp 

palīdzību, atbilde sniegta elektroniski; 

 tematiska uzziņa politiķim I. Parādniekam par sēļu ēdieniem un Augšzemē 

izmantotajiem ēdienu nosaukumiem – uzziņa pieprasīta telefoniski, laikā, kad Bibliotēka bija slēgta 

apmeklētājiem. Atbilde sniegta elektroniski, ieskenējot atsevišķus tekstu fragmentus un pievienojot 

vēstulei; 

 lielākoties uzziņas tiek precīzi formulētas, bet ir gadījumi, kad noskaidrojamais 

jautājums ir tik nekonkrēts, ka uzziņas izpildē nākas paļauties uz nojautu. Tad nākas likt lietā intuīciju 

un palīdz labi sadarbības partneri. Tā, piemēram, pagājušajā gadā tika saņemts pieprasījums, kad 

lasītājs lūdza atrast rakstu par plūdiem Daugavā, kas publicēts kaut kad žurnālā “Ieva” vai “Ievas 

Stāsti”, kurā intervēta kāda Salas iedzīvotāja, bet uzvārdu viņš neatceras, taču tur lasītās domas pēkšņi 

ir ļoti vajadzīgas. Šīs uzziņas izpildē sadarbojāmies ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bibliogrāfi, ar 

kuras palīdzību izdevās atrast īsto materiālu un nosūtīt pilntekstu interesentam. Pats labākais bija 

sajūta, kad uzziņas pieprasītājs pauda apbrīnu par bibliotekāru gudrību un visvarenību. 

Bibliotēkās organizētie pasākumi – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskie pasākumi ir 

paredzēti konkrētai mērķauditorijai. Radošajās darbnīcās interesenti var apgūt jaunas prasmes un 

iemaņas. Praktiska darbošanās veicina indivīda interesi par iespējām paplašināt savu redzesloku 

viņam interesējošās jomās. Tikšanās ar autoriem un māksliniekiem apmeklētājus rosina izlasīt 

iepriekš sarakstītos darbus, piem., tikšanās ar Marinu Kosteņecku, Eviju Gulbi u.c.. 

Aknīstes bibliotēka norāda, ka par pierastu situāciju ir kļuvis tas, ka paplašinājies bibliotēkas 

piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība. Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu rēķinu 

maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par vietu, kur var 

uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās 

aktivitātēs un pasākumos. kaut arī Covid situācija to ir izmainījusi, daudz izziņu ir jāsniedz attālināti. 

Kūku bibliotēka gada pārskatā raksta: "2021 gadā turpināja darboties aprīkotajā datorklasē. 

Šajā datorklasē notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas 

eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. Pārskata periodā 13 bērni 

saņēma velosipēda vadītājas apliecības. 

Ikdienā individuāli tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība, piem., konta 

pārskata izdrukas izveide, komunālo rēķinu izdruka, e-pasta lietošana, deklarāciju aizpildīšana 

elektroniski utt. Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, e-veselība.lv vai datamed.lv. 

 

 

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka ir sagrupējusi uzziņu darbu: 

"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”; 
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 katru gadu aktuāli pavasarī vietējiem lauksaimniekiem ir konsultācijas par elektroniskajiem 

pakalpojumiem – LAD karšu zīmēšana un vienotā iesnieguma iesniegšana; 

 tiek sniegta praktiska palīdzība jaunu paroļu nomainīšanā datu bāzēs, jaunas informācijas 

ievadīšanai un nosūtīšanai; 

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

izprintēšana; 

 Pa telefonu lasītāji vēlas noskaidrot, vai viņu pieprasītā grāmata ir uz vietas bibliotēkā. 

 vakcinācijas sertifikātu izprintēšna un derīguma pārbaudīšana" 

 

Atašienes bibliotēkā uzziņu un informācijas pakalpojumiem tiek izmantoti tradicionālie un 

elektroniskie informācijas avoti. Tie sevī ietver dažādas meklēšanas iespējas – Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas veidoto datu bāzi - elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

elektroniskos resursus, pieejamās datu bāzes (letonika.lv un news.lv) un dažādas citas interneta 

vietnes. 

Praktiska palīdzība un konsultācijas tiek sniegtas pakalpojumu izmantošanai e-vidē ko piedāvā 

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls https://www.latvija.lv/, kā arīdažādu nozaru portāli 

https://www.vid.gov.lv/, https://www.vsaa.gov.lv/lv, https://www.eveseliba.gov.lv/u.c.  

Neskatoties uz epidemioloģiskajiem  ierobežojumiem, uzziņu un informācijas sniegšanas darbs 

notika  klātiene, ievērojot visus piesardzības pasākumus, gan tika sniegtas attālinātas konsultācijas pa 

telefonu un sazinoties ar e-pasta starpniecību.  

 

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkās pieejami katras novadu pašvaldības publiskie gada pārskati un pašvaldības 

informatīvā izdevuma, kurā tiek publicēti domes saistošie noteikumi, izsoles un cita aktuālā 

informācija. 

Ar bibliotēkā pieejamā interneta un bibliotekāru palīdzību jebkuram lietotājam nodrošināta 

iespēja iepazīties ar novadu pašvaldības mājas lapām, kurā koncentrēta visa jaunākā un aktuālākā 

informācija novadiem, arī pieņemtie dokumenti. Bibliotēka lietotājiem ar interneta palīdzību 

nodrošina pieeju arī dažādu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijai.  

 

5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

strādā, bez pilsētas publiskajām bibliotēkām 32 publiskās un 17 skolu bibliotēkas (arī pilsētas 4 skolu 

bibliotēkas). Tātad 100% visas publiskās bibliotēkas ir ieviesušas automatizētus bibliotekārā darba 

procesus un lietotāju apkalpošanu. 

 

 

 

32 reģiona publiskās bibliotēkas izmanto visus sistēmā Alise pieejamos moduļus, lai veiksmīgi 

noritētu bibliotēkās darbs automatizēti. 

 

2021. gadā turpinām izmantot SBA moduli kopkatalogā. Bibliotēkas novērtē un izmanto Alises 

automatizētās inventarizācijas moduli. 2021.gadā ir veiktas 9 (deviņas) inventarizācijas. 

      Strādā 

  Alise-i  

Nestrādā 

kopkatalogā 

Automatizēti     

izsniedz 

Rekataloģizācij

a pabeigta 

Publiskās bibliotēkas 32 - 32 31 

Skolu bibliotēkas 17 4 12 11 

Kopā 49 4 44 41 

https://www.latvija.lv/
https://www.vid.gov.lv/
https://www.vsaa.gov.lv/lv
https://www.eveseliba.gov.lv/
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Reģiona bibliotēku darbinieki norāda ka autorizācijas datus lietotāji izmanto maz, lai gan 

bibliotēkās notiek individuālas konsultācijas par to, ka automatizētas lietotāju apkalpošanas un 

attālinātas pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana dod iespēju bibliotēkas autorizētiem lietotājiem 

pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt savu statusu abonementā (izsniegumi, laikā neatdotie, 

pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), rezervētie, rindas, atgādinājumi) neierobežotā laikā. 

 

Bibliotēkas lietotāji tiek autorizēti darbam elektroniskajā katalogā. Reģiona bibliotēkās ir 

kopumā autorizēti 4234 (+69) lietotāji.  

 

Ir pieejama WebPAC Mobilā versija, kurā saskarne ir pielāgota visiem viedtālruņu veidiem. 

 

5.6. Iekšzemes SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 
SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

 

2398 

 

1541 

 

1582 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

 

915 

 

588 

 

575 

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu lasītāja 

pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības veicināšanai 

bibliotēka, pirmkārt, izmanto savu krājumu. Ja pieprasījumu nevar apmierināt no bibliotēkas krājuma, 

tad izdevumu pieprasa Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, savās novadu bibliotēkās vai pasūta SBA 

kārtībā no LNB krājuma. 

 Neskatoties uz komplektēšanas finansējuma palielināšanos, reģiona bibliotēkas aktīvi 

izmanto šo pakalpojumu vispirms sava novada robežās, tad, izmanto JGB krājumu, izglītības iestāžu 

- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēku krājumus. 

 Un kā redzams pēc tabulas datiem SBA pakalpojuma statistika ir samazinājusies  + 2,7 % no 

citām bibliotēkām saņemtajām, bet -2,2 % uz citām bibliotēkām nosūtītajām. SBA izmantošanas dati 

ir nostabilizējušies un nav krasi mainīgi.  

 

 SBA grāmatu apmaiņā dominē:  

1) konkrētu lasītāju pieprasītas nozaru grāmatas; 

2) tālākizglītībai vai mūžizglītībai nepieciešamās grāmatas; 

3) pieprasītas ārzemju un latviešu daiļliteratūras grāmatas. 
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6.Krājums 
 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Katra reģiona bibliotēka, komplektējot krājumu, vadās pēc noteiktiem kritērijiem, kas 

pamatojas gan uz lasītāju pieprasījumiem, statistikas datiem. 

Gatavojoties atkārtotai akreditācijai, jau 2018.gadā katra no Aknīstes, Salas un Viesītes novadu 

12 bibliotēkām ir izstrādājušas Krājuma veidošanas vadlīnijas. 2019.gadā pārējās Jēkabpils, Krustpils 

un Neretas novadu 20 bibliotēkas izstrādāja šīs vadlīnijas.  

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2021. gadā: 

1) nozaru literatūras krājuma atjaunošana, diemžēl daudzās nozarēs jaunu izdevumu nebūt nav 

tik daudz, lai pilnvērtīgi atjaunotu krājumu; 

2) bērniem un jauniešiem adresētā literatūra;  

3) oriģinālliteratūras komplektēšana, 

4) esošā krājuma pārskatīšana un to izdevumu norakstīšana, kas neatbilst bibliotēkas lietotāju 

vajadzībām - novecojuši saturiski un nolietojušies.  

 

Atašienes bibliotēkas krājums veidots un papildināts atbilstoši akreditētās bibliotēkas 

statusam, bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kā arī bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas profilam. 

Bibliotēka iegādājās aktuālus un kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas lietotājiem būtu 

pieejama dažāda veida literatūra saturiskā ziņā, gan labā un kvalitatīvā vizuālajā un tehniskajā 

izpildījumā. Tas palīdz noturēt esošos lasītājus un piesaistīt jaunus. 

Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis ir lietotāju nodrošināšana ar universāla satura 

informāciju visu vecumu interešu grupām. Literatūra tiek komplektēta latviešu un krievu valodās. 

Krājums tiek komplektēts un tā attīstība mērķtiecīgi virzīta dažādu lietotāju grupu vajadzību 

apmierināšanai: 

 visu sociālo un vecumu grupu lasīšanas aktivitāšu atbalsts un izklaide; 

 mācības, studijas, mūžizglītība; 

 ikdienišķa informācija, izziņas un padomi; 

 kultūras mantojuma un mākslas apzināšana. 

Lai varētu veiksmīgi komplektēt krājumu, Jēkabpils novada Kalna bibliotēka vadās pēc 

šādiem principiem - 

lietotāju grupu intereses: 

- studējošo vajadzības,  

- skolēnu vajadzības pēc interesantas lasāmvielas, ieteicamās literatūras, izziņas literatūras 

 referātu un dažādu zinātnisko darbu izstrādāšanai,  

- mazo uzņēmēju un zemnieku saimniecību īpašnieku vajadzības, 

- pensionāru intereses. 

 Komplektējot grāmatu krājumu, Aknīstes bibliotēka izmanto aprakstus dažādos preses 

izdevumos, izdevniecību grāmatu katalogos, informāciju internetā. Krājumu komplektēt palīdz bērnu 

literatūras nodaļas bibliotekāre. Tiek pārrunāts ar skolas bibliotekāri un vidusskolas skolotājiem, kāda 

literatūra ir nepieciešama skolotājiem un skolēniem mācību vielas apguvei. Kopā ar novada 

bibliotēkām racionāli komplektējot grāmatu krājumu, katra bibliotēka iegādājās vairāk pieprasītās 

grāmatas savā bibliotēkā. Bet mazāk izmantojamo literatūru un grāmatas krievu valodā iegādājas 

novada depozitārijam, ko var izmantot pēc pieprasījuma. 
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Pārskata periodā galvenā krājuma komplektēšanas prioritāte bija ievērot finansējuma 

sabalansētību – grāmatām 2/3, periodikai 1/3. 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 
 2019     2020 2021 +/- % 

Finansējums krājuma kompl.      69036 71405   72868 + 2,1% 

t.sk. grāmatām     46576 47984   49190 + 2,5% 

t.sk. bērnu grāmatām    6475 6690    5450 - 1,9% 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem    22463 23421   23686 + 1,1% 

  

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai turpina pieaugt + 2,1% (2020.gadā + 3,4%), 

bet pēc statistikas datiem var redzēt, ka ir samazinājies finansējums bērnu grāmatām. Pamatojums 

varētu būt - lietotāju-bērnu skaita samazinājums. 

  

6.3.Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
    2019      2020   2021 +/-% 

Jaunieguvumi 17731 23258 22161 - 4,7% 

Grāmatas 6134 7470 6667 - 10,8% 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 2484 3224 
 

2660 

 

- 1,8% 

t.sk. bērniem 1086 1450 1284 - 11,5% 

Izslēgtie dokumenti 22887 23252 21824 - 6,1% 

Krājuma kopskaits 241024 226209 216340 - 4,4% 

t.sk. grāmatas 172788 170223 167958 - 1,3% 

t.sk. periodika 45079 48293 48382 + 0,2% 

Grāmatu izsniegums 71920 66225 63403 - 4,3% 

Periodikas izsniegums 95058 75930 71102 - 6,4% 

Grāmatu apgrozība 0,42 0,39 0,37 - 5,1% 

Periodikas apgrozība 2,11 1,57 1,47 - 6,4% 

 

6.4. Datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 4058 2874 4553 

News 4145 3942 6618 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Bibliotēku krājuma popularizēšanai bibliotēku darbinieki izmanto literatūras izstādes, apskatus, 

individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidro lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus 

arī cenšas iegādāties krājuma papildināšanai, vai pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām.  Krājuma 

jaunieguvumi regulāri tiek atspoguļoti sociālajos tīklos. 
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 Rubeņu bibliotēka izveidoja virtuālo izstādi par jaunajām 

grāmatām bibliotēkā. 

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka, lai lietotājiem būtu vieglāk orientēties 

daiļliteratūras krājumā, uz grāmatu muguriņām uzlīmē atšķirības zīmes, kas ļauj ātrāk atrast 

biogrāfiskos romānus, ceļojumu un piedzīvojumu grāmatas, detektīvromānus, fantastikas un 

fantāzijas darbus, mistiku un šausmu stāstus, lugas, vēsturiskās grāmatas un romantiskos romānus. 

 

Palīgs lietotājiem – uzlīmes uz grāmatu muguriņām 

 

 Datubāzes un to lietošana arī tiek popularizētas gan individuālā sarunās, gan izvietojot 

informatīvus materiālus. 2021. gadā tika sniegtas konsultācijas arī par LNB digitālās bibliotēkas 

kolekciju lietošanu un meklētāja Primo izmantošanu. Piem., Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas 

datortelpā redzamā vietā pieejama datubāzu lietošanas pamācība. Pārskata gadā īpaša vērība tika 

pievērsta E-grāmatu bibliotēkas propagandai.  

 

 Lai popularizētu grāmatu krājumu, Mazzalves pagasta bibliotēka ieviesusi kampaņu 

“Dienas grāmata”, informācija par konkrēto grāmatu tiek ievietota arī sociālajos tīklos. Tiek 

popularizēta gan latviešu, gan ārzemju daiļliteratūra, gan nozaru literatūra, kā arī bērnu un jauniešu 

literatūra. Nereti lasītāji atrod kādu grāmatu, ko vēl nav lasījuši vai vēlas pārlasīt.  

 

Lasītāko grāmatu tops reģiona bibliotēkās - 10 

 

1.Svīre, M.  Bailes no dziļuma  - 47     

2.Jakubovska, M.  Bračka -33     

3.Gailīte, A. Sk. Es stāstu par savu pilsētu - 32     

4.Migla-Streiča, M. Matildes gadsimts - 31     

5. Judina, D. Krustceles -31     

6. Auziņš, A. Masāža tikai vīriešiem - 27     

7. Bula, R. Noilguma lieta - 27      

8.Judina, D. Tukšais nams - 27     

9.Zimnoha, R.  Pirms saule riet -25     

10.Mikele, A. Zirneklis - 24 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

JGB Bērnu literatūras nodaļas galvenie darba uzdevumi 2021.gadā -Bērnu bibliotekārā 

apkalpošana Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes, Neretas novadu pagastu bibliotēkās (pēc 

2021.gada jūlija Jēkabpils novadā) : 

 jaunu lasītāju iesaistīšana bibliotēkās, 

 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte, 

 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos, 

 piedalīšanās mērķprogrammas ”Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā”, 

 piedalīšanās Nacionālās  Skaļās Lasīšanas sacensībās,  

 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana piedaloties dažādās interaktīvajās 

apmācībās, 

 interaktīvo pasākumu veidošana un pieredzes gūšana un apmācība novada 

bibliotekāriem 

 

 Bibliotēku galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem ir lasīšanas veicināšana, 

literatūras popularizēšana atbilstoši vecumam, nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai 

informācijai, kā arī nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

  
2020 2021         + vai - 

Lietotāji(bērni līdz 18 gadu 

vecumam) 
3488 3022                     - 466 

Apmeklējumi(bērni līdz 18 

gadu vecumam) 
44239 26082 - 18157 

Izsniegumi(bērni līdz 18 

gadu vecumam) 
30984 25904 - 5080 

 Vērtējums: Visi ierobežojumi ir ļoti būtiski samazinājuši visus bibliotēku rādītājus. Ja vēl pilsētas 

bibliotēkās, kaut cik ķērām mirkļus klātienes pasākumiem vai interaktīvajiem, tad novados pagasta 

bibliotekāriem bija ļoti smags darbs vismaz kaut cik ieinteresēt bērnus lasīt, nemaz nerunājot par pasākumu 

apmeklēšanu.  

 

 7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

 

Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir JGB Bērnu literatūras nodaļai ir LNB Bērnu literatūras 

centrs. Metodiski konsultatīvais darbs tiek organizēts visa gada garumā, izmantojot dažādas darba 

formas, diemžēl, 2021.gadā tikai attālinātais. Šie  2 gadi ir bijuši smagi: visi ierobežojumi, 

slimošanas, karantīnas, attālinātais darbs, neklātienes mācības – tas viss ir ļoti būtiski samazinājis ne 

tikai pieaugušo apmeklējumus, bet vēl vairāk bērnu apmeklējumus un  grāmatu izsniegumus.  

 

2021.gadā turpinājām bibliotekāriem sniegt konsultācijas, kā mēs vadām pasākumus attālināti, 

sniedzām dažas idejas,  dalījāmies savā pieredzē un  meklējām jaunas idejas, kas noderēs mums 

visiem. Seminārā rudenī noorganizējām grāmatas "Caps un Ciet!" prezentāciju un daudzas idejas 

kopā ar ilustratori M.Heniņu, autori S.Denisu-Liepnieci, kas bija pieslēgušās no Amerikas, kur  

strādāja kopā ar savu ģimeni.  Autoru idejas un stāstījums bija piepildīts ar interesantiem stāstiem, 

kas mums noderēs darbā.  

 

Novada bibliotēkas sadarbojas, izmantojot SBA iespējās, kā arī konsultējas ar darbu saistītos 

jautājumos. BLN ir novada metodiskais centrs darbā ar bērniem un jauniešiem., darbinieces sniedz 

informāciju par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem, konsultē novadu bibliotekāres dažādās 
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darba jomās, dalās pieredzē ne vien reģiona, bet arī valsts mērogā, sniedz metodisko palīdzību 

lasītprasmes veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, Nacionālās skaļās 

lasīšanas sacensības norisē (nodaļas vadītāja ir arī reģionālais kurators), dalās idejās Ideju tirgū u. c. 

aktivitātēs. 

Visa pārskata gada garumā tika sniegtas konsultācijas par virtuālajām izstādēm, par lapu 

veidošanu un popularizēšanu sociālajos tīklos.  

  

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

 

Komplektējot bibliotēku krājumus, bērnu un jauniešu literatūrai pievērsta īpaša uzmanība. 

Bērnu literatūras galvenie atlases kritēriji: 

 2021.gadā uzsvars tika likts un e- grāmatām un to izmantošanu, 

 grāmatas fiziskā forma — krāsaini un mūsdienīgi noformēti izdevumi, 

 atbilst bērnu attīstības līmenim, zināšanām un interesēm, 

 saturiski veicina bērnu izaugsmi, izziņas procesu, 

 

  2020 2021 +/- 

Jaunieguvumi  

Bērnu grāmatas  

 

1452 
  

 

1284 

 

- 168 

Vērtējums: Arī grāmatu izdevēji izjuta pandēmijas radītos zaudējumus un paaugstināja cenas 

uz grāmatām, tāpēc arī ir samazinājies jaunieguvumu skaits tieši bērniem.  

 

Krājuma veidošanas avoti ir: pirkumi no pašvaldību līdzekļiem, piedalīšanās VKKF projektos, 

kā arī dažādi dāvinājumi. Grāmatas pārsvarā bibliotekāri iegādājas sadarbojoties ar SIA Virja LK , 

SIA Latvijas Grāmata  un pilsētas grāmatnīcām – Aisma, J.Rozes grāmatnīca un Zvaigzne ABC. 

Bibliotekāri, komplektējot grāmatas, sazinās ar PII audzinātājiem, skolotājiem, jo tikai kopā mēs 

varam izveidot krājumu, kas ieinteresēs mūsu mazos lasītājus atgriezties bibliotēkās, pēc visiem 

ierobežojumiem un  klusā laika.  

 

Tā kā novada bibliotēkās samazinājies bērnu lietotāju skaits, tad vajadzības gadījumā 

bibliotēkas fondā neesošās grāmatas tiek saņemtas arī no pārējām novada bibliotēkām vai Jēkabpils 

Galvenās BLN bibliotēkas krājuma. 

 

 

7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, pasākumi dažādām vecuma grupām 

 

Konsultācijas darbam ar datoru un internetu notiek individuāli (kad atļauti apmeklējumi)  ar 

jaunākā skolas vecuma bērniem aizpildot žūrijas ekspertu elektroniskās anketas. Par datu bāzu 

izmantošanu, par drošību internetā, veic aptaujas, informē pasākumos. Individuāli  bibliotekāri  

konsultē bērnus un jauniešus darbā ar datoru, MS Office programmu lietošanā, interneta resursu 

izmantošanā, kā arī izdrukas materiāla veidošanā. Bibliotēkās pieejami informatīvi bukleti par 

bibliotēkās sniegtajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem. Tiek veidoti jauno grāmatu 

saraksti, ir jāpalīdz palīdz atrast materiālus dažādiem skolas darbiem, meklēšanā par dažādiem 

rakstniekiem izmantota Letonika.lv, sākumskolas skolēniem palīdz  iepazīt elektronisko portālu 

www.lasamkoks.lv . 

Pagājušais gads bija vairāk attālinātā darba gads, tāpēc tika sniegtas daudzas uzziņas par e-

katalogu, par e-grāmatām, par autorizācijas iespējām. Tā kā attālinātais darbs bija arī skolēniem bieži, 

mēs ļoti daudz sniedzam uzziņas par viņu interesējošām tēmām, piemēram, autoriem, dzeju, folkloru, 

dabu u.t.t. Tika sūtītas uzziņas uz e-pastiem. 



 
 

31 
 

Šajā sarežģītajā laikā tika ļoti  popularizētas datu bāzes Letonika, News.lv,, kā arī aicinājām 

izmantot mūsu kopkatalogu un novadpētniecības datu bāzi, ieteikts lasīt grāmatas  Letonikas lasītavā, 

3td e-grāmatas, LNB digitālo lasītavā, pasakas lv. un citas datubāzes. 

 

Visi bibliotekāri atzina, ka mulsināja  arī tas, ka bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku 

individuāli apmeklēt drīkst tikai tādas personas pavadībā, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts - tas ir grūti 

realizējams, jo bērni nāk no skolas un vēlas apmeklēt bibliotēku, kā arī dzirdējām no vecākiem, ka 

viņi ne vienmēr var pavadīt bērnu uz bibliotēku. 

 

AKTIVITĀTES BIBLIOTĒKĀS:  
2021.gads bija tas laiks, kad mēs ķērām mirkļus, lai organizētu  pasākumus un arī skolu un 

bērnudārzu audzinātāji atsaucās uz jebkuru mūsu ideju, kaut paši bija uz izdegšanas robežas.  

 

Ābeļu bibliotēka 

 Vasarā notika lasīšanas pēcpusdiena, kur bērni skaļi lasīja savu mīļāko grāmatu un zīmēja no 

grāmatas mīļākos tēlus. Septembrī notika konkurss - dzejas dienu detektīvs “aiz grāmatu vākiem, tur 

kaut kas ir…”.  Novembrī piedalījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļā  “Sapņi un ilgošanās”, kur katrs 

mājās lasīja savu izvēlēto ziemeļvalstu autora grāmatu pie aizdegtas sveces. 

 

Aknīstes bibliotēka 

Lieldienu laikā rīkoja orientēšanās spēli “Pa Lieldienu zaķa pēdām” bērnudārza grupiņām. 

Lieldienu zaķis bija uzrakstījis bērniem vēstuli, kurā bija  informācija  par zaķiem un Lieldienu 

tradīcijām. Vajadzēja atbildēt uz atjautīgiem jautājumiem un veikt dažādus uzdevumus, atrast citas 

noslēptās vēstules un noslēgumā , protams, atrast noslēptās olas. 

 

Visas vasaras garumā Aknīstes bibliotēka bērniem piedāvāja piedalīties lieliskā izaicinājumā - 

lasīšanas veicināšanas spēlē ’’Grāmatu bingo’’. Spēles noteikumi bija sekojoši – katrs dalībnieks 

bibliotēkā saņēma bingo karti , kurā atzīmēti 12 grāmatu izvēles varianti, piemēram, grāmata par 

dzīvniekiem vai grāmata ar zilu vāku. Grāmatas pēc dotajām norādēm lasītājs varēja izvēlēties pats, 

izlasīja un nopelnīja zīmodziņu bingo kartē. Kad visas 12 grāmatiņas izlasītas dalībnieki saņēma 

balviņas. 

Lai interesanti un saturīgi pavadītu laiku,  vasaras brīvlaika pēdējās dienas,  bibliotēka piedāvāja 

foto orientēšanās spēli jaunāko klašu skolēniem. Bērniem jāatrisina atjautības uzdevumi un 

krustvārdu mīklas , kuru atbildēs tika dotas norādes par objektiem pie kuriem jānofogrāfējas. 

 

Dignājas bibliotēka 

Septembrī, dzejas dienu laikā visās Jēkabpils novada bibliotēkās notika dzejas dienu detektīvs: 

“Aiz grāmatu vākiem tur, kaut kas ir….”.  Bērniem vajadzēja atrast piecas noslēpumainas lietas, kas 

slēpās grāmatās. Uz bibliotēku bija atnākuši Dignājas pamatskolas 7.-8. klašu audzēkņi kopā  ar 

literatūras skolotāju. Jāsaka, ka darbošanās sanāca ļoti atraktīva, jo bērni līdz šim neko tādu nebija 

darījuši, un kopumā visiem bija jautri un interesanti, protams, ka visi tika arī pie nelielām balviņām. 

 

Krustpils bibliotēka  

Vasaras mēnešos bērni un jaunieši brīvo laiku pavadīja pa grupiņām liekot puzles, zīmējot, 

spēlējot spēles. Liels prieks bija par jaunajām spēlēm – hokeju un futbolu. Kopīgi pasākumi netika 

organizēti. 2021. gadā bērni un jaunieši spēles un puzles varēja ņemt uz mājām un spēlēt ar ģimeni. 

Lieldienas gaidot, bērni varēja krāsot Lieldienu olas, kas tika veidotas no finiera un bija izvietotas 

netālu no bibliotēkas.  

 

 

Kūku bibliotēka  
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Šis bija noslēdzošais gads  Kūku pagasta bibliotēkas vadītājas aktivitātēm, jo sakarā ar reformu,  

gada nogalē darbiniece devās prom.  Bet neskatoties uz visiem ierobežojumiem,  2021.gadā bibliotēkā 

notika dažādas interesantas aktivitātes: 

Lieldienas gaidot - bērni kopā ar bibliotekāri veidoja  Lieldienu kompozīciju. 

Braukšana ar elektromašīnām – bibliotēka sadarbībā ar biedrību “InSpe”, radīja iespēju 

ciemata bērniem vizināties ar elektromašīnām,  pa bērnu autoskolas apmācības laukumu.   

Dzejoļu krājums - dzejas dienu ietvaros Kūku bibliotēka, sadarbībā ar Sūnu pamatskolu, 

piedāvāja bērniem un jauniešiem pašiem sacerēt dzejoļus ar dotajām atskaņām. Darbi tiks apkopoti 

grāmatā.  

Bibliotekāra stunda - Sūnu pamatskolas 7. un 8.klases skolēni apguva pamatus 3D printera 

izmantošanā. 

 

Leimaņu bibliotēka 

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 īpašo  krūzīti. Pavisam krūzītes saņēma 18 

dalībnieki. Bibliotekāre atzīts, ka ļoti veiksmīgs pasākums bija 2020. gada Lielie lasīšanas svētki, kas 

notika LNB – tiešsaistē 30.03.21. Tā bija iespēja ik vienam interesentam noskatīties, būt klātbūtnē,  

uzzināt  veiksmīgākās grāmatas. 

 

Oktobrī  darbā ar bērniem dalījās JGB bērnu nodaļas vadītāja Ilona Švābe ( Pūcītes skoliņas 

radošās darbnīcas). 

 

Situāciju ļoti ietekmēja 2021. gada Covid izplatība pavasarī un rudenī – gan bibliotēka, gan 

skolas bija slēgtas, tāpēc šajā laikā nekādas aktivitātes nenotika. Ar bērniem bibliotekāre galvenokārt 

darbojās vasarā.   5. -7. g. vecuma bērniem notika 4  skaļās lasīšanas.   Kopīgi pārrunāja Bērnu žūrijas 

5+ grāmatas. Nodarbībās neiztika bez rotaļām, atrakcijām un kopīgas darbošanās. 

Bibliotēkas lasītāji apmeklēja sava novadnieka (Leimaņu)  pagasta zemnieku saimniecību, kurā 

audzē dažādu mājputnu un mazo dzīvnieku sugas.  

 

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.  

Visi pasākumi tiek organizēti, neskatoties uz to, ka pagastā nav skolas, bet ir apbrīnojama 

enerģija un gribasspēks  bibliotekārei Līgai Lācītei. 

 

Rubeņu bibliotēka  

Pirmskolas izglītības iestāde ,,Zelta sietiņš” vecākās grupiņas bērni, kopā ar audzinātāju,  nāca 

ekskursijā uz bibliotēku skatīties, kur dzīvo grāmatas, kā arī nāk skatīties privātkolekciju izstādes. 

Audzinātāja regulāri ņem jaunākās grāmatas, ko palasīt bērniem priekša pusdienlaikā. 

Sadarbojoties ar Rubeņu pamatskolas bibliotēkas vadītāju, bibliotēkā notiek: skaļās lasīšanas 

stundas 1,-3.klasei. 

 

Salas bibliotēka 
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Bija tikšanās ar jēkabpilieti Sanitu Krasovsku, kuras radošo darbu izstāde bija skatāma 

bibliotēkā. Tās bija tamborētas rotaļlietas un krūzītes ar polimērmāla rotājumiem, kurus viņa veido 

pati. Skolēni uzzināja kas ir polimērmāls, kā top rotājumi un, kā  šo krūzīti izmantot, lai saglabātos 

rotājums. Vizuālās mākslas priekšmeta ietvaros 6. klase  septembrī devās uz Salas bibliotēku, lai 

tiktos ar Sanitu Krasovsku. Skolēniem svarīgi apzināties, ka galvenais viņu dzīvē ir iegūt sev tīkamu 

profesiju, bet hobijs sniedz pozitīvas emocija un papildus ienākumus.  

 

Lai bērni saprastu, kā iekļūt bibliotēkā, tika informēti Salas vidusskolas klašu audzinātāji, 

informācija bija ievietota mājaslapā www.salasnovads.lv, LED ekrānā  novada centrā un sociālajā 

tīklā www.facebook.com. 

 

Salas bibliotēkā notiek tradicionālais pasākums pirmklasniekiem. Bija liela interese par 

jaunajām grāmatām, žurnāliem un uzzināja, ka  bibliotēkā var uz mājām paņemt arī  galda spēles. Tas 

viņiem bija pārsteigum! Skolēni iepazina bibliotēku un guva atbildes uz jautājumu  Kāda esi mana 

bibliotēka?  

 

Variešu bibliotēka 

Bija iecerēti daudzi pasākumi, bet neskatoties un slimošanas un ierobežojumu laiku, 

bibliotekāres atrada iespēju dažus sarīkot: 

Atceries bibliotēku - Variešu bērnudārza grupiņas “Taurenīši” apciemojums, lai tuvāk iepazītos 

ar bibliotēku.  

Zinību dienas pasākums , sadarbībā ar Variešu sākumskolu. Bibliotekāre Līga bija zaķa tēlā un 

piedalījās mācību gada atklāšanā.  

 

Viesītes bibliotēka 

Runājot par pasākumiem, patiešām interesanta pieredze gūta, vadot pasākumus zoom 

platformā. Te gan bija problēmas ar to, ka dažu klašu skolotāji vēl nav pārāk atvērti tehnoloģijām, 

tāpēc sadarbība neveidojās. Gada sākumā  1. klasēm notika virtuāla iepazīšanās ar Bibliotēku un 

saruna par viņu vecumam piemērotām, arī jaunākajām grāmatiņām. Martā uz līdzīgu virtuālu 

jaunākās literatūras apskatu aicināti tika 4. klašu skolēni. Viņi varēja vizuāli apskatīt grāmatas, 

noklausīties nelielus  fragmentus, kā arī bibliotekāre īsi pastāstīja par grāmatu saturu un galvenajiem 

varoņiem. Vairākas tikšanās virtuāli notika ar 2. klašu skolēniem, kurā tika uzturēta lasīšanas 

sacensība, audzējot Grāmatu tārpiņus, runāts par akcijas norisi, interesantām grāmatām, kā arī 

noslēguma tikšanās reizē maijā apkopoti rezultāti. Arī Lieldienu pasākums pērn notika netradicionāli: 

1. un 2. klašu skolēniem tika nogādāti dažādi bibliotekāru sagatavotie konkursi, mīklas, uzdevumi 

par attiecīgo tematiku, kurus bērni cītīgi pildīja, lai pēc tam – noslēguma pasākumā zoom platformā 

pieslēgtos Bibliotēkai, rādītu un stāstītu par savu veikumu. 

 

Notika arī klātienes pasākumi, piemēram; septembra sākumā, apskatīt izstādi “Koka krikumi” 

un tikties ar tās autoru, koka izstrādājumu meistaru Ināru Dreijeri, bija ieradušies Viesītes vidusskolas 

4. klases skolēni un audzinātāja, bet dažas dienas vēlāk – 3. klases audzēkņi. 

 

Zasas bibliotēka 

Lai arī bija visādi ierobežojumi, sākoties rudenī jaunajam mācību gadam, tika saorganizēti daži 

pasākumi: 

4.klase nāca ciemos uz bibliotēku, lai aplūkotu ceļojošo izstādi par Jēkabpils novada pagastiem. 

6.klasei un 12.klasei notika bibliotēkzinību stundas.  

11.klases kolektīvs piedalījās novada bibliotēku rīkotajā Dzejas dienu konkursā-Dzejas 

detektīvs. 

 

JGB Bērnu literatūras nodaļa 
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Visvairāk vadījām Zoom nodarbības ar skolām un bērnudārziem. Visi  virtuālie pasākumi 

iesākās ar  kādas grāmatiņas lasīšanu, jo tā ieinteresējām atkal ņemt grāmatas un lasīt, pēc tam sekoja 

radošā darbošanās, kā rezultātā tapa virtuālās izstādes, lai parādītu  pārējiem, ka arī virtuāli var veidot 

skaistus pasākumus.   

 

Klātienē: 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” apbalvošanas ceremonija, kuru vadījām skolā, 

ābeļdārzā. Jo bija ierobežojumi, bet mēs “ķērām” mirkļus, lai skolā, kur mācās  novada skolēni, varētu 

pateikties arī par lasīšanu klasēs. Tā kā varēja tikties “viena  burbuļa” ietvaros, mēs rīkojām  pēc 

grafika pasākumus, kaut arī ārā sniga, lija un bija drēgns laiks, bērnu un skolotāju atsaucība bija 

apbrīnojami pozitīva. Visi bija izslāpuši pēc pasākumiem klātienē.  

“Pūcīšu skoliņa” guva ļoti lielu atsaucību ne tikai pilsētas skolās un bērnudārzos, bet arī novada  

skolās un bibliotēkās, piemēram, Sūnu pamatskolā un Leimaņu bibliotēkā.   

 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Tās novadu bibliotēkas, kas vēl darbojas ar bērniem un jauniešiem, neskatoties uz 

ierobežojumiem, atzīst, ka bibliotēkās kā veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes uzskata 

“Bērnu/jauniešu/vecāku žūriju” un “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākumus, kur ir laba iespēja 

iesaistīt ģimeni, kas saliedē un dažādo pagājušā gada vienmulības un stresa laiku. Bibliotekāri maz 

iesaistījās Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībā,  jo ierobežojumi, liela noslogotībā bērniem, 

pedagogiem ir mazinājuši vēlmi pēc jebkādiem virtuālajiem pasākumiem. Rudenī bija plānots 

reģionālais fināls JGB Bērnu literatūras nodaļā, jo nodaļas vadītāja ir reģionālais kurators, bet 

saslimstības ātrums un ierobežojumi darīja savu – palika fināla rītā uzzinājām, ka ir viena fināliste. 

Bet, lai meitenei neliktu vilties, aicinājām tā kā uz finālu, ar visu žūriju, bet kad tika nolasīts 

fragments, apsveicām, jo mūsu Sofija Bokāne bija cienīga doties uz Rīgu!   

 

Īpaši gribētos izcelt bibliotekārus, kuriem tuvumā nav ne skolu, ne pirmsskolas izglītības 

iestāžu, bet viņi māk piesaistīt bērnus un ieinteresēt apmeklēt pasākumus. Šis bibliotekāru smagais 

ieguldītais darbs ir nenovērtējams. Mēs mēģinām e-pastos vai telefona sarunās izteikt bibliotekāriem 

paldies, par ieguldīto darbu, lai būtu motivācija turpināt iesākto un nenolaistos rokas. 

  

Šie divi gadi bibliotekāriem ir bijuši smagi, bet tie, kas grib, tie atrod risinājumus arī šajā laikā. 

Kopā meklējam risinājumus, kā vairot pozitīvas domas, darbus un piesaistīt bērnus un jauniešus, 

parādīt bibliotēku plašās, daudzpusīgās  iespējas. Mēs cenšamies iet līdzi laikam!  

 

7.6. Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

 

Bibliotēku darbinieki meklē dažādas sadarbības iespējas ar saviem iedzīvotājiem, bet cilvēku  

depresīvais stāvoklis, negatīvisms jūtas arvien vairāk un 2021.gada ierobežojumi vēl vairāk to 

pastiprināja. Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem no 

pašvaldībām, tāpēc, pirmkārt, šīs iestādes ir nozīmīgākie sadarbību partneri. Sadarbību tīkls visām 

novadu bibliotēkām ir pirmsskolas izglītības un mācību iestādes, ja tādas vēl pagastos palikušas. Ļoti 

laba sadarbība ir ar JGB un novadu bibliotēkām, pagastu kultūras namiem, pulciņiem un vietējiem 

uzņēmējiem, kas dažreiz atbalsta pasākumus, jo pašiem ir bērni, kas apmeklē bibliotēkas pasākumus. 

Laukos bibliotēkas bija kļuvušas par iedzīvotāju pulcēšanās vietu, bet saskaroties ar dažādiem 

ierobežojumiem, aizvērtām bibliotēkām, mēs esam  zaudējuši daudzus lasītājus.  Lai ieinteresētu 

bērnus atgriezties bibliotēkās, būs jāiegulda ļoti liels un pacietīgs darbs.  Bibliotēkās, sadarbībā ar 

biedrībām un pagastu pašdarbniekiem, tiek rīkoti pasākumi, kas uzrunā iedzīvotājus un liek izvēlēties 

bibliotēku, kā labu pulcēšanās vietu.  
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 JGB Bērnu literatūras nodaļa ļoti novērtē savu lielāko ieguvumu dažus gadus atpakaļ – 

pārrobežu projekta tehnoloģijās, lai varētu rīkot pasākumus  virtuāli. ar jaunajam tehnoloģijām, bet 

ierobežojumi liedz to pilnvērtīgi izmantot klātienē.  Lai kādi pārbaudījumi vēl būtu, kopā mēs 

mācāmies visu jauno.  

 

7.7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

 

Profesionālās pilnveides pasākumi notika attālināti, ko izmatoja visi novada bibliotekāri (sīkāk 

skatīt pielikumu par profesionālo pilnveidi) 

Interesantas tiešsaistes bija LNB Bibliotēku attīstības centra rīkotajās Zoom un Teams 

platformās, mēs  guvām jaunas zināšanas ar kurām varam dalīties ar lietotājiem. Jaunas idejas un 

risinājumus darbā ar lietotājiem bija iespēja gūt bibliotekāru konferences ietvaros tiešsaistē Ideju 

tirgus. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētie  semināri bija aktuāli un esošās situācijas 

skaidrojoši. 

 

7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

 

 Runājot par problēmām darbā ar bērniem, liels mīnuss bija tas, ka bērni bibliotēkā nevarēja 

nākt, ierobežojumu, pandēmijas  dēļ. Lai kā bibliotekāri centās pievērst uzmanību grāmatām, izliekot 

izstādes  un informējot par tām, ne vienmēr interese bija pietiekoša. Paldies jāsaka skolotājiem, kuri 

arī mudināja apmeklēt bibliotēku,  paņemt lasāmo grāmatu un uzrakstīt savas pārdomas. Daudzās 

bibliotēkās bija iecere organizēt attālinātas aktivitātes ar skolām,  taču secināja, ka tas nav tik 

vienkārši,  skolēnu, skolotāju  noslodzes dēļ.  Daudzi bibliotekāri, pārrunājot ar bērniem, jauniešiem 

secināja, ka daļa no viņiem lasa grāmatas elektroniski  un lasa angļu valodā. 

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ neizdevās realizēt daudzus ieplānotos 

pasākumus. Bet nekas, gaidām to laiku, kad savas idejas realizēsim dzīvē!  
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8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi 

Galvenās novadpētniecības darba prioritātes reģionā: 

 sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar reģionālajiem un 

pašvaldību laikrakstiem, pašvaldību un JGB interneta vietnēm, biedrībām un 

novadpētniekiem; 

 novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un 

noformēšana, kā arī novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana; 

 Covid-19 ietekmē liela popularitāte virtuālo novadpētniecības izstāžu 

veidošanā. 

Viesītes novada Viesītes bibliotēka 2021.gadā izstrādāja novadpētniecības darba virzienus: 

1) novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana 

un noformēšana; 

2) novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana, izdevumu 

komplektēšana novadpētniecības krājumam; 

3) bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana. Tās bija 

izstādes novadniekiem jubilāriem, novadam nozīmīgiem notikumiem (“Viesīte, pilsēta mana!” – 

izstāde, veltīta Viesītes pilsētas svētkiem). Sekojot līdzi aktualitātēm, izveidota neplānota izstāde 

sakarā ar mākslas filmas Pilsēta pie upes pirmizrādēm janvārī pa visu Latviju  - izstāde par 

novadnieku Gunaru Janovski un viņa daiļradi; 

4) pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu. 

 Savukārt Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēkai viena no prioritātēm 

novadpētniecības darbā ir - turpināt apkopot novadpētniecības materiālus, lai varētu sniegt 

informāciju par pagastu, strādāt pie Gārsenes kultūras kanona izveides – pārskata periodā noformēti 

apraksti par 20 kultūras kanona vienībām. 

Elkšņu pagasta bibliotēkas galvenie novadpētniecības darba virzieni saistīti ar pagasta 

vēstures, kultūrvēsturisko objektu izpēti, materiālu vākšanu, apkopošanu un popularizēšanu. 

Bibliotēkā pieejams apjomīgs sistematizēts novadpētniecības materiālu krājums, kas regulāri tiek 

papildināts ar jauniem materiāliem. 

Salas bibliotēkas novadpētniecības darba galvenās prioritātes: 

 Popularizējot krājumu un akcentējot informāciju par notikumiem pagastā  tika izlikta 

  izstāde “ Pārlapojot izdevumus Apkārtraksts”, Novada vēstis’’ 

 Izstādei “Mantojuma stāsti” tika pievienoti novadpētniecības materiāli par vietām un 

  objektiem  bijušajā Salas novadā. Piemēram Salas pagastā tika nopirkta māja, kur  

  senos laikos bija hercoga Jēkaba Dzelzs manufaktūra vieta. Pašlaik tur esošie  

  iedzīvotāji interesējās par šo vietu. Tika piedāvāta informācija no novadpētniecības 

  mapes Salas pagasta vēsture,  L.Ābolnieces grāmata Salas pagasts laiku lokos.  

 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros tika izveidota virtuālā  izstāde “Kāda  

  ceļa stāsts”. 

 Kultūras mantojums ir klātesošs un tas ietekmē paaudžu likteņus. Dalījāmies arī ar 

  ko interesantu saistībā ar laukakmeņu bruģa ceļu. Uz mūsu laukakmeņu bruģa  

  kādreiz atskan arī skaista dziesma “Kāpēc” jēkabpilietes Santas  Kasparsones  

  izpildījumā. 

 Novadpētniecības mape par Biržiem tika papildināta ar fotogrāfijām no Viesītes  

  muzeja “Sēlija”  Viesītes muzejs "Sēlija" | Facebook  fotogrāfijām. 

https://www.facebook.com/muzejsSelija/
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 Sagaidot UNESCO nedēļu tika izlikta izstāde “Dzimtu līkloču stāsti”, kura tika  

  papildinātas ar mūsu novada cilvēku dzīvesstāstiem. 

  

8.2. Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, novadpētniecības materiālu 

mapes, bukleti par novadu. Krājumā tiek komplektētas: grāmatas par novadu un novadniekiem, 

novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs. 

 Tāpat turpinām novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā kopkatalogā.  

Aprakstus veidojušas 14 bibliotēkas. 2021.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 122 mapes.  Šo 

darbu turpināsim ar mapju satura atklāsmi. 

Ābeļu bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par rakstnieku – 

novadnieku Jāni Akurāteru un viņa dzimtu. Katru gadu tiek atzīmēta  rakstnieka J. Akuratera 

dzimšanas diena. Ir izveidota tematiskā mape par dzejniekiem – Rainu un Aspaziju. Tiek vākti 

materiāli par pagasta represētajiem iedzīvotājiem. Tiek veidota mape par novadnieci, dzejnieci Sarmu 

Upesleju un dzejnieci Nadīnu Liepiņu. Tiek veidotas tematiskās mapes par rakstniekiem, dzejniekiem 

gada jubilāriem, par pasākumiem bibliotēkā, novadā un dažādiem svētkiem. Lielākā daļa 

novadpētniecības materiālu atrodas pagasta muzejā. Ir apkopoti un saglabāti pašvaldības informatīvā 

izdevuma “Ābeļu vēstis” numuri. Tiek veidota mape par bibliotēkas vēsturi. Tiek veidoti apraksti par 

pagastā dzīvojušajiem un arī esošajiem ievērojamiem cilvēkiem ( Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, 

rakstniekiem, zinātniekiem, izglītības un pašvaldību darbiniekiem), kuri ar savu darbu devuši zināmu 

ieguldījumu nākotnei. 

Atašienes bibliotēka papildinājusi savas izveidotās novadpētniecības mapes “Borhu dzimtas 

vēsture”’, “Folkloras kopa “Vīraksne”, ”Atašienes pagasta vēstis”. Tiek apkopti materiāli par 

Atašienes etnogrāfisko tautastērpu. 

 Kalna bibliotēkas novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas 

presē par Kalna pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju 

atmiņu apkopojumi, fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta 

Vēstneša” numuri, kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības 

informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”. 

Novadpētniecības materiālu krājums izvietots atsevišķā plauktā lietotājiem labi pārredzamā 

vietā. Novadpētniecības materiālus izmanto galvenokārt skolu audzēkņi savā mācību darbā, bet 

interesi izrāda un ar materiāliem iepazīstas arī pārējie lietotāji. Īpaši pastiprināta lietotāju interese par 

šiem materiāliem rodas pēc pasākumiem, kas saistīti ar savu novadu. 

 

 Elkšņu bibliotēkā novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām, publicētajiem 

materiāliem presē, kā arī vietējo iedzīvotāju atmiņu pierakstiem un fotogrāfijām. Izveidots 

novadpētniecības stūrītis  - Kārlis Lazdiņš un viņā devums Elkšņu pusei, un Elkšņu skola atmiņās. 

Atmiņu stāstījumi, fotogrāfijas, dokumenti par Elkšņu pamatskolu apkopoti grāmatas “Tēva skola” 

divās daļās. Pirmajā daļā “Iesvētīšana” sniegtas liecības par izglītību Elkšņu pagastā no 19.gs. sākuma 

līdz 20.gs. vidum. Kā spilgtākais notikums grāmatā atspoguļots skolas ēkas uzcelšana un iesvētīšana 

1937. gadā. Grāmatas otrajā daļā “Atmiņu skola” apkopoti 22 autoru atmiņu stāstījumi. Abu grāmatu 

autore ir novadpētniece Mirdza Lazdiņa, bet visus materiālus grāmatas formātā apkopoja 

novadpētniece, bijusī Elkšņu skolas skolotāja  Rudīte Urbacāne. Ilgus gadus skolas pārzinis bija 

Latvijas brīvības cīņu dalībnieks K.Lazdiņš. Par nopelniem izglītības un kultūras veicināšanā 1936. 

gādā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa meita Mirdza Lazdiņa skolas ēkā uzaugusi un 
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guvusi pirmo izglītību, visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās skolotājiem, skolēniem, 

darbiniekiem un dažādiem notikumiem.  

Sēlija ir latviešu fotomākslas pamatlicēja Mārtiņa Buclera (1866. – 1944.) dzimtā puse. Dzimis 

un bērnu dienas aizvadījis Jaunsaukas muižas (tagad Elkšņu) pagasta Juču mājās. M.Buclers aktīvi 

darbojās fotogrāfijas nozarē, bija foto literatūras rakstnieks, rīkoja fotografēšanas kursus, dibināja 

latviešu fotogrāfijasbiedrību.1904. gadā viņš uzrakstīja un izdeva pirmo mācību grāmatu latviešu 

valodā” Fotogrāfija”.  M.Buclers ir palicis nepārspēts foto literatūras rakstnieks Baltijā visa 20. 

gadsimta garumā: no 1904. līdz 1938. gadam viņš izdevis vairāk nekā desmit grāmatu un žurnālu ar 

kopējo tirāžu – 115 000 eksemplāru. Viens no M.Buclera  skolniekiem fotomākslā bija Voldemārs 

Lukstenieks. Šajā pusē katras mājas un katras dzimtas fotoalbūmā vēl arvien glabājas viņa 

fotogrāfijas. 2021. gadā fotogrāfam apritētu 110 gadi un par godu šai apaļajai jubilejai Elkšnu 

bibliotēkā  tika izstādīta novadpētniecības izstāde “Fotogrāfs Voldemārs Lukstenieks un viņa 

fotokameru kolekcija”. Elkšņu pagasta “Vildaviešos” joprojām glabājas V.Lukstenieka galvenie 

darba piederumi: fotokameru kolekcija, ar ko gadu gaitā tika dokumentēti pagasta un apkārtējo ciemu 

notikumi, cilvēki un vienkārši skaisti mirkļi.  

 

 

 2021.gada aktivitātes Aknīstē notika “Aknīstes svin 100” zīmē. 

Radošā procesā tapis tēmturis – Aknīstes svētku logo.  

Atskaites gads bija divu simtgadnieku gads – 100 gadi Aknīstei 

kopš tā piederīga Latvijas valstij un 100 gadi Dižajam Sēlim, mūsu 

novadniekam Valdemāram Ancītim. 

 

 Valdemārs Ancītis turēja ciešu saikni ar Aknīstes bibliotēku: notika regulāras sarakstes, 

materiālu un grāmatu apmaiņa. Aknīstes bibliotēkai kopš 2007. gada ir dots Valdemāra Ancīša vārds. 

2016. gadā bibliotēkā tika atvērta arī  dižgara piemiņas istaba. Tajā ir apskatāmas viņam agrāk 

piederējušas lietas, tajā skaitā rakstnieka darbarīks — viņa rakstāmmašīna. Tāpat ekspozīcijā ir 

rakstnieka dēla dāvātā glezna, kurā atainots pats meistars, kā arī pieejami plaši novadpētniecības 

materiāli.   

Plānojot simtgades norisi, iecerējām virkni pasākumu dažādām vecuma grupām, bet valstī notiekošā 

pandēmija izdarīja savas korekcijas, bet dažas aktivitātes tomēr izdevās noorganizēt. Aktivitāšu 

mērķis bija Valdemāra Ancīša mantojuma popularizēšana ar mūsdienīgām metodēm 100 jubilejas 

priekšvakarā, iesaistot sabiedrību kultūras aktivitātēs inovatīvā veidā, organizējot kultūras pārgājienu 

Aknīstes novadā; iesaistot mākslas skolu jaunatni Jēkabpils reģionā un Saldus novadā, organizējot 

exlibris konkursu; integrējot dižgara mantojuma vietējā kultūrvidē ar  banera starpniecību, izglītojot 

sabiedrību ar ceļojošās izstādes palīdzību un iesaistot skolas jaunatni ar stāstu pēcpusdienu palīdzību.  

 

Ceļojošā izstāde tapa2021. gada pavasarī, kurā lineārā veidā atainota radoša cilvēka dzīves ritējums 

sasaistē ar notikumiem viņa lokālajā dzīvesvietā. Izstādes saturā  izveidots divdaļīgs stāsts, kurā 

atklājas viena cilvēka – Valdemāra Ancīša - mūžs kontekstā ar vietu, kurā viņš dzīvo, popularizējot 

rakstnieka mantojumu un izglītojot sabiedrību. 
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Pārgājiens/ekskursija “Aknīstes miests un apkārtne ar 

Valdemāra Ancīša  acīm”. Ekskursijas maršruts tiek plānots pa 

tām vietām, ko V.Ancītis pats savās atmiņās aprakstījis Aknīstes 

pilsētas un pagasta ietvaros 

Aknīstes bibliotēka kopā ar Aknīstes Novadpētniecības 

muzeju veic jaunu, kopīgu izpētes darbu- Aknīstes māju 

vēstures apkopošanu. Daļēji apkopota (bet noteikti vēl 

papildināma). Par izpētes darbu informācija pieejama Aknīstes un Jēkabpils preses materiālos un 

Aknīstes novada pašvaldības māja lapā. 

Lai popularizētu novadpētniecības krājumu, Gārsenes pagasta bibliotēkā 2021.gadā tika 

izliktas 5 novadpētniecības literatūras izstādes, veltītas novadniekiem, kuriem šajā gadā bija 

nozīmīgas jubilejas.  

Bibliotēka turpināja darbu pie pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma 

izpētē, apkopošanā un saglabāšanā. Ar jauniem materiāliem tika papildinātas bibliotēkā esošās 

novadpētniecības mapes. Septembrim, oktobrim, novembrim un decembrim izveidots novadnieku 

kalendārs. 

 Novadpētniecības krājumu Gārsenes pagasta bibliotēkā veido grāmatas, kuru 

atpazīstamības zīme ir burts “N” uz grāmatas muguriņas, kā arī publikācijas presē par mūsu pagastu, 

novadu un novadniekiem un tematiskās mapes. Saglabāti izdevuma „Gārsenes Vēstis” numuri(1994.-

2009.), kā arī novada pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis”. 

 

Rubeņu bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido: grāmatas un publikācijas presē par mūsu 

pagastu, novadu un novadniekiem, fotogrāfijas, foto albūmi un tematiskās mapes. Novadpētniecības 

materiāli izvietoti lietotājiem brīvi pieejamā vietā atsevišķā plauktā. Slatē, piedaloties projektā. Ir 

izveidota novadpētniecības istaba ,,Uz neseno pagātni atskatoties”, kur var iepazīties ar Slates skolas 

(likvidēta 2006.g.) vēsturi, ar Slates kultūras dzīvi (1960-1980), ar dažādiem sadzīves priekšmetiem, 

ar fotogrāfijām kā agrāk cilvēki strādāja kolhozā. 

Bibliotēkas krājumā ir 17 aprakstītas novadpētniecības mapes, kas pievienotas elektroniskajam 

kopkatalogam. 

 Vīpes pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiāliem ir iekārtots vizuāli noformēts 

plaukts. Mapes regulāri tiek papildinātas ar jaunākiem materiāliem. Bibliotēkā ir 4 tematiskās 

novadpētniecības mapes – „Mākslinieks – uzņēmējs Uldis Čamans”, „Anita & Elīna Garančas”, „Par 

Vīpes pagastu un ļaudīm, kuru dzīve un darbība saistīta ar pagastu” un „Vīpes pagasta bibliotēkas 

vēsture.” 

2021. gadā Krustpils bibliotēkā sākts veidot foto albums par bibliotēkas darbu pēdējos 12 

gados, sākta mape par Spunģēnu ciema pirmsākumiem un nerealizētajiem plāniem tā attīstībā. 

Papildināti materiāli par Prižu Avēniju ar Daugavas plostnieku fotogrāfijām. 
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Bibliotēkai ir nodoti Krustpils pagasta padomei un tās vadītājai piešķirtās pateicības, 

Krustpils pagasta ģerbonis. 

 

Sēlpils 1. bibliotēkā pieejamas šādas novadpētniecības mapes: 1. Materiāli par Jēkabpils 

rajonu, 2. Sēlpils pagasta senvēsture, 3. Materiāli par kolhozu “Sēlija”, 4. Sēlpils pagasta /dažādi 

materiāli/, 5. Sēlpils pagasts – daba, Daugava, 6. Sēlpils pagasta ļaudis, 7. Kultūras dzīve Sēlpils 

pagastā, 8. Iestādes Sēlpils pagastā, 9. Komponists Pēteris Barisons. 

Jaunizveidotā Novadpētniecības telpa sniegs iespēju ne tikai visus novadpētniecības 

materiālus uzglabāt, bet arī izvietot cilvēkiem brīvi pieejamā, uzskatāmā veidā, lai tos varētu apskatīt 

jebkurā laikā. Turpmāk plānots uzsākt arī šo materiālu digitalizāciju, lai varētu tos piedāvāt kopējā 

datubāzē. 

Kopējais novadpētniecības krājums ir kvalitatīvs, bagāts ar informāciju un aktuāls, par ko 

liecina lielais novadpētniecības izstāžu apmeklētāju skaits. Ieinteresētību par izstādēm izrāda ne tikai 

vietējie iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no tālākām vietām. Piemēram, vairākkārt novadpētniecības 

krājumā sev būtisku informāciju meklēja Madonas iedzīvotājs Juris Nusbaums, kas aktīvi veido savas 

dzimtas vēsturi. Tāpat Viesītes iedzīvotājs Edgars Bindemanis interesējās par norisēm Sēlpils 

pagastā, meklējot liecības novadpētniecības krājumā, kā arī pats dāvinot fotogrāfijas no 1930. gada 

notikumiem Sēlpils pagastā. Tāpat krājumu ir izmantojuši studenti savu studiju ietvaros. 

Nepieciešamo informāciju ir atraduši cilvēki, kas pēta savas dzimtas vēsturi.  

Viesītes bibliotēka var lepoties ar plašu novadpētniecības krājumu, kas ir veidots daudzu 

gadu garumā.  Bibliotēkā novadpētniecības jeb Sēlijas stūrītī izvietotas novadpētniecības mapes, 

rakstnieku – novadnieku darbi, kā arī nozaru literatūra, kas ir par novadu un tā cilvēkiem. Katru gadu 

šis krājums tiek papildināts, piemēram, 2021. gadā to papildinājuši 30 izdevumi par novadu. 

Novadpētniecības krājuma grāmatas Bibliotēka cenšas saglabāt, nenorakstīt, un daudzas no tām tiek 

saglabātas 2-3 eksemplāros atšķirībā no pārējā Bibliotēkas fonda.  

 Bibliotēkas novadpētniecības krājumā nevar izdalīt kādu nozīmīgāko daļu, nozīmīgs tas ir kā 

viss veselums. Tomēr cits jautājums ir pieprasījums pēc tā. 2021. gadā izdevumu par novadu kopējais 

izsniegums ir 659 (t.sk. novadpētniecības mapju izsniegums - 17). Nozīmīgākā novadpētniecības 

krājuma daļa Bibliotēkā, protams, ir grāmatas. 

Īpašu lasītāju interesi raisījusi daiļliteratūra. Visvairāk lasītais rakstnieks – novadnieks ir 

Gunars Janovskis: Pilsēta pie upes -lasīta 9 reizes; Purvā – 6 reizes; Ines – 4 reizes, Svešumā – 4 

reizes, Kur sunim vieta – 2 reizes, Pēc pastardienas – 2 reizes, grāmatas Bez ceļa, Pie Tornas, Sola, 

Dziesma mežam, Balsis aiz tumsas, kā arī Kopoto rakstu 1., 4. un 11. sējumi – lasīti katrs 1 reizi.  

Lasītājus interesējusi arī Viesītes vēsture - Jāņa Voldemāra Felsa grāmata Ar Viesītes bānīti 

- cauri dzīvei: dzīve Āžu miestālasīta 5 reizes, tāpat arī Annas Brodeles Klusā pilsētiņa ir lasīta 3 

reizes.  

Pie lasītākajiem autoriem – novadniekiem 2021. gadā noteikti pieder Jānis Veselis (grāmata Dienas 

krusts lasīta 4 reizes, Trīs laimes – 2 reizes), Aleksandrs Grīns (Dvēseļu putenis – 3 reizes, Zemes 

atjaunotāji – 3 reizes), Andris Grīnbergs (Katru dienu ar piesitienu – 3 reizes, Kustinu dzīvi – 4 

reizes), arī Rainis ierindojas lasītāko autoru - novadnieku sarakstā (Kopoti raksti, 4.sējums. Dzeja – 

lasīti 7 reizes). 

 Joprojām ar lielu interesi tiek lasītas novadnieces Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas 

(Augšzemē dzirdētais, Durvis nav aizslēgtas, Neredzamo važu gūstā, Tilts starp horizontiem), Jāņa 

Akuratera Kalpa zēna vasara, Imanta Auziņa Mana mūža pasaule, Ligitas Ābolnieces, Guntara 

Godiņa dzeja, Mēs neesam VIESI TE – Viesītes novada dzejnieku kopkrājums. 

Tāpat tiek lasīta arī nozaru literatūra: A.Sk. Gailītes grāmata par Jēkabpils vēsturi Es stāstu 

par savu pilsētu, Ligitas Ābolnieces Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē, grāmata par Viesītes 

vēsturi Laika soļos ieklausies, kā arī grāmatas par Sēlijas vēsturi (H. Strods. Sēlija senāk un tagad, 

A. Dembergs.Sēlija), Lūcijas Ķuzānes Saules koka meklētāji. 

Mazāk izmantota novadpētniecības krājuma daļa ir novadpētniecības mapes. Bibliotēkā ir 

ļoti plašs novadpētniecības mapju klāsts, jo tiek vākti materiāli ne tikai par Viesīti un tās tuvāko 
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apkārni, bet arī par visu Sēliju. Pastāvīgi notiek materiālu kopēšana un mapju papildināšana. 36 no 

tām aprakstītas Alisē (mapes, kuras vairāk vai mazāk saistītas ar Viesīti). Nozīmīgākā daļa no šī 

krājuma būtu mapes par Viesītes cilvēkiem un Viesītes vēsturi, piem., mapes Viesītes vēsture, Viesītes 

iestādes, Viesītes kultūras nams, Viesītes “Mazais bānītis”, Anna Brodele, Alberts Eglītis, Godiņu 

dzimta, Arkādijs Kasinskis, Vecais Stenders, Stradiņu dzimta. Nepaveiktais darbs ir mapēs ietverto 

materiālu pilntekstu pievienošana. 

Un tomēr 2021. gadā novadpētniecības mapju izsniegums ir 17 (2020. gadā – 6). To starpā 

2021. gadā novadpētniecības mapes izmantoja divas vidusskolnieces, izstrādājot savus zinātniski 

pētnieciskos darbus (mapes Izglītība. Audzināšana/Skolotāji; Izglītība. Audzināšana/Skolas; 

Fotomāksla Sēlijā). 

2021. gadā tika paveikts nozīmīgs darbs, iegūstot vēsturiskas fotogrāfijas no fotogrāfa-

amatiera, viesītieša Ināra Dreijera kolekcijas, kas autoram glabājas diskos. Tāpat ar autora atļauju tika 

ieskenētas un saglabātas vēsturiskas fotogrāfijas no Sēlijas 1. kongresa 1999. gadā. Šīs fotogrāfijas 

autors bija pievienojis bibliotēkas izstādei “10. Sēlijas kongresu sagaidot”. No izstādē skatāmajiem 

materiāliem tieši šīs fotogrāfijas piesaistīja vislielāko uzmanību. No Ināra Dreijera tika iegūtas un 

bibliotēkas krājumos izveidotas šādas digitālas mapes: Dzelzceļnieku svētki 2007, E. Vecumnieks 

2006, E. Vecumnieks 2008, Lieldienu tirgus 2007, Rudens gadatirgus 2010, Sēlijas 1. kongress, 

Viesītes skati 2007, Viesītes skati 2008, Zemnieki 2006. Fotogrāfa vēsturisko fotogrāfiju krājuma 

apgūšanas un saglabāšanas darbs turpināsies arī 2022. gadā. 

Sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku iegūtas bijušo Viesītes bibliotekāru M. Turļukas, 

M. Reidzānes, V. Kalvītes fotogrāfijas un izveidota arī virtuāla mape Bibliotekāres. 

Nozīmīgs novadpētniecības materiālu krājums ir nu jau vēsturei piederošā pašvaldības 

izdevumā “Viesītes Novada Vēstis” (2002. - 2009.g. – “Viesītes Vēstis”), kas tika veidots Bibliotēkā 

gandrīz 19 gadu garumā. Tajā līdztekus pašvaldības informācijai un pašvaldības iestāžu aktualitātēm 

publicēti novadpētniecības materiāli(rakstu cikls par Viesītes ielu un namu vēsturi sadarbībā ar 

vēsturnieku K. Visnoliņu, 2002.-2003.g.; rakstu cikli par P. Stradiņu un Stradiņu dzimtu, veco 

Stenderu, mazo Bānīti un dzelzceļa vēsturi, mākslas vēsturnieku A. Kasinski – autore: muzeja 

“Sēlija” bijusī vadītāja, tagad “Sēļu kluba” vadītāja I. Svilāne; bijušās bibliotekāres B. Skujas atmiņas 

par Viesītes bibliotēkā nostrādāto laiku 20.gs. 50., 60. gados, 2013.g.; ar mediķa, profesora E. Biķa 

atmiņām aizsākts rakstu cikls rubrikā “Kas paliek atmiņā, tas dzīvs” - vairākos turpinājumos 

publicētas Viesītes bijušo mediķu atmiņas par medicīnas vēsturi pilsētā un pagastos, 2013.-2014.g.; 

raksti par pilsētas un pagasta skolu vēsturi, Otrā pasaules kara gadiem Viesītē, tirgus vēsturi 

mazpilsētā – autore: viesītiete, pensionētā vēstures skolotāja Ģertrūde Godiņa; daudz rakstu par 

novada pagastu cilvēkiem, viņu dzīvi, par Sēlijas pilskalnu izpēti, raksts par Viesītes novada Lāčplēša 

Kara ordeņa kavalieriem – autore: novadpētniece R. Urbacāne, 2016.g. un vēlāk; publikācijas par 

izglītību Viesītes novadā - Viesītes vidusskolas skolotāju K. Lapiņu; direktoru V. Poliektovu– autors: 

novadpētnieks - entuziasts K. Miezers u.c., 2016. - 2020.g. u.c.) 

Izdevums no 2011. gada (daļēji) līdz 2021. gada jūnijam ir saglabāts arī digitālā veidā 

(pieejams LNB), taču no iznākšanas sākuma 2002. gadā līdz 2011. gadam izdevuma digitālais formāts 

nav saglabāts. 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

 Novembrī, kopīgi ar novadpētnieci I. Strožu Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas vadītāja 

sagatavoja novada informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” vēsturisku apskatu “Strēlnieku 

varonības gaismā” par brīvības cīņām Jēkabpils novadā.  

Decembrī, novada informatīvajā izdevumā  “Ļaudis un Darbi” tika sagatavots apraksts par 

novadnieku- jubilāru Arvīdu Klišānu.  

 

 Novadpētniecības krājuma komplektāciju Kalna bibliotēkā veido grāmatas un publikācijas 

presē par mūsu pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju 
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atmiņu apkopojumi, fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta 

Vēstneša” numuri, kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības 

informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”. Liela uzmanība tiek pievērsta mūsu pagastā dzimušā 

ievērojamā latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma popularizēšanai un 

saglabāšanai. 

Pārskata gadā atzīmējām kārtējo Aleksandra Grīna dzimšanas dienu. 15.augustā labiekārtotajā 

A.Grīna parkā un viņa dzimtajās mājās “:Ziedos” notika pasākums Aleksandra Grīna piemiņai. 

Jubilejas diena bija pārsteigumiem pilna –plkst.15.00 notika A.Grīna parka 2.kārtas atklāšana ar 

folkloras kopu “Vilkači” un Aleksandra Grīna mazmeitas Noras Romanes uzrunu. Pasākums 

turpinājās, kā  Literārais vakars Ziedos. Īpaša atkal redzēšanās romāna “Zemes atjaunotāji” motīvos, 

viesojoties Latvijas Nacionālā teātra aktierim Raimondam Celmam. 

 

 
 

A.Grīna mazmeita Nora Romane 

 

 
 

Literārais vakars Ziedos 

 
 

Novadpētniecības krājums Leimaņu bibliotēkā  

 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. 
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 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.  

 

Veidojot  stendu par ievērojamākajiem Leimaņu pagasta cilvēkiem no 19.gs. beigām līdz 1945. 

gadam, novadpētniekiem ir izdevies atrast zināmus faktus un liecības par redzamākajām personībām 

līdz 1945.gadam. 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā pagasta dzīvi vadīja izcili Biržu-Bērzgala skolas 

pārziņi – M. Stradiņš, B. Kiops, K. Freimanis. Ar viņu līdzdalību un iniciatīvu tika izveidota izglītības 

biedrība “Darbs”, uzcelta pienotava, Leimaņu Tautas  (Aizsargu) nams. 

Starp leimaniešiem, kuru dzimtas saknes un darbs meklējami šajā pagastā, ir Neatkarības kara 

dalībnieki,  rakstnieki, universitāšu pasniedzēji, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, izcils jurists,  

mācītājs, būvuzņēmējs. Viņu darbi likuši pagasta vārdam izskanēt ne tikai šeit, Leimaņos, bet arī 

ārpus – gan republikā, gan ārzemēs. 

 Iesākto darbu turpināsim,  apkopojot informāciju par aktuāliem notikumiem un cilvēkiem 

Leimaņos no 1945.g. līdz mūsdienām. 

 

 Aizvadītajā gadā tika izveidoti 2 video sižeti par Leimaņu bibliotēkas, biedrības “Akācija 

Plus un 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/ 

 

Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par bibliotēku 

novadpētniecības krājumu, nākotnē šī brīža situācijā nepieciešams 

ieviest jaunu formu, piemēram, virtuālās un digitālās izstādes, kas 

ļautu  novadpētniecības resursiem piekļūt arī no attāluma. Tas 

palielinātu krājuma apgrozījumu, jo resursiem būtu ātrāk un ērtāk 

piekļūt jebkurā laikā un vietā. Jāturpina aktīvi apkopot un saglabāt 

vērtīgos materiālus, kuri vēsta par sava pagasta kultūrvēsturi, 

vērtībām un tradīcijām.  

https://fb.watch/b0vRpCnjuE/
https://fb.watch/b0wqZImCMj/
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Svarīgi ir smelties idejas un pieredzi citu bibliotēku novadpētniecības darbā, kā arī dalīties ar 

savām darba metodēm. Nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas spētu atvieglot un 

uzlabot darbu novadpētniecības materiālu apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā. 

 

Novadpētniecības materiāla izmantojums Atašienes bibliotēkā ir vērtējams kā vidējs. 

Materiāli tika izmantoti Ināras Mihalovičas grāmatas “Valentīna Mičule. Pa folkloras gaišo ceļu”  

veidošanā. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pedagogi mācību procesā regulāri iekļauj darba 

uzdevumus audzēkņiem par pagasta vēsturi un notikumiem.  
 

Novadpētniecības darbs Sēlpils 1. bibliotēkā tiek popularizēts galvenokārt ar izstādēm, 

publikāciju veidošanu. Tomēr, ņemot vērā novadpētniecības telpas izveidi, turpmāk daudz aktīvāk 

tiks strādāts ar tieši krājumā esošās informācijas popularizēšanu, piemēram, ceļojošu izstāžu 

veidošanu, izmantojot kopijas (fotogrāfijas, dokumenti, laikraksti). Jau 2021. gadā tika izveidota 

pirmā ceļojošā izstāde “Darbs dara darītāju”. Tā bija foto izstāde, kas sevī ietvēra fotogrāfijas no 

1940-jiem līdz 1980-jiem gadiem, atspoguļojot darba ainas Sēlpils pagastā, tā laika cilvēka ikdienu, 

tradīcijas un darba procesus. Šī izstāde tika izvietota arī citās Jēkabpils novada bibliotēkās. Arī 

turpmāk plānots veidot ceļojošās izstādes. 

 

Intereses par sava novada cilvēkiem un notikumiem veicināšanai, kā arī bibliotēkas krājumā 

esošo materiālu popularizēšanai 2021. gadā Viesītes bibliotēka rīkoja konkursu Viesītes vidusskolas 

8. klasēm- “Ko es zinu par dzejniekiem – novadniekiem?”(sakarā ar Pasaules dzejas dienu 21. martā). 

Gatavojot atbildes šim konkursam, bija jāmeklē informācija par dzejniekiem un rakstniekiem, kuru 

dzīvesvieta ir bijusi Viesīte (A. Brodele, G. Godiņš), kuri mācījušies kādā no Viesītes skolām (L. 

Ābolniece u.c.), kuru vārdā ir nosauktas pilsētas ielas (A. Brodele, Rainis), par šo rakstnieku literāro 

darbu saistību ar Viesīti. Pēc konkursa atbilžu izvērtēšanas šajās klasēs bibliotekāre pārrunāja 

konkursa gaitu, jautājumos ietverto informāciju, tika noskaidrotas pareizās atbildes un sniegta plašāka 

informācija gan par atbilstošajām Viesītes ielām, gan rakstniekiem un viņu gaitām saistībā ar Viesīti. 

Nobeigumā abām klasēm tika pasniegti diplomi, balvas (dažādi priekšmeti ar nu jau vēsturisko 

uzrakstu “Viesītes novads”) un ceļazīme – ceļojums pa Viesītes vēsturisko centru ar Viesītes muzeja 

“Sēlija” elektrobānīti Ceļojuma laikā arī muzeja darbinieks – gids – elektrobānīša vadītājs sniedza 

skolniekiem informāciju par dažādiem maršrutā iekļautajiem Viesītes objektiem un to vēsturi. 

Lai palīdzētu rast atbildes uz konkursa jautājumiem, bibliotēkā tika izveidota izstāde 

“Dzejnieki un rakstnieki – novadnieki”. Šī izstāde radīja interesi arī citos bibliotēkas apmeklētājos un 

raisīja vēlmi izlasīt vairākas novadnieku sarakstītas grāmatas – gan dzeju, gan prozu. 
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2021. gadā tika rīkots konkurss Viesītes vidusskolas 8. klasēm- “Ko es zinu par dzejniekiem 

– novadniekiem?” – attēlā: ar novada simboliku sarūpētās balvas un viens no konkursa uzvarētājiem. 

 

Krājumā esošos novadpētniecības materiālus popularizējām arī ar izstādēm novadniekiem 

jubilāriem (novadniekam, ārstam, medicīnas vēsturniekam Paulam Stradiņam – 125; novadniekam, 

latviešu rakstniekam Gunaram Janovskim – 105; latviešu rakstniekam Jānim Veselim – 125; latviešu 

rakstniekam, literatūrzinātniekam Valdemāram Ancītim – 100; novadniecei, latviešu rakstniecei 

Ligitai Ābolniecei – 55), izstādēm, kas veltītas novadam nozīmīgiem notikumiem (20. janvāris – 

1991. gada barikāžu aizstāvju diena; “Viesīte, pilsēta mana!” – ikgadēja izstāde, veltīta Viesītes 

pilsētas svētkiem; “10. Sēlijas kongresu sagaidot” – veltīta Sēlijas 10. kongresam(Foto Nr. 10)). 

Izstādē “Reiz bija… Teikas – viens no folkloras veidiem” tika iezīmētas un tādējādi rosinātas izlasīt 

teikas par mūsu novada vēsturi. 

Ievērojot covid laika ierobežojumus, tika atklāta viesītieša Ināra Dreijera koka darinājumu 

izstāde “Koka krikumi”, kur tika izvietota arī informācija - novadpētniecības materiāli par pašu 

izstādes autoru un viņa radošo darbību. Septembra sākumā Bibliotēkā notika 3. un 4. klašu skolēnu 

tikšanās ar izstādes autoru I. Dreijeri. 

24. septembrī Bibliotēka sadarbībā ar kultūras pili organizēja dzejas pēcpusdienu “Vien vienu 

mirkli dzejai ļaujies…” Tajā dzejas draugiem bija iespēja gandrīz pēc gada pārtraukuma atkal kopā 

sastapt Viesītes puses dzejniekus, kā arī tikties ar ciemiņu – dzejnieku Uldi Jostu no Rīgas (sīkāk – 

10. punkta “Publicitāte” apakšpunktā “Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi”). 

Decembrī aicinājām Bibliotēkas apmeklētājus ar saviem eksponātiem veidot izstādi “Radīsim 

Ziemassvētku noskaņu kopā!” (Līdzīgas bija izstādes, kas rosināja iesaistīties, vērīgi lūkoties savā 

apkārtnē, dabā, – “Neparasti atradumi dabā…Piedalies arī tu!” rudenī un zīmējumu izstāde“ Ziema 

ziemiņa mūsu lasītāju acīm” ziemā). Pēc izstādes noslēguma 2022. gadā rīkosim izstāžu dalībnieku 

tikšanos, lai tuvāk iepazītu viņu vaļaspriekus un viņus kā personības. 

 

 Savukārt Gārsenes bibliotēka raksta: "Tā kā Gārsene tiek saukta par Sēlijas pērli un Sēlijas 

Bagātību salu, lai spodrinātu savas pērles un izceltu bagātības tiek veidots Gārsenes pagasta kultūras 

kanons, pie kura turpināju darbu arī 2021. gadā, tajā atspoguļojot mūspuses ievērojamos cilvēkus, 

celtnes, vietas u.tml. 

Novadpētniecības grāmatu klāstu papildināja mūsu novadnieces Vilmas Jurševskas dāvinātās divas 

viņas uzrakstītās grāmatas." 

 

 

  
Gārsenes kultūras kanons – viena no vērtībām: 

Gārsenes tautastērps 

 

Gārsenes bibliotēkas izstrādātais novadnieku 

kalendārs decembrim 
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8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Sadarbības partneri novadpētniecības jomā: 

 Novadu novadpētniecības muzeji  

-piedalīšanās muzeju organizētajās izstādēs, ekspedīcijās, ekskursijās, kas saistītas ar 

novadpētniecību, 

- muzeja darbinieki piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos, 

- muzeja materiālu izmantošana bibliotēkas pasākumos  

 novada bibliotēkas, kultūras nami. 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka. 

 visi cilvēki, kas piedāvā bibliotēkai novadpētniecības materiālus. 

 Lai veiksmīgi notiktu novadpētniecības darbs, Salas bibliotēka sadarbojās ar pagastā esošo 

Salas vidusskolu, kā arī ar iedzīvotājiem. Laba sadarbība ar novada Sabiedrisko attiecību un tūrisma 

lietu speciālisti Jolantu Grandāni. 

 

 Asares bibliotēka aicina savus lietotājus padalīties ar senām fotogrāfijām, rakstiem un 

atmiņām no pagasta laužu dzīves. Novadpētniecības stūrītī glabājas daudz materiālu par  muižas 

laikiem, ievērojamiem asariešiem. Bibliotēkā glabājas arī 28 videokasetes ar dažādiem notikumiem  

no pagasta laužu dzīves. Novadpētniecībā sadarbība laba ar Edīti Puleri. 

Laba sadarbība novadpētniecības jomā Kalna bibliotēkai ir ar kultūras namu, vietējiem 

novadpētniekiem Mārīti un Aigaru Pērkoniem, Jēkabpils Galveno bibliotēku.  

 

Leimaņu bibliotēka  novadpētniecības jomā 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. 

Sadarbība Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkai ir ar novadpētnieci un muzejistabas “Laipa” 

vadītāju Intu Strožu, kā ar Jēkabpils GB. Sadarbībā ar muzejistabas vadātāju tika noformētas 4 

planšetes veltītas pagasta ievērojamākajiem darbiniekiem. Tās ir apskatāmas Dignājas pagasta 

pārvaldes telpās. Sadarbībā ar novadpētnieci ir uzsākts lekciju cikls: “Zudušais stūrītis Dignājas 

kartē". 
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Par godu Saldus pilsētas Goda pilsonim Saldus pilsētas bibliotēka 

organizē simtgades jubilejas pasākumu “Valdemāram Ancītim – 

100”.Bibliotēka sniedza izpratni par Valdemāra Ancīša (1921-2006) 

ieguldījumu Latvijas kultūrtelpā, sniedza jaunas zināšanas un informāciju 

sabiedrībai, jaunatnei. V.Ancīša pētnieciskā interese aptver gan 

daiļliteratūru, gan literatūras vēsturi, bet, īpaši, novadpētniecību, kultūras 

vēsturi un folkloru. Aknīstes  bibliotēkas darbinieki piedalījās šajā 

konferencē. Mūsu uzdevums bija iepazīstināt konferences dalībniekus ar 

Valdemāra Ancīša bērnības un pirmajiem skolas gadiem. 

Atskaites periodā uzsākās sadarbība ar Rokišķu tūrisma un amatniecības centru. Rokišķu tūrisma 

un amatniecības informācijas centra organizētā projekta "Nemateriālās kultūras mantojuma 

zīmes Sēlijā" ietvaros Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā apskatāmas divas izstādes 

 tradicionālās amatniecības izstāde “Pinumi un izgriezumu raksti”. Uz izstādes 

atklāšanu bija ieradušās meistares no Rokiškiem. Papīra izgriezumu meistare Gita 

Kolosoviene atklāja smalko izgriezumu nianses, kuras apskatāmas daudzās gleznās; 

 Foto izstādes “Linu stāsts” un “Filca ceļš”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katru izstādes atklāšanu papildināja meistarklase – gan klūdziņu pīšanā, gan filcēšanā. 

 

Viesītes bibliotēkas sadarbība novadpētniecības jomā, kā katru gadu, notikusi: 

 

 ar Viesītes vidusskolu, piemēram, konkurss par dzejniekiem – novadniekiem, P. Stradiņa 

lasījumu sagatavošana. Sagatavojot un realizējot novadpētniecības konkursu 8. klasēm “Ko 

es zinu par dzejniekiem – novadniekiem?”, ļoti veiksmīga sadarbība izvērtās ar Viesītes 

vidusskolas latviešu valodas skolotājām I. Daņiļeviču un L. Levinsku-Drozdovu; 

 ar Viesītes vidusskolas bibliotēku – pasākumu organizēšana (dzejas pēcpusdiena, citi 

pasākumi skolēniem, pašvaldības izdevuma veidošana līdz 01.07.2021.); 

 ar Viesītes muzeju “Sēlija” – apmaiņa ar novadpētniecības faktiem, materiāliem, muzejam 

“Sēlija” sagatavota uzziņa par notikumiem Viesītē 1991. gadā; muzejs organizēja 

novadpētniecības konkursa dalībniekiem ekskursiju pa vēsturisko Viesītes centru; 

 ar Viesītes kultūras pili – kopīgi pasākumi Dzejas dienām, telpu izmantošana; 

 ar Viesītes novada domi. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma sagatavots iesniegums ar lūgumu 

piešķirt līdzekļus novada dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE!” papildus tirāžas 

izdošanai, kas atbalstīts – gada sākumā tika izdoti papildus 50 eks. cietajos vākos, ko cilvēki 

varēja iegādāties muzejā un domē; 

 ar atsevišķiem novadpētniecības darba entuziastiem un radošiem cilvēkiem - ar Sunākstes 

novadpētnieku Andri Šinki, fotogrāfu Ināru Dreijeri (apmaiņa ar novadpētnieciska rakstura 

materiāliem), Viesītes puses dzejniekiem (publikācijas pašvaldības izdevumā līdz 

01.07.2021., dzejas pēcpusdiena). Par labu sadarbību ar Bibliotēkas lietotājiem liecina fakts, 
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ka divas autores – Ligita Ābolniece un Irēna Krastiņa - uzdāvināja Bibliotēkai dzejoļu 

krājumus, kuros ir publicēti viņu dzejoļi. 

 ar Viesītes novada domes Jaunatnes lietu speciālisti D. Mažeiku (balviņas pasākumiem 

bērniem). 

 

 

 

 

 

 
Pārskata periodā reģiona bibliotēkām tika piedāvātas JGB sagatavotās ceļojošās izstādes: 

 

Izstādes nosaukums Bibliotēkas, kurās izstāde bija 
skatāma 2020.gadā 

Izstāde “Jānis Jaunsudrabiņš. Tēlotājs 
mākslā un literatūrā” 

Leimaņu, Neretas un Pilskalnes 
bibliotēkās 

Dārznieka un selekcionāra Viktora 
Orehova 110.jubilejas izstāde "Dārznieks. 
Meistars. Skolotājs" 

Biržu bibliotēkā 

Foto izstāde “Melodiju burvis no 
Saukas “Lejas Arendzāniem”” 

Zasas bibliotēkā 

Izstāde “Latvijas kultūras kanons. 
Vizuālā māksla” 

Biržu un Kalna bibliotēkās 
 

 

 

 8.5. Jauninājumi un problēmas novadpētniecības darbā 

Problēmas novadpētniecības darbā: 

1) Ierobežots finansējums novadpētniecības darba jaunu formu apgūšanai, krājuma 

popularizēšanai, pasākumu rīkošanai.  

2) Zināma neskaidrība un neziņa par to, kā noritēs digitalizācija, kāds būs tās rezultāts utt. 

Sēlpils 1.bibliotēkas pārskatā rakstīts: "Kā viens no jauninājumiem novadpētniecības darbā ir 

tieši novadpētniecības telpas izveide, kas ļauj novadpētniecības darbu attīstīt plašāk – veidot vitrīnās 

izvietojamas izstādes, veidot ceļojošās izstādes un uzņemt krājumā novadpētniecības materiālus no 

fiziskām personām. 

Kā citās bibliotēkas darba jomās, arī novadpētniecības darbā ir laba sadarbība ar novada 

bibliotēkām, tomēr svarīga ir arī sadarbība ar iedzīvotājiem, kas ne tikai izmanto novadpētniecības 

krājumu savām vajadzībām, bet arī papildina to ar sev piederošiem materiāliem. Kaut arī 

novadpētniecības telpa vēl nav pieejama ikvienam interesentam, jau ir fizisku personu dāvinājumi, 

kas papildina novadpētniecības krājumu – fotogrāfijas, dokumenti, sadzīves priekšmeti. Arī turpmāk 

tiks pievērsta īpaša uzmanība sadarbībai ar iestādēm un novada iedzīvotājiem. 

Līdz šim lielākā problēma bija novadpētniecības materiālu uzglabāšana, jo tie atradās mapēs 

un kastēs. Šī problēma tiks atrisināta ar atsevišķas telpas ierīkošanu. Tāpat viena no novadpētniecības 

darba problēmām ir seni materiāli, fotogrāfijas bez norādēm un papildus informācijas, piemēram, kas 

ir attēlā redzamie cilvēki, kur uzņemta fotogrāfija, kāds ir dokumenta tapšanas gads. Tas tiek risināts 

ar papildus informācijas atrašanu, iedzīvotāju iztaujāšanu. Šī problēma, galvenokārt, attiecas uz 

materiāliem, kas iegūti no Raiņa kluba muzeja. 

Pārskata periodā darbs novadpētniecības jomā norisinājies galvenokārt krājuma 

sistematizēšanā – speciālu albumu izveidošanā, kas ietver ne tikai fotogrāfijas, bet arī plašāku 
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informāciju par vietu, laiku un cilvēkiem, laikrakstu izvietošanu sistematizētās mapēs. Informācijas 

un materiālu izvietošana vitrīnās.  Kā arī tika apzinātas un realizētas tās idejas, kas bija nepieciešamas, 

lai veiksmīgi izvietotu un strādātu ar novadpētniecības krājumu.  

Skatoties nākotnē, ir plānoti vairāki virzieni, kā attīstīt novadpētniecības darbu, 

novadpētniecības krājuma popularizēšanu un sadarbības veidošanu ar iestādēm un iedzīvotājiem. Ir 

plānots veidot ceļojošās izstādes, ko varētu piedāvāt citām bibliotēkām. Tāpat ir plānots veikt krājumā 

esošo materiālu digitalizāciju, kas ļautu veiksmīgi uzglabāt krājumu arī digitālā veidā un veicināt tā 

apriti. Kā arī veidot plašas ekspozīcijas bibliotēkā.  

 

2022. gadā Leimaņu bibliotēkai ir 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. ļoti nepieciešams prast to izdarīt 

profesionāli, lai šie materiāli būtu pieejami interesentiem. 

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

Bērzgala pamatskolu un skolotājiem, kuri ir skolā strādājuši. 

 

Novadpētniecības darbā Viesītes bibliotēkā 2022. gada jauninājums varētu būt tas, ka 

intensīvāk turpināta sadarbība ar fotogrāfu I. Dreijeri vērtīgu foto materiālu apzināšanā un 

digitalizēšanā, lai tos sistematizētu un saglabātu nākamajām paaudzēm. 
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9.Projekti 

Pārskata periodā bibliotēka turpina dalību vietējās biedrības “InSpe” izstrādātajos projektos. 

2021.gadā biedrībai tika atbalstīti 2 projekti: 

 PUMPURS projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē”; 

 LIDER projekts «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot 

 ekotehnoloģijas». 

Pumpurs projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē” īstenots ar mērķi – 

izmantojot neformālas mācīšanas aktivitātes, veicināt Krustpils novada jauniešu iniciatīvu un 

līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un interesi par aktīvu un veselīgu dzīves veidu, tādejādi 

veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs.  

LIDER projekta «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot 

ekotehnoloģijas» ietvaros 2021. gada sakumā uz Kūku bibliotēkas ēkas tiks uzstādīts  āra LED video 

ekrāns, kurš darbosies no saules paneļiem. Tas ļaus iedzīvotājiem būt informētiem, kopīgi skatīties 

filmas, sporta spēles, koncertus, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti ne tikai pilsētās, bet arī lauku 

teritorijā. 

 

Projektu piesaistītie finansiālie līdzekļi reģiona bibliotēkām atspoguļoti Pielikumā Nr.3.  
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10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana 

 

Bibliotēku darbība Jēkabpils reģionā aizvadītajā 2021. gadā ir bijusi pamanāma, jo bieži par 

dažādiem pasākumiem un bibliotēku aktivitātēm informācija ir gan laikrakstos „Brīvā Daugava” un 

„Jaunais Vēstnesis”. Neretas novada bibliotēku publicitātes pasākumi atspoguļoti Aizkraukles 

reģiona avīzē „Staburags”. (Pielikums Nr.4). Reģiona bibliotēkas informāciju par saviem 

pakalpojumiem un pasākumiem sniedz arī novadu pašvaldību mājaslapās, novadu informatīvajos 

izdevumos. Bibliotēku aktivitātes tiek atspoguļotas arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

internetvietnēwww.jgb.lv sadaļā https://www.jgb.lv/lv/regiona-bibliotekas/notikumi/ 

 

 Ar savu darba pieredzi dalāmies Latvijas Nacionālās bibliotēkas,  LR Kultūras ministrijas 

rīkotajās sanāksmēs piem., Pagastu bibliotekāru kongresā par šādām tēmām “Piederēt savai zemei 

Latvija, (Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce), Bibliotēka – kultūrvēsturiskā mantojuma 

glabātāja (Sēlpils 1.bibliotēkas vadītāja Airita Volante) un Bibliotēkas, sabiedrisko organizāciju 

un iedzīvotāju kopdarbība (Leimaņu bibliotēka kopā ar savu novadpētnieku grupu. Ina Sēle, 

biedrības “Akācija Plus” projektu iniciatore, novadpētnieciskā darba koordinatore Jēkabpils novada 

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’’.  

 

 Kūku bibliotēka saviem lietotajiem piedāvā iespēju pievienoties WhatsApp grupai “Kūku 

bibliotēka”. Tā ir vienkārša, droša, uzticama un ātra bezmaksas ziņapmaiņas lietotne, kas pieejama 

Android un citiem viedtālruņiem. Šajā grupā var aktīvi sekot līdzi bibliotēkas jaunumiem un 

aktualitātēm, kā arī uzzināt sev vēlamo informāciju. 

 

Martā Krustpils bibliotēkas logos bija skatāma Egitas Lazdiņas dabas skatu foto izstāde. 

 

 
 

 

 

 

https://www.jgb.lv/lv/regiona-bibliotekas/notikumi/
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Arī šī grāmatu izstāde bija Krustpils bibliotēkas logos 

 

Rubeņos uzstādīts publiskais grāmatu skapis 

 

 
 

Jēkabpils novada Rubeņos, jaunajā Saules skvērā pirms Valsts svētkiem Rubeņu pagasta pārvalde 

uzstādījusi publisko grāmatu skapi. 

Ideja par grāmatu skapja izveidi ciemā radās pagasta pārvaldes vadītājai Intrai Kurmei. Grāmatu skapi 

izgatavoja meistars Ojārs Ģeidāns. Kopā ar Rubeņu bibliotēku skapī ievietotas jau pirmās grāmatas 

un žurnāli. Grāmatu skapja noteikumi: 

 paņemt grāmatu vai žurnālu, izlasīt un atgriezt atpakaļ. 

 Tāpat ikviens var skapi papildināt arī ar savām grāmatām un žurnāliem. 

Skapis tiek papildināts ar grāmatām, periodiku un arī ar mīkstajām rotaļlietām, arī iedzivotāji 

papildina skapi. 

 

Lai informētu sabiedrību par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, Kalna bibliotēka ir 

sagatavojusi informatīvu bukletu, kurā lietotājiem tiek sniegts īss ieskats bibliotēkas vēsturē, 

informācija par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem, darba laiku un 

saziņas iespējām. Buklets katra gada sākumā tiek rediģēts, ieviešot jaunāko informāciju. Jaunākā 
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informācija pārskatāmi izvietota arī informācijas stendā bibliotēkā. Izgatavota arī grāmatzīme ar īsu 

informāciju par bibliotēku. 

 

 
 

Rubeņu bibliotēka Bibliotēku nedēļas ietvaros sagādāja pārsteigumu saviem lasītājiem 

 

10.2. Bibliotēku informācija tīmeklī 

Informācija par bibliotēkām tika ievietota pašvaldību majaslapās: 

 Aknīstes pašvaldības mājaslapahttp://www.akniste.lv; 

 Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.jekabpilsnovads.lv; 

 Krustpils novada pašvaldības mājaslapa http://www.krustpils.lv; 

 Neretas pašvaldības mājaslapa http://www.neretasnovads.lv; 

 Salas novada pašvaldības mājaslapa http://www.salasnovads.lv; 

 Viesītes novada pašvaldības mājaslapa http://www.viesite.lv. 

Šī informācija bija līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

 

 Turpmāk informācija par novada bibliotēkām praktiski tiks atspoguļota tikai Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas (tagad Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas) mājaslapā www.jgb.lv sadaļā 

Novada bibliotēkas ir izvietots katras reģiona bibliotēkas profils. Tajā ir atspoguļots: 

  - bibliotēkas kontaktinformācija; 

  - pamatstatistikas dati; 

  - saites uz sociālajiem tīkliem; 

  - bibliotēkā ieejamās preses sarakstiņš; 

  - saite uz gada pārskatu; 

  - neliels bibliotēkas vēstures atspoguļojums; 

  - var ielikt arī labas kvalitātes fotogrāfijas no bibliotēkas telpām. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka ievieto arī informāciju par nozīmīgiem pasākumiem arī 

reģiona bibliotēkās, kā arī svarīgu informāciju bibliotekāriem. Sadaļā Novada bibliotēkas ir arī 

apakšsadaļa Laikraksti un žurnāli, kurā JGB mājas lapas apmeklētājs var sameklēt informāciju, 

kurā bibliotēkā atrodas kāds no viņam interesējošiem preses izdevumiem. 

 Arvien populārāka kļūst informācijas meklēšana sociālajos tīklos, tāpēc 26 bibliotēkas 2021. 

gadā popularizēja savas bibliotēkas pakalpojumus portālā draugiem.lv, www.facebok.com. 

http://www.akniste.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.salasnovads.lv/
http://www.viesite.lv/
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10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

 Galvenie pasākumi reģiona publiskajām bibliotēkām strādājot ar pašvaldību un citām 

institūcijām: 

 Informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, jaunievedumiem;  

 Bibliotēkas tēla veidošana, informācijas resursu popularizēšanas pasākumi.  

 

Tabula “Pasākumi un izstādes reģiona bibliotēkās” 

  
 2021 

Pasākumi 112 

Izstādes 564 

 

 

Zasas bibliotēkas skaistajās, izremontētajās, plašajās telpās bibliotēkas apmeklētāji priecājās 

par novadnieces Ināras Kuzmanes radošo darbu izstādi uz molbertiem 

 

 
 

 Zīlānu bibliotēkā kā izdevušās pasākumu min "Kad māksla satiek dzeju". Šis pasākums bija 

iecerēts tieši Čaka dzimšanas dienas datumā, bet ieviestās korekcijas šo pasākumu pārcēla uz 17.11, kad kopā 

ar kultūras namu veidojām Latvijas gadadienai veltīto pasākumu. Notika mākslinieces Jolantas Ābeles gleznu 

izstādes atklāšana izstāžu zālē “Mākslu dārzs”, kurā māksliniece bija interpretējusi Čaka dzejoli “Mans 

prusaku ansamblis”, skanēja Čaka dzejoļu un dziesmu veidota kompozīcija. 
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Foto no pasākuma "Kad māksla satiek dzeju" 

 

Viesītes bibliotēkas rīkotajā Dzejas dienām veltītajā dzejas pēcpusdienā “Vien vienu mirkli 

dzejai ļaujies…” septembrī dzejas draugiem bija iespēja tikties ar ciemiņu – dzejnieku Uldi Jostu no 

Rīgas, kā arī gandrīz pēc gada atkal kopā sastapt mūsu puses dzejniekus. 

 

 
 

 

 

 Kalna bibliotēkā krāšņa un visus iepriecinoša bija ukraiņu biedrības “Javir” kultūras 

pasākumu organizatores Viktorijas Artemjevas glezu izstāde "Magoņu paradīze". 
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“Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām” - tieši ar šādu nosaukumu septembrī Viesītes kultūras pils 

Tradīciju zālē notika Viesītes bibliotēkas un kultūras pils organizētā tikšanās ar divām ļoti radošām 

personībām: rakstnieku, radio balsi un Radioteātra producentu Dzintaru Tilaku un komponistu, 

dziesminieku Āri Ziemeli. 

 

 
 

Aprīlī un maijā Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā bija skatāma Edītes Sarcevičas “Krustdūrienu 

un pērlīšu izšuvumu tehnikas darināto darbu izstāde.”  

Sarunas ar rokdarbnieci. Pasākumā piedalījās 6 apmeklētāji, gleznas aplūkoja 32. 

 Edītes aizraušanos ar rokdarbiem apliecina viņas skaistās glezniņas, krustdūrienā un no pērlītēm 

veidotās gleznas. Patīkami skatīties darbos, kuros Edīte ieguldījusi daudz darba. Kad viens darbs 

bija pabeigts, radās dažādas idejas. Un gribējās turpināt iesākto. Šie rokdarbi ļoti nomierina un 

par citām problēmām aizmirstas. 
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Lāčplēša dienas vakarā Saukas ciematiņš un tilts pār Klauces upi izgaismots ar svecītēm 

Paldies par brīvību! (Saukas bibliotēka) 

 

 
 



 
 

58 
 

Skalu pinumu izstāde “Krustu šķērsu”  Ingas Kļavas darinājumi Salas bibliotēkā 

 

 
 

 

Savukārt Rites bibliotēka organizēja pasākumu "Pa Lieldienu zaķa pēdām", kur piedalījās 

ciematiņa bērni un pieaugušie 

 

 
 

 Septembrī Jēkabpils novada: Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Rubeņu, Zasas, Leimaņu un Kalna 

bibliotēkās notika konkurss Dzejas dienu detektīvs –“Aiz grāmatu vākiem - Tur kaut kas ir….”. 

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 

 

Dzejas dienas Pilskalnē. 

Kā katru gadu arī šogad Pilskalnē notika dzejas dienas . Uz dzejas dienām bija uzaicinātas pagasta 

iedzīvotājas, kas raksta dzeju. Aina Gadišķe, Lidija Ozoliņa un Monika Pavloviča. Dzejas lasījumi 

tika lasīti Pilskalnes pagasta mazajā zālītē. Visskaistākie rudens ziedi bija pateicība  par kopā pavadītu 

brīdi. 
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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. 

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

kompozīcijām!  
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Jēkaba un Annas dienas SAC "Mežvijas" (Leimaņu bibliotēka) 

 
Ar publicitāti saistītās problēmas 

2021. gadā līdztekus tam, ka trūka finansējuma pasākumu rīkošanai, visu laiku bija jāseko 

līdzi tam, ko drīkst un ko nē sakarā ar covid dēļ valstī pastāvošajiem ierobežojumiem. Aicinot 

cilvēkus, protams, arī psiholoģiski bija nedaudz bail, jo jāuzņemas atbildība par viņu drošību. Tā bija 

jauna pieredze, kas nenoliedzami ir vērtīga. 

Gada 2. pusē radās problēmas ar Bibliotēkas darba popularizēšanu tradicionālajos masu 

mēdijos. Lai arī Bibliotēkas jaunumi regulāri tika publicēti sociālajos tīklos, daļa cilvēku, īpaši vecākā 

paaudze, tos pārāk aktīvi neizmanto un bija pieraduši pie publikācijām pašvaldības izdevumā. Gada 

2. pusē saskārāmies ar situāciju, ka Bibliotēkā notiekošais nav tik nozīmīgs, lai to publicētu 

pašvaldības izdevumā “Jēkabpils Novada Vēstis”, tāpēc vērsāmies reģionālajā laikrakstā pie 

korespondentes I. Bičevskas.  

  



 
 

61 
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Viesītes bibliotēka savus sadarbības partnerus ir saklasificējusi: 

"2021.gadā galvenie sadarbības partneri: 

 Viesītes novada pašvaldība - sadarbība ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, 

apstiprināšana un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana; ar izpilddirektori – remonta 

jautājumu risināšana, citi darba jautājumi, atbalsts bibliotēkas organizētajiem pasākumiem; 

 pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu 

norisē un popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā); 

 Viesītes kultūras pils - sadarbība pasākumu organizēšanā, telpas lielāku pasākumu 

norisei; 

 Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro 

darba procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana; 

 muzejs “Sēlija” - sadarbība pasākumu organizēšanā, novadpētniecības darbā; 

 novada pagastu bibliotēkas - pieredzes apmaiņas braucieni, SBA, nepieciešamības 

gadījumā - bibliotēku vadītāju konsultēšana par darba jautājumiem (darbs ar arhīvu u.c.). 

 Viesītes novada Saukas bibliotēka sadarbojas ar Viesītes bibliotēku, Jēkabpils GB, Viesītes 

muzeju “Sēlija”, A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu. Viesītes muzejam tiek doti materiāli no 

novadpētniecības materiāliem. Kopā ar Jēkabpils mūzikas skolu tiek organizēti komponista A. 

Žilinska atceres koncerti, viņa dzimtajās mājās ”Lejas Arendzānos". 

  

Atašienes bibliotēkas sadarbības tīkls un partneru loks nav pārāk plašs, bet pietiekošs 

veiksmīgai un stabilai tālākai sadarbībai. Pamatā tas aptver Krustpils novadu un daļēji Jēkabpils 

reģionu. 

 Bibliotēka uztur informatīvus sakarus ar Atašienes pagasta pārvaldi, Krustpils novada 

pašvaldību, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu un tās bibliotēku, Atašienes kultūras namu, 

kā arī ar citam novada un reģiona bibliotēkām.  

 Regulāri, bibliotēkas vadītāja iepazīstina ar bibliotēkas darbu un problēmām Atašienes 

pagasta pārvaldi. 

 Par bibliotēkas darbu katru gadu tiek iesniegts gada pārskats Jēkabpils GB un Atašienes 

pagasta pārvaldei. 

 SIA “VIRJA LK” – jaunākās literatūras iegāde. 

 Sadarbība ar Monsinjora Vilcāna piemiņas fondu , Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu 

draudzi un nevalstiskajām organizācijām. 

 

Zasas bibliotēka pamato savu sadarbības partneru nozīmīgumu:  

Jēkabpils novada pašvaldība - finansiālais nodrošinājums 

Zasas pagasta pārvalde - sadarbība saimnieciskajos, organizatoriskajos un transporta jautājumos 

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka - profesionālā darba pārraudzība, apmācības, semināri, 

informācijas ievietošana par pasākumiem bibliotēkā 

Reģiona bibliotēku kolēģi - SBA pakalpojuma nodrošināšanā, bibliotekāro darba jautājumu 

gadījumos 

Zasas vidusskolas bibliotēka - krājuma izmantošanā, pasākumu organizēšanā 

Zasas pagasta sociālais darbinieks - grāmatu pienešana lasītājiem mājās 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs - izstāžu “Apceļo dzimto zemi”, “Kalendāri” 

eksponēšana 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (Daugavpils filiālbibliotēka) - lieldrukas grāmatas, klausām grāmatas  

Sēlijas prasmju muzejs –  izstāžu“ Mūsu Jēkabpils novads”, “ Mana Latvija manas mājas” 

eksponēšana 
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Zīlānu bibliotēka par pozitīvu momentu 2021.gadā sadarbības jomā min to, ka no jauna 

izveidojās sadarbība ar Sūnu psk. bibliotekāri, kopā vadot radošās darbnīcas Ziemassvētku noskaņās. 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā 

  

 Jau 15 gadus Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

aktivitātēs. Organizējot pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju. 

Sadarbības partneri ir LNB Bibliotēku attīstības centrs un Bērnu literatūras centrs. 

Profesionālās pilnveides pasākumos iesaistāmies sadarbībā ar v/a KISC. Daudz šogad kopā ar v/a 

KISC strādājām pie novecojušās datortehnikas norakstīšanas. 

LNB – SBA darba jautājumi, sadarbība un konsultācijas, strādājot pie pašvaldības izdevuma 

ievietošanas DOM sistēmā u.c. 

Saukas bibliotēkas sadarbības partneris ir Lauku partnerība ”Sēlija”, piedaloties radošo 

aprakstu konkursā ”Vedējs-2019”.  

Latvijas Neredzīgo bibliotēka, nodrošinot SBA pakalpojumu mūsu reģiona publiskajām 

bibliotēkām. 

Pastāvīga sadarbība Gārsenes pagasta bibliotēkai ir ar Aknīstes novada domi – bibliotēkas 

finansējums, transporta jautājumi, ar Gārsenes pagasta pārvaldi – palīdz uzturēt saikni ar novada 

pašvaldību un novada bibliotēkām, ar Gārsenes pili – telpas pasākumiem, bibliotēkas pakalpojumus 

izmantoja pilī mitušās nometnes bērni un pedagogi, ar novada bibliotēkām – apmaiņa ar grāmatām, 

pasākumu apmeklēšana, ar Jēkabpils Galveno bibliotēku – metodiskas konsultācijas, semināri, 

mācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, SBA izmantošana, ar citām reģiona bibliotēkām – 

galvenokārt, SBA izmantošana un pieredzes apmaiņa WhatsApp grupā, jo COVID-19 pandēmijas 

dēļ tika ierobežotas klātienes tikšanās. 

 

 

 

  



 
 

63 
 

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. 

 

 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 veido 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 7 (septiņi) pasākumi – 4 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. 

 
12.1. JGB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā: 

 Reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – 

apmācības, profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas 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; 
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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 

 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: 

- 3 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 

Organizētājs(-i) 
Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 
Stundu 
skaits 

1.. 07.01. ZOOM JGB Teksta gada pārskats, statistikas darba lapas 2 

 2. 26.03 MS Teams JGB 

Reģiona bibliotēku darbinieku tikšanās ar 
Kultūras pārvaldes vadību un novadu 
vadītājiem par bibliotēku darbības 
virzieniem reģionālās reformas kontekstā 

2 

 3. 22.04 MS Teams JGB 

Jēkabpils reģiona publisko un skolu 
bibliotēku tiešsaistes sanāksme Bibliotēku 
nedēļas 2021 “Darīt neticamo!” ietvaros: 
1) Bibliotēku nozares aktualitātes un 
bibliotēkas administratīvi teritoriālā 
reforma (V.Bērziņa, KM) 
2) Valdemāram Ancītim – 100 
(Aknīstes b-ka) 
3) Redzējums par iestāžu darbību 
pēc reģionālās reformas (izpilddir. G. 
Gogulis) 

3 
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4) Bibliotēku pakalpojumu kvalitātes 
novērtēšana (D.Rudzīte, LNB) 
5) E-grāmatas tiešsaistē un 
lejuplādēs (Gita Elksnīte, LAN) 

4. 29.04 MS Teams 
a/s Swedbank 
sadarbībā ar JGB 

 Apmācību seminārs “Finanšu drošība 
digitālajā vidē” 

2 

5. 5.08 
MS 
Teams 

JGB 
Reģiona bibliotēku saruna par jauno 
Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 
struktūru 

5 

6. 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 (M.Heniņa, ilustratore)  

2 

 

12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību bibliotēkām. 

2021. gadā kopumā tika noorganizēti 4 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.  

 

12.3.Sadarbība ar citām iestādēm 

 

Pārskata periodā JGB saglabāja metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona bibliotēkām, 

nezaudējot līdzšinējo veiksmīgo sadarbības pieredzi starp LR Kultūras ministriju, v/a „Kultūras 

informācijas sistēmu centrs”, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centru un Bērnu 

literatūras centru. 

 2021. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības centru, tās 

darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus: 

 Latvijas Kultūras datu aizpildīšana; 

 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 
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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. 

 

12.4.Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi 

 

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. 

Nozīmīgi LNB organizētie profesionālās pilnveides  pasākumi reģiona galveno bibliotēku 

metodiķiem: 

1) 6.01. – 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. 

 

 

Pārskata par Jēkabpils reģiona un Neretas novadu darbu 2021.gadā 7. punktu "Darbs ar 

bērniem un jauniešiem" sagatavoja Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja Ilona Švābe 

 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas metodiķe   Rudīte Kļaviņa 

2022.gada februārī  
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13. Pielikumi 
1. Reģiona bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

2. Foto no bērnu pasākumiem 

3. Bibliotēkās realizētie projekti 

4. Publikācijas par reģiona bibliotēkām 1.  
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Pielikums Nr.1 
Reģiona bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N.p.k. Norises  

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

1. 07.01. Platformā ZOOM Jēkabpils Galvenā bibliotēka Teksta gada pārskats, statistikas darba 

lapas 

2. 21.01. Platformā ZOOM Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā 

ar Kuldīgas Galveno bibliotēku un 

Latvijas Bibliotekāru biedrību 

konference “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

3. 21.01. Tiešsaistē Facebook lapā Izdevniecība "Latvijas Mediji", 

rakstniece Dace Judina un 

komponists Arturs Nīmanis 

Spoguļtriloģijas noslēdzošās grāmatas 

"Tukšais nams" atvēršana 

4. 26.01. Kuldīgas Galvenās 

bibliotēkas Facebook 

lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka tiešsaistes saruna ar rakstnieci Ligitu 

Paegli. Tiešsaistes tikšanās notiek projekta 

“Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs” ietvaros. 

5. 27.01. LNB Bibliotēku attīstības 

centra Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības centrs Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

medijpratība. 

6. 23.02. Kuldīgas Galvenās 

bibliotēkas Facebook 

lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka tiešsaistes saruna ar rakstniekiem Maiju 

Pohodņevu un Modri Pelsi. 

7. 24.02. LNB Bibliotēku attīstības 

centra Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības centrs Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

Bibliotēku interešu aizstāvība. 

8. 25.02. Aspazijas mājas 

Facebook lapā 

Aspazijas māja Pastariņa muzeja saimnieces Sanitas 

Ratnieces lekcija “Maizes tēvs” – 

neparastajam izdevējam, ceļotājamun 

rakstniekam Ernestam Birzniekam-Upītim 

150. 

9. 26.02. Latgales Centrālās 

bibliotēkas Facebook 

lapā 

Latgales Centrālā bibliotēka Saruna ar rakstnieci Sabīni Košeļevu 

10. 27.02. Tiešsaistē Facebook lapā Izdevniecība "Latvijas Mediji", 

rakstniece Dace Judina un 

komponists Arturs Nīmanis 

Rakstnieces Daces Judinas un komponista 

Artura Nīmaņa kopdarba – cikla “Laika 

Stāsti”’ ceturtās grāmatas 

“KRUSTCELES” atvēršanas svētki. 

11. 05.03. Platformā ZOOM LNB sadarbībā ar Eiropas 

parlamenta deputāti Daci Melbārdi. 

Lektore Klinta Ločmele 

“Ceļazīmes mediju lietošanā: 

Medijpratības rokasgrāmata 

bibliotekāriem” – rokasgrāmatas 

prezentācija ar praktiskiem uzdevumiem, 

interesantiem piemēriem un autores 

ieteikumiem tās veiksmīgai lietošanai 

bibliotēkās. 

12. 10.03. Platformā ZOOM Sarunu festivāls LAMPA 

 

Sarunu skola LAMPA. 

Humora nozīme savstarpējā komunikācijā. 

Lektore Ieva Stokenberga 

13. 11.03. Platformā ZOOM Jēkabpils novada Kultūras pārvalde 

 

Emocionālā pašregulācija krīzes situācijā 

jeb kā mēs varam palīdzēt paši sev.  

Lektore Ilze Dreifelde. 

14. 11.03. Platformā ZOOM Jēkabpils Galvenā bibliotēka   Neliela uzruna sakarā ar teritoriālo 

reformu  

Darbs ar bērniem reģionā 2020.gadā  

 Reģiona bibliotēku darbs Covid-19 

ietekmē  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbs 

2020.gadā 

 Aktualitātes reģiona bibliotēku darbā caur 

Latvijas kultūras datu un gada pārskatu 

prizmu. 

15. 12.03. Platformā MS Teams Jēkabpils pilsētas pašvaldība Sapulce par turpmāko darbību pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. 
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16. 18.03. Platformā ZOOM Latvijas Kultūras koledža Latvi1jas Kultūras koledžas Atvērtās 

lekcijas bibliotēku darbiniekiem 

17. 24.03. Tiešsaistē Facebook lapā Limbažu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku un 

žurnālistu Aivaru Kļavi. Pasākums notiek 

VKKF atbalstītā projekta "Sarunas starp 

rindiņām" ietvaros. 

18. 25.03. Platformā ZOOM Latvijas Okupācijas muzejs Benitas Eglītes un Andas Līces grāmatas 

“Ar bērna acīm” atvēršana 

19. 26.03. Platformā MS Teams Jēkabpils pilsētas pašvaldība Sapulce par turpmāko darbību pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. 

20. 26.03. Platformā ZOOM Preiļu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku Māri 

Bērziņu 

21. 26.03. Tiešsaistē Facebook lapā Latgales Centrālā bibliotēka Saruna ar rakstnieku un fotogrāfu Rvīnu 

Vardi par īsprozas krājumu “Kas te notiek” 

un vides raidījumu “Zaļgalvis”. 

22. 30.03. LNB Bibliotēkas 

Facebook lapā 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Lielie lasīšanas svētki 2021 

23. 31.03. LNB Bibliotēku attīstības 

centra Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības centrs Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: veltīta 

bibliotēku arhitektūrai, ēkām un telpu 

iekārtojumam 

24. 31.03. Tiešsaistē Facebook lapā Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes tikšanās ar dzejnieci un 

tulkotāju Ingmāru Balodi 

25. 31.03. Tiešsaistē Facebook lapā Sarunu festivāls LAMPA Sarunu skolas nodarbība "Kāpēc ir labi 

strīdēties?’’ kopā ar mediatori un ģimenes 

psihoterapijas speciālisti Leldi Kāpiņu. 

26. 08.04. Platformā ZOOM LNB Bibliotēku attīstības centrs Literatūrzinātnieku diskusija par 2020. 

gadu literatūrā 

27. 13.04. Tiešsaistē Facebook lapā EPALE Vebinārs “Netiķete jeb interneta etiķete” 

,vada protokola un etiķetes eksperte Jana 

Trahimoviča 

28. 13.04. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar dzejnieku Kārli 

Vērdiņu 

29. 14.04. Platformā ZOOM LBB Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt 

neticamo!” 

30. 14.04. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar tulkotāju Silviju 

Brici. 

31. 15.04. Platformā ZOOM LBB Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” 

32. 19.04. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 

Bērnu nodaļa 

Saruna ar tulkotāju Guntaru Godiņu 

33. 21.04. Tiešsaistē Facebook lapā Latgales Centrālā bibliotēka Saruna ar rakstnieku Jāni Joņevu 

34. 21.04. Tiešsaistē Facebook lapā Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes tikšanās “Atklāsmes par 

grāmatām“ ar Dzintaru Tilaku. 

35. 23.04. Tiešsaistē Facebook lapā Limbažu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku un 

žurnālistu Arno Jundzi 

36. 27.04. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar rakstnieci Ingunu 

Dimanti 

37. 28.04. LNB Bibliotēku attīstības 

centra Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības centrs Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

Dizaina domāšana bibliotēkās 

38. 29.04. Platformā MS Teams Swedbank Tiešsaistes seminārs: Finanšu drošība 

digitālajā vidē 

39. 13.05. LNB Bibliotēku attīstības 

centra Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības centrs Tiešsaistes konference: Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram 

40. 18.05. Tiešsaistē Facebook lapā EPALE Vebinārs “Modernas prezentācijas 

metodes”; lektors Kristaps Pētersons 

41. 24.05. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 

bērnu nodaļa 

Tiešsaistes tikšanās ar tulkotāju Daci 

Meieri. 

42. 24.05. Tiešsaistē Facebook lapā Zvaigzne ABC Ko lasām tagad un lasīsim drīzumā?! 

Zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilbloka un 

sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne 

Ilziņa par jaunākajām grāmatām. 
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43. 25.05. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka “Ilgstošs darbs pie datora – kā izvingrināt 

ķermeni un acis?” saruna ar fizioterapeiti 

Vinetu Baukši. 

44. 25.05. Tiešsaistē Facebook lapā Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaiste tikšanās ar bērnu grāmatu 

rakstnieci Eviju Gulbi. 

45. 26.05. LNB Bibliotēku attīstības 

centra Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības centrs Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

Mācīšanās prasme 

46. 26.05. Tiešsaistē Facebook lapā Zvaigzne ABC Jura Rubeņa grāmatas “Starp divām 

bezgalībām” atvēršanas svētki. 

47. 26.05. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Saruna ar grāmatas “Itālija ar mani” autori 

Ievu Smiļģi par grāmatas tapšanu un 

pieredzi Itālijā, dzīvojot Abruco reģionā. 

48. 27.05. LNB “YouTube” kanālā LNB, LBB, LPS Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress 

“Pagasta bibliotēka – vieta kopienas 

attīstībai”. 

49. 27.05. Tiešsaistē Facebook lapā Drossinternets.lv Dezinformācija – kas tā ir un kā to atpazīt 

50. 27.05. Tiešsaistē Facebook lapā Limbažu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieci Ingunu 

Baueri 

51. 04.06. Platformā ZOOM LNB Bibliotēku attīstības centrs Dr. habil.art. Ojāra Spārīša lekcijai 

“Latvijas ceļš Eiropas kultūrā” 

52. 07.06. Tiešsaistē Facebook lapā Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija 

Vebinārs "COVID-19 SERTIFIKĀTS" 

53. 08.06. Tiešsaistē Facebook lapā Saldus pilsētas bibliotēka Virtuālais simtgades jubilejas pasākumu 

“Valdemāram Ancītim – 100” 

54. 08.06. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tiešsaites tikšanās ar dzejnieku un 

tulkotāju Jāni Elsbergu 

55. 10.06. Tiešsaistē Facebook lapā Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Videi draudzīga dzīvesveida labvēlīgā 

ietekme kopā ar zaļā dzīvesveida aktīvisti 

un rakstnieci Zani Nuts. 

56. 14.06. Platformā ZOOM Latvijas Okupācijas muzejs un 

izdevniecība “Latvijas Mediji” 

Grāmatas “Mēs tiksimies mūžībā” 

atvēršanas pasākums 

57. 17.06. Tiešsaistē Facebook lapā Jēkabpils Galvenā bibliotēka “Dzīve grāmatā grāmata dzīvē” – 

kultūržurnālistes Liegas Piešiņas saruna ar 

rakstnieci Daci Vīganti – Vardarbība mūsu 

sabiedrībā un ģimenē. 

58. 17.06. Tiešsaistē Facebook lapā Dace Judina – Nīmane, Latvijas 

Mediji 

Detektīvsērijas Izmeklē Anna Elizabete 14. 

grāmatas “Nemodiniet mirušos” atvēršanas 

svētki. 

59. 30.06. Tiešsaistē Facebook lapā LNB Ciklā LNB pēta – Bibliotekāri pirms simts 

gadiem: ieskats biogrāfiskajā vārdnīcā 

“Valsts bibliotēkas darbinieki, 1919-

1944”. Grāmatas sastādītāja J. Dreimane 

aicina interesentus ielūkoties Valsts 

bibliotēkas sākuma posma darbinieku 

galerijā, izceļot spilgtākās personības un 

viņu devumu atsevišķās kultūras nozarēs. 

60. 01.07. Tiešsaistē Facebook lapā Apgāds Zvaigzne ABC Karstākie grāmatu jaunumi no Zvaigzne 

ABC, stāsta Vija Kilbloka un Kristīne 

Ilziņa. 

61. 15.07. Tiešsaistē Facebook lapā Apgāds Zvaigzne ABC Kristīnes Ilziņas saruna ar rakstnieci, 

romāna "Lāde vaļā" autori Gunitu 

Lagzdiņu-Skroderēnu. 

1162. 29.07. Tiešsaistē Facebook lapā Jēkabpils Galvenā bibliotēka Otrā tikšanās projektā "Dzīve grāmatā, 

Grāmata dzīvē" -  

 Saruna ar dzejnieci, rakstnieci un 

dramaturģi Ingu Gaili. 

63. 06.08. Tiešsaistē Facebook lapā Apgāds Zvaigzne ABC Kristīnes Ilziņas intervija ar Zvaigzne ABC 

mēneša autori Baibu Zili. 

64. 09.08. Tiešsaistē Facebook lapā Apgāds Zvaigzne ABC Rakstnieka Dzintara Tilaka jaunākā 

romāna "Kūlenis" atvēršanas svētki. 

Sarunu vada Kristīne Ilziņa. 
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65. 13.08. Tiešsaistē Facebook lapā Pļaviņu bibliotēka Laima Kota par Anšlavu Eglīti. 

66. 20.08. Tiešsaistē Facebook lapā Pļaviņu bibliotēka Andris Zeibots par Jāni Ziemeļnieku. 

67. 27.08. Tiešsaistē Facebook lapā Pļaviņu bibliotēka Inga Gaile par Īvandi Kaiju. 

68. 09.09. Tiešsaistē Facebook lapā Jēkabpils Galvenā bibliotēka Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” 

trešā saruna “Mēs paaudžu paaudzēm” ar 

rakstnieci Ingu Žoludi. 

69. 14.09. Tiešsaistē Facebook lapā Apgāds Zvaigzne ABC Intervija ar stāstu krājuma "Pāris metru 

zem ūdens" un romāna "Es biju cita" autori 

Ramonu Indriksoni. 

70. 17.09. Tiešsaistē Facebook lapā Dace Judina – Nīmane, Arturs 

Nīmanis, Latvijas Mediji 

Grāmatas "Pārcēlājs" atvēršanas svētki 

71. 12.10. Tiešsaistē Facebook lapā Apgāds Zvaigzne ABC Kristīnes Ilziņas intervija ar rakstnieku 

Valdi Rūmnieku. 

72. 14.10. Platformā Microsoft 

Teams 

Platformā ZOOM 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka Tiešsaistes seminārs bibliotekāriem: 

Darbs ar krājumu. 

Epidemioloģiskā situācija. 

Budžeta izstrāde. 

Radošās darbnīcas bērniem. 

Solvita Denisa-Liepniece – Manipulatīvās 

akcijas internetā. 

73. 21.10. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Saruna ar žurnālisti Sandru Veinbergu 

74. 02.11. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar ilggadējo Kuldīgas 

slimnīcas vadītāju un bijušo veselības 

ministru Ivaru Eglīti par Covid-19 

aktualitātēm: vakcināciju un to, kas šobrīd 

notiek medicīnā. 

75. 03.11. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci Moniku Zīli. 

 01.11 Platformā ZOOM JGB Jēkabpils reģiona un Neretas novada 

publisko bibliotēku darbinieku 

sanāksme par budžetiem 
76. 04.11. Platformā ZOOM LNB bibliotēku attīstības centrs Medijpratībasvebinārs “Medijpratība – ne 

tikai izglītības, bet arī veselības un drošības 

jautājums”. 

77. 04.11. Tiešsaistē Facebook lapā Zvaigzne ABC Aktuālas grāmatas. 

78. 04.11. Tiešsaistē Facebook lapā Ventspils bibliotēka Saruna par Vecāku žūrijas 2021. grāmatām 

ar kolekcijā iekļautā garstāsta autori Lauru 

Vinogradovu un LNB Bērnu literatūras 

centra vadītāju Silviju Tretjakovu. 

79. 04.11. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar tulkotāju Daci 

Meieri. 

80. 05.11. Tiešsaistē Facebook lapā Pasaules Brīvo latviešu apvienība Ciklā “Sarunas ar tautiešiem pasaulē par 

latviešu grāmatām”: 

 Saruna ar Arno Jundzi 

par romānu “Sarkanais 

dzīvsudrabs” 

 Saruna ar Māri Bērziņu 

par romānu “Svina garša” 

 Saruna ar Noru Ikstenu 

par romānu “Mātes piens” 

 Saruna ar Ingu Gaili par 

romānu “Rakstītāja” 

 Saruna ar Andru 

Manfeldi par romānu “Virsnieku 

sievas” 

 05.11 ZOOM Bauskas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli, ‘’Kā 

ūdenī iemests akmens.’’ 
81

. 

24.11. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci Janu Veinbergu. 

82

. 

25.11. Tiešsaistē Facebook lapā Pasaules Brīvo latviešu apvienība Ciklā “Sarunas ar tautiešiem pasaulē par 

latviešu grāmatām”: 
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Saruna ar Andri Akmentiņu par romānu 

“Meklējot Ezeriņu”. 

83

. 

30.11. Tiešsaistē Facebook lapā Talsu Galvenā bibliotēka. Tikšanās ar talsenieku, režisoru, aktieri, 

grāmatas “Kalendārs mani sauc” autoru 

Andri Kalnozolu. 

84

. 

01.12. Tiešsaistē Facebook lapā Zvaigzne ABC “Zvaigznes grāmata.  Lasītāju balsojuma 

2021. ” uzvarētāju paziņošana. 

85

. 

02.12. Tiešsaistē Facebook lapā Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci un dramaturģi Rasu 

Bugavičuti-Pēci. 

86

. 

08.12. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar publicisti Andu Līci. 

87

. 

09.12. Tiešsaistē Facebook lapā Pasaules Brīvo latviešu apvienība Saruna ar Laimu Kotu par romānu 

“Cilvēks ar zilo putnu” 

88

. 

09.12. Tiešsaistē Facebook lapā Zvaigzne ABC Intervija ar rakstnieci, grāmatas “Rīgas 

raganas” autori Lindu Nemieru. 

89

. 

10.12. Tiešsaistē LNB lapā LZA ,LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi – J. 

Stradiņš – Latvijas Zinātņu akadēmijā, 

zinātnē un dzīvē. 

90

. 

10.12. Tiešsaistē Facebook lapā Dace Judina – Nīmane, Arturs 

Nīmanis, Latvijas Mediji 

15. sērijas IAE grāmatas “Uz dzīvību un 

nāvi” atvēršanas svētki. 

91

. 

14.12. Tiešsaistē Facebook lapā Latvijas Nacionālais Vēstures 

muzejs 

“Skaistuma alkas. Ieskats krāsaino 

apsveikuma atklātņu vēsturē”. 

92

. 

17.12. Tiešsaistē Facebook lapā Jūrmalas CB Tikšanās ar psiholoģi un psihoterapeiti 

Diānu Zandi. 

93

. 

18.12. Tiešsaistē Facebook lapā Pasaules Brīvo latviešu apvienība Tikšanās  ar divām pārstāvēm no “Emīlija. 

Latvijas preses karaliene” radošās 

komandas - režisori Kristīni Želvi un 

vēsturnieci Inetu Lipšu. 
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Pielikums Nr.2 

Fotomirkļi par darbu ar bērniem reģionā  
 

 

Ābeļu  b-kas - Dzejas dienu detektīvs 

“AIZ GRĀMATU VĀKIEM, TUR KAUT KAS 

IR…” 

Asares pagasta b-kā notiek Pepijas 

ballīte – Atvadas vasarai 

 

Aknīstes b-ka - Lieldienu orientēšanās 

spēle “Pa Lieldienu zaķa pēdām” 
Aknīstes b-ka -  gada laikā tika 

novadītas 6 tiešsaistes stundas 

Leimaņu b-ka Vasaras noslēgumā stikla 

apgleznošanas darbnīca dažāda vecuma bērniem 

Leimaņu  b-ka 5. -7. g. vec. bērniem 

notika 4  skaļās lasīšanas. 
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Salas  b-ka–Salas vidusskolas6.klase  

klausās Sanitas Krasovskas stāstījumu 

Salas b-kas– pirmklasnieki ciemos 

bibliotēkā  

Variešu b-kā Bibliotekāre Līga 

iemiesojās zaķa tēlā un piedalījās mācību gada 

atklāšanā 

Viesītes  b-kā - no marta līdz maijam 

2.klases sacentās lasīšanā un  Grāmatu tārpiņu 

audzēšanā, ko varēja aplūkot bibliotēkā 

Viesītes b-kā Iepazīsti bibliotēku - ciemos 

PII “Zīlīte”,“Bitītes”grupiņa 

Zasas b-kā 4.klase aplūko ceļojošo 

izstādi par Jēkabpils novada pagastiem 
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JGB Bērnu lit.nodaļa–Bērnu/jauniešu 

žurijas 2020 noslēgums  

 

JGB Bērnu lit.nodaļaBŽ -2020 

noslēgums. 4.klasē lasīja tikai 4 meitenes, bet 

pasākumu viņas, kā dāvanu, nopelnīja visai 

klasei – laba motivācija pārējiem lasīt! 

JGB Bērnu lit.nodaļa- Bērnu svētki 

(Klauniņš kopā ar Pallas tēliem)  pilsētvidē , 

ievērojot visus noteikumus, bet iepriecinot 

bērnus. 

JGB Bērnu lit.nodaļa - Lieldienu 

japmadracis pilsētas bērnudārzos, ar šiem 

pasākumiem piedalījāmies IDEJU TIRGŪ. 

JGB Bērnu lit.nodaļa Skaļās lasīšanas 

reģ.fināls – uzvarētāja Sofija Bokāne 

 JGB Bērnu lit.nodaļa Ģimenes un 

audžuģimenes atbalsta biedrība 

“DOMUS”nometnes bērni, no Jēkabpils novada 
(12.-17.gadi) 
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JGB Bērnu lit.nodaļaĢimenes un 

audžuģimenes atbalsta biedrība 

“DOMUS”nometnes bērni, no Jēkabpils novada (7.-

11.gadi) 

JGB Bērnu lit.nodaļa  Sūnu 

pamaskolas skolēni Pūcītes skoliņas nodarbībā 

JGB Bērnu lit.nodaļa - dāvanu akcija No 

sirds uz sirdi – dāvanas pansionāta Jaunāmuiža  

iemītniekiem  

JGB Bērnu lit.nodaļa - Rūķa darbnīca 

jau otro gadu notiek Zoom platformā un  

2021.gadā bija ļoti, ļoti populāras! 
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Pielikums Nr.3 

Reģiona bibliotēkās realizētie projekti 
 

Bibliotēka Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Valdemāra 

Ancīša Aknīstes 

bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 165 37 bērni 
 

Pašvaldība 0 

Ābeļu bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

Pašvaldība 100 

 

Piedalījās 20 bērni un 3 

pieaugušie 

VKKF/ LNB 61 

Asares bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

Pašvaldība 0 7 bērni un jaunieši 3 

pieaugušie VKKF/ LNB 170.00 

Kalna bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

Pašvaldība 0  

 
VKKF/ LNB 188 

Vīpes bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 150 10 bērni 

Pašvaldība 0 

Kūku bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 0 24 bērni un jaunieši, 4 vecāki 

 

Pašvaldība 450 

Sadarbība ar biedrību “InSpe” 

realizētais projekts “Sports 

iedvesmo, vieno un motivē” 

Eiropas 

Sociālais fonds 

4600 Mērķis – izmantojot 

neformālas mācīšanas aktivitātes, 

veicināt Krustpils novada jauniešu 

iniciatīvu un līdzdalību savas 

dzīves kvalitātes uzlabošanā un 

interesi par aktīvu un veselīgu 

dzīves veidu, tādejādi veidojot 

vēlmi turpināt mācības izglītības 

iestādēs. 2020.gada aizvadītas trīs 

šī projekta aktivitātes. Projekta 

turpinājums 2021.gada. 

Sadarbība ar biedrību “InSpe” 

realizētais projekts “Āra LED 

video ekrāna uzstādīšana 

Kūku ciematā, izmantojot 

ekotehnoloģijas” 

LIDER, Lauku 

atbalsta dienests 

24691 2021. gada sakumā uz Kūku 

bibliotēkas ēkas tiks uzstādīts  āra 

LED video ekrāns, kurš darbosies 

no saules paneļiem. Tas ļaus 

iedzīvotājiem būt informētiem, 

kopīgi skatīties filmas, sporta 

spēles, koncertus, celt iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti ne tikai pilsētās, bet 

arī lauku teritorijā. 

Leimaņu 

bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 106 13 bērni, 5 pieaugušie 

Pašvaldība 0 

 

 

 

Krustpils 

bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 47 6 bērni 

Pašvaldība 0 

Rites bibliotēka Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 164 10 bērni un jaunieši, 3 

vecāki 
Pašvaldība 174 
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Neretas novada 

Neretas bērnu 

bibliotēkaka 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 0 14 

Pašvaldība 0 

Atašienes Brāļu 

Skrindu 

vidusskolas 

bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF/ LNB 179 29 bērni 

 

Pašvaldība 

130 

Aknīstes 

vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186  

Zasas vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186  

Salas vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

373  

Rubeņu 

pamatskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186 7 skolēni 

Krustpils 

pamatskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija” 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186  

Jēkabpils 

2.vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

373 80 skolēni 

Jēkabpils 

3.vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

373  

Dignājas 

pamatskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186 0 

Biržu 

pamatskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186 6 skolēni 

Sūnu pamatskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186 5 skolēni 
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attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Variešu 

sākumskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186 25 skolēni 

Mazzalves 

pamatskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186  

Neretas 

vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

186 20 bērni un jaunieši 

Viesītes 

vidusskolas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

373  

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas 

bibliotēka 

VISC projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču 

attīstībai”„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekcija 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

95  
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Pielikums Nr.4 

Publikācijas par reģiona bibliotēkām 

Par reģionu 
Bičevska, Ilze.  Bibliotēkas atkal vērušas savas durvis : [par bibliotēku darba atsākšanu ar 

12.janvāri : saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta 

Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas informācijas speciāliste 

Lilija Kirilova, Salas bibliotēkas vadītāja Ruta Lavrinoviča, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja 

Renāte Lenša, Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. 

- ISSN 1407-9828. - Nr.7 (2021, 26.janv.), 6.lpp. 

 

Bičevska, Ilze.  Bibliotekāri runā par sava darba lomu jaunā novada ietvaros : [par Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas rīkotās Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku 

darbinieku attālinātās sanāksmes norisi un tajā apspriestajiem jautājumiem saistībā ar tālākajiem 

nozares darba virzieniem administratīvi teritoriālās reformas kontekstā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta 

vecākā bibliotekāre, metodiķe Rudīte Kļaviņa, Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju 

nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis. - 

(Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.34 (2021, 30.apr.), 6.lpp. 

 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Kultūras darbinieki dodas ikgadējā pieredzes apmaiņas braucienā : [par 

Jēkabpils novada bibliotēku, kultūras namu vadītāju un darbinieku viesošanos Augšdaugavas novadā 

: Kultūras darbinieku dienas ietvaros] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Augšdaugavas novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktors Andrejs Repins ; pēc 

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītājas Elvīras Kokinas un Naujenes Novadpētniecības muzeja 

speciālistes Ludmilas Pimenovas inform. ; aut. foto. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. 

- Nr.77 (2021, 5.okt.), 9.lpp. : fotogr. ; Nr.79 (2021, 12.okt.), 6., 7.lpp. : ģīm. 

 

Aknīstes novads 
Nemateriālās kultūras mantojuma zīmes Sēlijā : [par amatniecības izstādi "Pinumi un 

izgriezumu raksti" Jēkabpils novada Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā : Rokišķu tūrisma un 

amatniecības informācijas centra projekta ietvaros] / Sabiedrisko attiecību nodaļa ; pašv. arhīva foto. 

- (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.70 (2021, 10.sept.), 6.lpp. : fotogr. 

 

Jēkabpils novads 
Valaine, Ināra.  Melodiju burvis no "Lejas Arendzāniem" : [par komponistam Arvīdam 

Žilinskim (1905-1993) veltīto izstādi Zasas bibliotēkā] / Ināra Valaine ; Brīvās Daugavas arhīva foto. 

- (Novados). - Saturā: A.Žilinska citāts "No mazas dziesmas var izaugt..." ; Kārļa Skalbes dzejolis 

"Cik mīļa mana māja..." // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.9 (2021, 2.febr.), 5.lpp. : ģīm. 

1949. gada 25. marts - pieminēsim un atcerēsimies! //Ļaudis un darbi, 2021. gada 10. marts. 

 

Jēkabpils novada bibliotēkas 2020. gadā //Ļaudis un darbi, 2021. gada 13.aprīlis. 

 

Radošais dzejas konkurss ir noslēdzies! // Ļaudis un darbi, 2021. gada 10.maijs. 

 

Lācīte, Līga, 1967-.  Par godu Zinību dienai tapusi ziedu izstāde Leimaņos : [Par Jēkabpils 

novada Leimaņu bibliotēkas rīkoto tradicionālo ziedu izstādi "Sarunas ar ziediem"] / Līga Lācīte ; 

fotogr. K.Sēlis. - (Ziņas) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.69 (2021, 7.sept.), 2.lpp. : fotogr. 

 

Krustpils novads 
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Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas maratons "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020" : [par 

Krustpils novada Kūku bibliotēkas rīkotā lasīšanas veicināšanas pasākuma rezultātiem] / Kūku 

bibliotēka. - (Novados) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.24 (2021, 26.marts), 5.lpp. 

Fotokonkursa "Krāšņākā Lieldienu kompozīcija" uzvarētāji ir noskaidroti : [par Krustpils 

novada Kūku bibliotēkas rīkoto radošo darbnīcu "Lieldienas gaidot" un fotokonkursa rezultātiem] / 

Kūku bibliotēka ; bibliotēkas arhīva foto // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.32 (2021, 23.apr.), 

[12.]lpp. : fotogr. 

 

Valdmane, Aija.  Kādi projekti tiek īstenoti Krustpils novadā : [par pašvaldības projektu 

realizēšanu saistībā ar Sūnu pamatskolas, Medņu ciema ambulances, Atašienes pagasta pārvaldes 

ēkas remontdarbiem, plānotajiem būvdarbiem Kūku bibliotēkas infrastruktūras uzlabošanā, ielu un 

laukumu labiekārtošanā Zīlānu ciemā, Variešu pagasta Antūžos, Atašienes, Variešu pagastā un 

Mežāres ciemā, izstrādātajiem projektiem zivju resursu aizsardzībai, dabas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai novadā] / Sagatavoja A.Valdmane. - (Ziņas) // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.35 (2021, 7.maijs), 2.lpp. 

 

Hnikina, Jeļena, 1978-.  Organizē iedzīvotāju ideju konkursu Kūku ciemata publiskās 

teritorijas labiekārtošanai : [par Jēkabpils novada Kūku bibliotēkas un biedrības "InsPe" rīkoto 

iedzīvotāju ideju konkursu] / Jeļena Hnikina. - (Bizness, izglītība, karjera) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr.66 (2021, 27.aug.), 9.lpp. 

 

Turpinās Kūku bibliotēkas ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbi : [par 

Jēkabpils novada Kūku bibliotēkas ēkas atjaunošanas projekta realizāciju] / Sabiedrisko attiecību 

nodaļa ; pašv. arhīva foto. - (Pagastos) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.69 (2021, 7.sept.), 

6.lpp. : fotogr. 

 

Salas novads 
Volante, Airita.  "Mūzika un kino". Elektrotehnikas izstāde Sēlpilī : [par Jēkabpils novada 

Sēlpils 1.bibliotēkas rīkoto izstādi] / Airita Volante. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. 

- Nr.69 (2021, 7.sept.), 5.lpp. 

 

Volante, Airita.  Sēlpils 1.bibliotēkā apskatāma fotoizstāde "Darbs dara darītāju" : [par 

Jēkabpils novada Sēlpils 1.bibliotēkas veidoto novadpētniecības krājuma un bijušā Raiņa kluba-

muzeja krājuma izstādi] / Airita Volante ; bibliotēkas arhīva foto. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. 

- ISSN 1407-9828. - Nr.71 (2021, 14.sept.), 6.lpp. : fotogr. 

 

Viesītes novads 
No 12.janvāra Viesītes bibliotēka un pārējās novada bibliotēkas atvērtas apmeklētājiem// 

Viesītes Novada Vēstis.- Nr.1 (2021, janvāris), 13.lpp.: shēma. 

 

Viesītes bibliotēka aicina izmantot “3td e-grāmatu bibliotēku”!// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.1 

(2021, janvāris), 14.lpp. 

 

Bičevska, Ilze.Bibliotēkas atkal vērušas savas durvis; [par reģiona bibliotēku, t.sk. Viesītes 

bibliotēkas, darbu Covid pandēmijas apstākļos] // Brīvā Daugava. – Nr. 7 (2021, 26.janv.), 6.lpp. 

 

Griškena, Līga.Viesītes bibliotēkas krājumu papildinājušas grāmatas no KM atbalstītās un 

LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.1 (2021, 

janvāris), 14.lpp.: fotogr. 
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Lāce, Velta.Saukas bibliotēkā notika barikādēm veltīts pasākums:[par Saukas bibliotēkā 

organizēto pasākumu ”Iededzot Barikāžu atceres ugunskuru…”]// Viesītes Novada Vēstis.-

1(208)(2021. g. janvāris),2.lpp:fotogr. 

 

Jančevska, Irēna.Ziema, ziemiņa: [par mazo un lielo lasītāju veidoto zīmējumu izstādi, veltītu 

ziemas tēmai, bibliotēkas lasītavā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2021, februāris), 19.lpp.:fotogr. 

 

Jodgude, Ilze.Ko un cik esam lasījuši Viesītes bibliotēkā pērngad?: [par lasītākajām grāmatām 

un čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem 2020. gadā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2021, februāris), 

20.lpp.:fotogr. 

 

Lāce, Velta. Saukas bibliotēkā notika  pasākumi:[pat Saukas bibliotēkā organizēto atceres 

izstādi N. Malceniekam-105,”Laba grāmata ārsts”] // Viesītes Novada Vēstis.-

2(209)(2021.g.februāris),20. lpp: fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta.“Reiz bija…”Latviešu tautas teikas – viens no folkloras žanriem; [par pilsētas 

un skolas bibliotēku kopdarbā tapušo tematisko pasākumu tiešsaistes latviešu valodas stundas 4. 

klasei dažādošanai]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2021, februāris), 19.lpp.:fotogr. 

 

 

Jodgude, Ilze.Virtuālās aktivitātes Viesītes bibliotēkā: [par bibliotēkas pasākumiem zoom 

platformā un bibliotekāru dalību tiešsaistes izglītojošajos pasākumos]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 

(2021, marts), 12.lpp. 

 

Plēsuma, Gunta.Pasaku vecmāmiņa Margarita Stāraste: [par tiešsaistes pasākumu 2. klasēm, 

veltītu M. Stārastes personībai un daiļradei]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 (2021, marts), 13.lpp.: 

fotogr. 

 

Jodgude, Ilze.Viesītes bibliotēka turpina strādāt: [par martā un aprīlī bibliotēkas 

organizētajiem tiešsaistes pasākumiem sākumskolas klašu skolēniem]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.4 

(2021, aprīlis), 14.lpp.: fotogr. 

 

Lāce, Velta. Saukas bibliotēkā notika pasākumi: [par bibliotēkas nedēļai veltītiem 

pasākumiem “Darīt neticamo] // Viesītes Novada Vēstis. - 4(211) (2021g. aprīlis), 

13.lpp:fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta.Kino rašanās vēsture: [par bibliotēku sagatavoto tiešsaistes stundu 4. klašu 

skolēniem mācību vielas padziļinātai apguvei vizuālajā mākslā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.4 

(2021, aprīlis), 11.lpp. 

 

 

Lāce, Velta. Saukas bibliotēkā:[ Ziņas no Saukas bibliotēkas. par Saukas bibliotēkas 

piedalīšanos LNB organizētajā pagastu bibliotekāru 6. kongresā] // Viesītes Novada Vēstis.-

5(2021.g.jūnijā),14. lpp:fotogr 

 

Lūgšana priekam: [Viesītes bibliotēkas apsveikuma vārdi sadarbības partnerei – Viesītes 

dzejniecei, PII Zīlīte vadītājai Anitai Orbidānei]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.5 (2021, jūnijs), 16.lpp. 
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Bičevska, Ilze.Septembrī Viesītē viesojās dzejnieki: [par Viesītes bibliotēkas un kultūras pils 

organizētajiem, Dzejas dienām veltītajiem pasākumiem Viesītē] // Brīvā Daugava. – Nr.77 (2021, 

5.okt.), 5.lpp. 

 

Bičevska, Ilze.“Koka krikumi” - kāda vaļasprieka darbu izstāde: [par viesītieša Ināra Dreijera 

no koka darināto lietu izstādi Viesītes bibliotēkā]// Brīvā Daugava. – Nr. 78 (2021, 8.okt.), 5. lpp. 
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