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Darba prioritātes 2022 

 

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

Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, ir izveidota 

Jēkabpils novada pašvaldība. Ar 2022.gada 1.janvāri Jēkabpils novada bibliotēkās tiek ieviests 

centralizētās darbības modelis. Izveidots vienots bibliotēku tīkls - Jēkabpils novada Galvenā 

bibliotēka un 27 struktūrvienības. Arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka kļūst par vienu no novada 

Galvenās bibliotēkas struktūrvienībām. 

2. Iesaiste pasākumos Ukrainas atbalstam: 

 

 Sadarbojoties ar Jēkabpils brīvprātīgajiem, kuri organizē palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem 

decembrī papildinājām bibliotēkas krājumu ar grāmatām ukraiņu valodā. 

 Ukrainas vēstniecībai Latvijā dāvināja 15 eksemplārus bērnu grāmatas. 

 Krustpils kultūras centra telpās aprīlī trīs dienas un atbalsta koncerta laikā Vecpilsētas laukumā  

Ukrainas armijai paredzēto maskēšanas tīklu siešanas talka, kuru koordinēja bibliotēkas 

direktore Zinaīda Rabša. 

 Jūlijā, atklāšanas svētkus Krustpils pils lielajā zālē piedzīvoja Annas Skaidrītes Gailītes 

grāmatas “Viens vienīgs elpas vilciens” un “Mīli mani”.  Rakstniece ielūgumos viesiem bija 

norādījusi, ka lūgums nenest ziedus, bet bija iespēja pasākuma laikā ziedot līdzekļus Ukrainas 

iedzīvotājiem. Kopsummā saziedoti 1027,50 eiro. 

 Sniedzām konsultācijas un  kopēšanas pakalpojumus Ukrainas kara bēgļiem, kuri atrodas 

Jēkabpils novadā. 

 LNB Atbalsta biedrības un izdevniecības "Liels un mazs'' lasīšanas veicināšanas projekta 

"Grāmatu starts" īpašie komplekti ukraiņu bērniņiem. 

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

lasītprasmi,  bet arī pieaugušo lasītprieku un mūžizglītību: 

 Novadnieku grāmatu atvēršanas un jubilejas pasākumi: Ligitas Ābolnieces jaunā 

krājuma “Esejas par esību’’ atvēršana; Lucijas Ķuzānes atmiņu vakars 95 gadu jubilejā un  

grāmatas ''Aizmūža ļaudis: pētījums par Ķuzānu dzimtu'' prezentācija. Pasākums  ''Saruna par 

DZĪVI un LIKTEŅIEM'', saistībā ar Annas Skaidrītes Gailītes divu personisku grāmatu 

''Viens vienīgs elpas vilciens'' un "Mīli mani'' iznākšanu. 

 Dzejas dienu pasākumi:  

 muzikāla dzejas perfomance “Dzejas fetišs’’;  

 skolu jauniešu skolēnu saruna ar  Jēkabpils dzejniekiem; dzejas lasījums “Vienoti 

dažādībā”; 
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 Starptautiska akcija "Sirds uz perona", pietura Vecpilsētas laukumā - ikviens, kurš vēlas 

piedalīties un nolasīt kādu no saviem mīļākajiem dzejoļiem, kas veltīti mieram un harmonijai. 

 Gatavojoties latviešu valodas un literatūras 49. olimpiādei, izveidota virtuāla un klātienes 

informatīva stunda ''Es iegāju pilsētā un uzliku savu sapni uz akmeņiem spīviem…'', 

par trimdas dzejnieku Linardu Taunu.  

 Iesaiste Pilsētas svētku pasākumos:  Spēle "Nāc un piedalies! Svinēsim svētkus kopā! Bērnu 

un jauniešu nodaļa aicināja doties ceļojumā pa ielām, kas palīdzēja izjust to, kas padara 

MŪSU pilsētu īpašu un unikālu. Sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību "Javir'' radoša 

darbnīca “Magoņu vasara, lina auduma apgleznošana kā vasaras somas dekora elements’’. 

4.   Turpinājās sadarbība ar Vidusdaugavas NVO centru un tā paspārnē esošajām biedrībām. 

Spilgtākie bibliotēkas pasākumi plašāk aprakstīti sadaļā 10.Publicitāte 

Jauni pakalpojumi 

 

2022. gadā pilnā apjomā sākām piedāvāt jaunu pakalpojumu – iespieddarbu 

saņemšanu/nodošanu bibliomātā. Uzstādīts 2021. gada oktobrī. Bibliomāta izmantošanu veicina 

bibliotēkas darbinieku individuāla pieeja  katram lietotājam, uzsvaru liekot uz cilvēkiem, kuriem nav 

pieredze jebkādu  pakomātu izmantošanā. 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 

 ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 

(Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros: lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas 

laikā”. 

 Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts “[Multi]Medijpratība”. 

 LNB Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības projekts "Grāmatu starts'' 

Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam.  Plašāk sadaļā 9.Projekti  

Krievijas iebrukuma Ukrainā radītā ietekme uz bibliotēku darbu 

pārskata periodā 

 

Situācija, kurā tiek īstenots neprovocēts Krievijas Federācijas iebrukums suverēnajā Ukrainas 

valsts teritorijā, nav atstājusi vienaldzīgu visu Latvijas sabiedrību un arī ikvienu no mums. 

Apzinoties, ka atsevišķi bibliotēku krājumā esoši informācijas resursi krievu valodā var saturēt 
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manipulatīvu, agresīvu, Krievijas militāro varenību slavinošu un mūsu valstij naidīgu vēstījumu, 

notika krājuma izvērtēšana, atlasot un izslēdzot literatūru, kas slavina  un atbalsta karu, vardarbību. 

Piedaloties LNB projektā un izrādot bibliotēkas darbinieku iniciatīvu papildinājām krājumu 

ar grāmatām ukraiņu valodā. Grāmatas izmanto Ukrainas kara bēgļi, kuri patvērumu guvuši Jēkabpils 

novadā.  

Latviešu Grāmatai 500 norise 

 

Bibliotēka iesaistījās un bija  koordinators pasākuma cikla norisēm novadā, kuras veltītas  

''Latviešu Grāmatai 500''. Izveidota virtuālā izstāde “Laikrakstam “Jēkabpils Vēstnesis” - 100”, 

ievietota facebook.com bibliotēkas kontā. 2023.gadā paies 100 gadi kopš laikraksta “Jēkabpils 

Vēstnesis” pirmā numura iznākšanas. LAN darbinieki, gatavojoties laikraksta jubilejai, pārskata 

gadā, apzināja žurnālistus, kuri strādājuši laikrakstā, veica dažādu gadu tēmu, stāstu izlasi. Papildināja 

novadpētniecības krājumu ar laikraksta izdevumiem, gada iesējumiem, atlasot materiālus renovācijai 

paredzētā ēkā, atsaucoties uz lasītājas informāciju. 

 

Problēmas, to risinājumi 

 

Pēc centralizācijas modeļa ieviešanas ir ļoti palielinājies darba apjoms JNGB administrācijas 

darbiniekiem, ir izveidota štata vienība - sabiedrisko attiecību speciālists, bet pēc novada pašvaldības 

lūguma vēl ir vakanta. Tas atvieglotu un arī uzlabotu darba kvalitāti un  sistemātisku publicitāti visām 

novada bibliotēkām sociālajos tīklos. 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas darba  apjoms pieaudzis, bet darbinieku skaits samazinājies. 

Šie faktori ietekmē darba atdevi, veicina izdegšanas sindromu, samazina kvalitatīvu un apjomīgu 

pasākumu skaitu. Darbinieku personīgais ieguldījums, kā darba slodze, pienākumi, atbildība  

pārsniedz ieguvumu - motivācija, atalgojums un padarītā darba novērtējums. 

1.Vispārīgs Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas raksturojums 

 

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

pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes struktūrvienība.  

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

Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, ir izveidota 

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

modelis. Izveidots vienots bibliotēku tīkls - Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka un 27 

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

struktūrvienībām.  

Bibliotēka turpina veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā metodiski 

konsultatīvais centrs 28 publiskajām un 15 izglītības iestāžu bibliotēkām. 

JNGB padotībā nav filiāles vai ārējie apkalpošanas punkti, bet pēc jaunā nolikuma ir jauna 

iestāde ar 27 struktūrvienībām, savukārt 6 struktūrvienībām ir 7 (septiņas) pakalpojumu sniegšanas 

vietas (pēc nolikuma tās saucas nodaļas, piem., Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas nodaļa Slatē). 

Pozitīvais, ko varētu secināt, ieviešot centralizēto darbības modeli ir, ka 5 novados un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā algas bibliotēku darbiniekiem, kā arī krājuma komplektēšanas 

finansējums bija ļoti atšķirīgs. Jau strādājot pie 2022.gada budžeta, tika izstrādāti kritēriji, lai varētu 

līdzsvarot šīs divas budžeta pozīcijas. 

Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 

Bibliotēku sadarbības 

modelis reģionā 

Atzīmēt 

atbilstošo 

Centralizēts X 

Decentralizēts  

Jaukta tipa  

1.1. Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā  

 

Saskaņa ar Jēkabpils novada Domes 2021.gada 23.septembra lēmumu tika izveidota jauna 

iestāde Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka ar 27 struktūrvienībām. Izveidojoties jaunajai iestādei 

tika izstrādāta jauna dokumentācija: 

1. JNGB nolikums + GB Struktūrvienību (Nodaļu) nolikumi; 

2. 27 struktūrvienību reglamenti; 

3. Bibliotēku darba kārtības noteikumi; 

4. Bibliotēku darbinieku amata apraksti; 

5. Lietošanas noteikumi+ datorlietošanas noteikumi; 

6. Izstrādāti un aprēķināti maksas pakalpojumi un to izcenojumi; 

7. JNGB Dokumentu un arhīva pārvaldības noteikumi; 

8. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība; 

9. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība; 
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10. Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkataloga iekšējie datu 

aizsardzības noteikumi. 

Novadā ar 28 publiskajām bibliotēkām vēl ir 7 pakalpojumu sniegšanas vietas un 2 

izsniegšanas punkti. 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas struktūra Pielikumā Nr.1. 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada un Aizkraukles novada pašvaldību noslēgto sadarbības 

līgumu, 2022.gadā tika sniegta metodiska un konsultatīva palīdzība bij. Neretas novada 6(sešu) 

publisko un 2(divu) skolu bibliotēku darbinieku darbam ar BIS Alise, jo bij. Neretas novada publisko 

un skolu bibliotēku krājumi tiek atspoguļoti Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku 

kopkatalogā. 

1.2. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

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

 Lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā” ESF projekta “Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”, kas nodrošina Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem 

pieejamus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kā arī veicina iedzīvotāju 

iesaisti tajos, lai veidotu veselīga dzīvesveida paradumus. (vairāk pārskata 9.punktā) 

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

iespējas 

 Gatavojoties latviešu valodas un literatūras 49. Olimpiādei, izveidota virtuāla un klātienes 

informatīva stunda  par trimdas dzejnieku Linardu Taunu. Notikušas trīs informatīvas stundas 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 3. vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

jauniešiem. 

 MANA JĒKABPILS (Jēkabpils pilsētas svētki) Nāc un piedalies! Svinēsim svētkus kopā! 

Bērnu un jauniešu nodaļa aicināja doties ceļojumā pa ielām, kas palīdzēja izjust to, kas padara 

MŪSU pilsētu īpašu un unikālu! Spēles sākumā pie mums varēja saņemt aploksnes ar vietu 

aprakstiem Jēkabpils pilsētā. Spēlē bija iekļauti uzdevumi par divām tēmām: 

1. Jēkabpils pilsētas strūklakas “Vasaras sajūtu maģijā”; 

2. Jēkabpils baznīcas un klosteris. 

 Bērnu un jauniešu nodaļas Rūķīte devās ciemos pie pansionāta “Jaunāmuiža” iemītniekiem 

un kopā veidoja  grāmatu eglītes, spēlēja kustību spēli, lasīja skaistus dzejoļus, saņemot 

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

industrializāciju un sekmēt inovācijas. 

 Lai pielāgotu bibliotēkas pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim, pārskata periodā esam 

pilnvērtīgi izmantojuši  2021.gada oktobrī uzstādīto grāmatu nodošanas un saņemšanas 

skapi "Bibliomātu”, kurā iepriekš pasūtītās grāmatas ir iespējams saņemt jebkurā diennakts 

laikā, kā arī ir iespēja nodot grāmatas neapmeklējot bibliotēku klātienē. 2022. gadā pie 

bibliomāta veikti uzlabojumi, lai pakalpojums būtu pieejams kvalitatīvi  – uzlikts jumtiņš un 

nodrošināts apgaismojums. 

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

 Lai mazinātu cilvēka ietekmi uz vidi, veidotu jaunu - klimatneitrālu - ekonomiku, kurā zemes 

resursi tiek izmantoti iespējami taupīgi un racionāli, notika vairākas radošās darbnīcas 

"Grāmatas otrā dzīve". Tajās bērni mācījās locīt un veidot dažādus  dizaina priekšmetus no 

vecām grāmatām un žurnāliem, piemēram, vāzes, taureņus.  

1.4. Bibliotēkas akreditācija 

 

Bibliotēkas vai arī to struktūrvienību akreditācija pārskata periodā nav notikusi, visām 

Jēkabpils novada bibliotēkām akreditācija norisināsies 2024.gadā. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Pēc reģionālās reformas Jēkabpils novadā izveidots vienots bibliotēku tīkls. Jēkabpils novada 

Galvenā bibliotēka (saskaņā ar 23.09.2021. lēmumu Nr.258) ir Jēkabpils novada domes izveidota 

pastarpināta pārvaldes iestāde. Bibliotēkai ir 27 struktūrvienības, kuras veic vietējās nozīmes 

bibliotēkas funkcijas 

 Arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka kļūst par vienu no novada Galvenās bibliotēkas 

struktūrvienībām. 

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

precēm, datortehnikas atjaunošanai, pasākumu  rīkošanai. 

         Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

  2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR)       

Darbinieku atalgojums (bruto) 108496 118264 141952 

Krājuma komplektēšana 10335 10815 9941 
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Situācijas vērtējums: Finansējums atalgojumam palielinājies par 20%. Par vienu štata vienību – 

lietvedis – palielinājies darbinieku skaits, bet no jūnija ir brīva viena vakance – sabiedrisko attiecību 

speciālists. Finansējums krājuma komplektēšanai samazinājies par 9%.  

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

    

1. Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

  1998-2008. 

gads 

2012. – 2014. 

gads  

2015.  - 2018. 

gads 

2019 .- 2022. 

gads 

Datori 

darbiniekiem  

  9 4   

Datori lietotājiem    2 11   

Portatīvie datori 

darbiniekiem 

  2   1 

Multifunkcionālās 

iekārtas  

  1   1 

Printeri 3       

Skeneri      1 2 

Video projektori     2     

Iekārta 

vājredzīgajiem 

1       

Televizors 

(informatīvais 

ekrāns) 

    1   

Interaktīvai 

stends 

    1   

Portatīvie datori 

lietotājiem 

    3   

Spēļu konsole 

Xbox 

    1   

Fotoaparāts      1   

 Datu rezerves kopēšana  tiek veikta vienu reizi  nedēļā. 

 JGB mājaslapas rezerves kopijas veic SIA "Area IT" Biroja adrese: Ernesta Birznieka-

Upīša iela 21, Rīga, LV-1011, Reg. Nr. 45403023595. 

 Pakalpojums par www.jgb.lv (mājaslapa) satura pārvaldības paneļa (KPanel) atjaunināšana 

Pakalpojums ietver sistēmas kļūdu labojumus, drošības uzlabojumus, jaunas funkcijas kā arī 

nodrošina korektu mājaslapas dzinēja darbību ar jaunākajiem standartiem.-139 eiro gadā 

Situācijas vērtējums: Nepieciešama pakāpeniska datortehnikas atjaunošana. 2022. gadā  

datortehnika netika iegādāta, tika piešķirti 3400 eiro multifunkcionālās iekārtas iegādei, bet ražotājs  

piegādes iespēju pārcēla uz 2023. gada janvāri. 
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4. Personāls 

4.1 Personāla raksturojums 

 

Saskaņā ar Jēkabpils novada  pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu JGB 2022. gadā 

strādāja 11 bibliotekārie darbinieki, 1 lietvede un 1 apkopēja.  Visiem darbiniekiem ir pilnas darba 

slodzes. 

Tabula “Darbinieku izglītība” 

  2022 

Bibliotekāro darbinieku skaits 11 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 4 

Ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību 
2 

Ar profesionālo vidējo izglītību 2 

Ar izglītību citās jomās kopā  6 

Ar bakalaura grādu 5 

Ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību 
1 

Ar vispārējo vidējo izglītību  1 

Profesionālā pilnveide 240h 3 

 

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 28.04.2022.(protokols Nr. 9,75 &) Nr. 3652 lēmumu, 

izdarīts iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” amatu sarakstā šāds grozījums: Svītrots 

“Lasītāju apkalpošanas nodaļā” amats “Vecākais bibliotekārs” un struktūrvienībā “Administrācija”  

izveidota jauna amata vieta “Sabiedrisko attiecību speciālists”, kura līdz šim ir vakanta. 

10 bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti ir ar profesionālo izglītību, tajā skaitā 2 ar 

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

profesionālās pilnveides programma. 

Darbinieki ar bibliotekāro izglītību un izglītību citā jomā: 

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

 1darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un augstākā juridiskā izglītība; 

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

(bakalaurs); 

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

augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un menedžmentā; 

 1 darbiniekam ir 240 stundu profesionālās pilnveides programma un augstākā juridiskā 

izglītība. 

 1 darbiniekam ir 240 stundu profesionālās pilnveides programma un pirmā līmeņa augstākā 

izglītība komercdarbību speciālista kvalifikācijā.  
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4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 

Ilona Švābe, Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja apbalvota ar Jēkabpils novada Goda rakstu. 

Par ilggadēju un augsti profesionālu un radošu darbu ar bērniem un jauniešiem. 

Rudīte Kļaviņa, LNB Kompetenču attīstības centra Pateicība par sadarbību izglītības 

programmas moduļa un kvalifikācijas prakses programmas satura pilnveidošanā.  

  Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Lai iegūtu jaunas profesionālās zināšanas visi 12 darbinieki piedalījās klātienes vai tiešsaistes 

157 profesionālās pilnveides pasākumos. Dauzi  pasākumi bija bezmaksas. 

Finansējums  profesionālai pilnveidei 402 eiro (brauciens uz Ogres novada bibliotēkām, 

Jēkabpils Vēstures muzeja jaunās ekspozīcijas apskate, BIS Alises kursi un ceļa izdevumi) 

Projekts HOME - mācības Rokišķos un pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem. 

Izdevumi segti no projekta finansējuma. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”  

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1. Galvenie rādītāji 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 2020 2021 2022 % salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 1794 1484 1903 -17,28%, +28,23% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 709 552 841 - 22,14%, +52,35 

Bibliotēkas apmeklējums 32088 23201 22796 -27,7%, -1,7% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 14538 7169 6838 -50,69%, -4,6% 

Virtuālais apmeklējums 53170 55011 74881 +3,46%, +36,12% 

Izsniegams kopā 37795 31926 29214 -15,53%, -8, 49% 

t. sk. grāmatas 30071 27711 24201 -7,85%, -12,66% 

t. sk. periodiskie izdevumi 6094 3914 4371 -35,77%, +11,67% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 7427 7403 5102 -0,32%, -31,08% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

15% 13% 17% -2%, +4% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 4426/2213 4403/2202 4384/2192*  

Iedzīvotāju skaits 23241/11620 22950/11475 22086/11043

** 

 

 

* Iedzīvotāju skaits iegūts no oficiālā statistikas portāla RIG010. Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām 

reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos (atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi 

apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) 2000 - 2022 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/
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** % tiek rēķināti no puses iedzīvotāju skaita, jo Jēkabpilī ir divas bibliotēkas 

Situācijas vērtējums.  Arī šajā pārskata periodā statistikas datus vēl joprojām ietekmē 

pandēmijas sekas. Iedzīvotāju skaits pilsētā sarūk, kaut audzis lietotāju skaits, apmeklējumu 

biežums mazliet sarucis, jo cilvēki ir mazāk aktīvi apmeklējot iestādes. Karš Ukrainā negatīvi 

ietekmējis iedzīvotāju emocionālo un finansiālo stāvokli, tāpēc lietotāji pārskata periodā 

vairāk izvēlējušies lasīt periodiskos izdevumus, lai gūtu pozitīvākas emocijas , kā arī ietaupītu 

savas finanses. Palielinājies periodisko izdevumu izsniegums. Pārskata periodā pilnā apmērā 

izmantojam jaunievedumu - bibliomātu. Lietotāji aktīvi izmanto šo pakalpojumu, nododot 

grāmatas, situācijās kad nevar klātienē apmeklēt bibliotēku. Pandēmijas laiks ietekmējis 

sabiedrības ieradumus, tāpēc katru gadu aug virtuālo apmeklētāju skaits. Pārskata periodā 

mainoties epidemioloģiskai situācijai pozitīvi ir tas, ka varējām vadīt 

informatīvās/bibliotekārās stundas klātienē. Tajā pašā laikā veicinot virtuālo pakalpojumu 

pieejamību, veidojot virtuālās stundas, kuras ievietotas bibliotēkas mājaslapā un sociālajos 

tīklos. 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  - kopaina, piemēri, vērtējums 

 

                Tabula  "Bibliomāta rādītāji'' 

 
 2021 

 

2022 +/- ar 

iepriekšējo gadu 

Ievietojumi bibliomātā 240 910 + 670 

Grāmatu izsniegums 1200 4244 + 3044 

Apmeklējums, izņemot grāmatas 

ārpus bibliotēkas darba laika 
 191  

 

Situācijas vērtējums. Pozitīvi tiek novērtēta bibliomāta pakalpojuma ieviešana bibliotēkā. 

Ieviesām 2021. gada oktobrī. Pārskata periodā pilnā apjomā sākām piedāvāt jaunu pakalpojumu – 

iespieddarbu saņemšanu/nodošanu bibliomātā. Aktīvi izmantojām iespēju informēt par jaunievedumu 

skolu audzēkņus bibliotekārajās stundās, praktiski rādot kā notiek iespieddarbu ievietošana un 

izņemšana. Bibliomāta izmantošanu veicina bibliotēkas darbinieku individuāla pieeja  katram 

lietotājam, uzsvaru liekot uz cilvēkiem, kuriem nav pieredze jebkādu  pakomātu izmantošanā. 2022. 

gadā pie bibliomāta veikti uzlabojumi, lai pakalpojums būtu pieejams kvalitatīvi  – uzlikts jumtiņš un 

nodrošināts apgaismojums. 

Problēmas. Nepietiekams apgaismojums tumšajā diennakts laikā, kas daļēji ir atrisināts. 

Bibliomāta nelielais apjoms grāmatu nodošanas kastei, jo noslogojums ir liels.  
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5.3. E-grāmatu bibliotēka 

 

Kopš  bibliotēkās  četrus gadus tiek piedāvāta 3td e-grāmatu bibliotēka,  interese par e-grāmatu 

bezmaksas lasīšanu  ir noturīga. Mainoties epidemioloģiskai situācijai, mainās arī lietotāju digitālie 

paradumi. Cilvēkiem trūkst komunikācijas un cilvēciskās saskarsmes. Cilvēki dod priekšroku papīra 

formāta grāmatām, jo tas padziļina lasītāja un grāmatas stāsta saikni. Noteicošs ir arī finansiāls 

aspekts, liela daļa  iedzīvotāju nevar iegādāties ierīces e-grāmatu lasīšanai.  Pārskata periodā kopumā 

autorizēto lietotāju skaits palielinājies, taču bibliotēkas  skaits samazinājies.   E- grāmatu izsniegums 

kopumā būtiski palielinājies, bibliotēkas  izsniegums pārskata periodā samazinājies.  Lai popularizētu 

šo e-grāmatu bibliotēku, mēs aktīvi dalāmies sociālajos tīklos ar Kultūras informācijas sistēmu centra 

veidotajiem ierakstiem, informējam par reģistrēšanās un lasīšanas iespējām. Lietotājiem reģistrējoties 

bibliotēkā stāstam un dodam, bibliotēkas izveidotu karti ar  autorizācijas datiem -  lietotājvārdu un 

paroli. Lietotāji, kuri izmanto 3td e-grāmatu bibliotēku, seko līdzi grāmatu nodošanas termiņam,  

neskaidrību vai nozaudētas paroles gadījumā sazinās ar bibliotēkas darbiniekiem zvanot vai e-pasta 

starpniecību. 

 
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 

 2020 2021 2022 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits kopā  

305 406 446 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits pārskata periodā 

157 101 40 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 1989 3068 3887 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 

periodā 

1484 1079 891 

 

Skaidrojums. Statistikas datus sniedz Kultūras informācijas sistēmu centrs par visu novadu. 

 

 

5.4. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti  jaunu lasītāju piesaiste 

 

2022. gadā bibliotēka veica aptauju ''Bibliotēka vakar, šodien, rīt'', kuras rezultātus 

apkopojot un izanalizējot, saprotam kādu bibliotēku redz iedzīvotāji. Aptauja tika izveidota portālā 

www. Visidati.lv. Aptaujas analīze: Aptaujā piedalījās 26 respondenti.  

  Pirms 20 gadiem bibliotēka bija vieta, kur saņemt un nodot grāmatas, pieejama lasītava, 

notiek pasākumi. Nebija pieejami datori, lasītāju kartes rakstīja ar roku. Bibliotekāres zinošas 

un draudzīgas. 
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 Bibliotēka šodien:  multifunkciju kopums - grāmatas, datori, pasākumi, satikšanās vieta. 

Moderna, tehnoloģiski attīstījusies - ērti  e-pakalpojumi, saņemšana/nodošana attālināti 

bibliomātā. Atsaucīgi, zinoši darbinieki, kas spēj risināt jebkuru situāciju. 

 Nākotnes bibliotēka - skaista, 21. gadsimtam atbilstoša ēka, kur ir piemērota vide 

pasākumiem, semināriem, filmu vakariem. Vēl labāk izstrādāta, attīstīta e –vide. Savdabīgs 

kultūras centrs. Vieta, kas izglīto.  Apkopojot aptauju, iedzīvotāji bibliotēku asociē  -  Lasu, 

Atpūšos, Komunicēju, Saņemu palīdzību dažādos jautājumos, Spēlēju spēles, Izzinu, 

Skatos filmas. 

Iepriekšējo gadu aptauju rezultātā, ņemot vērā lasītāju ieteikumu, ieviesām jaunu 

pakalpojumu -  Bibliomāts.  Pārskata periodā veiktajā aptaujā lasītāji iesaka vienādot pieaugušo un 

bērnu un jauniešu nodaļu darbalaikus, jo apmeklējot bibliotēku ar bērniem pēc plkst. 18.00, nevar 

izmantot  Bērnu un jauniešu nodaļas pakalpojumus. 

Pārskata periodā aktīvi sadarbojāmies ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju, vadot 

informatīvās/bibliotekārās stundas un ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Jēkabpilī” lekcijas “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā” realizācijā. Ģimnāzijas 

mājaslapā un facebook profilā, https://www.facebook.com/jekabpilsvg/, publicēta informācija un 

skolēnu atsauksmes par notikušajiem pasākumiem. Tādejādi  ieinteresējot un piesaistot  jauniešus un 

viņu vecākus kā jaunus lietotājus. 

Jaunus lietotājus piesaistām, sadarbojoties ar pansionātu ''Jaunāmuiža'' - reizi mēnesī  

iemītniekiem izsniedzot grāmatas, un dienas centru ''Kopā būt'' - notiekot radošām darbnīcām un 

informatīvām stundām senioriem par medijpratību.  

Lietotāji, kuriem grāmatas izmantojot bibliomātu piegādā tuvinieki, iepriekš zvanot vai 

grāmatu nodošanas kastē ievietojot sarakstu ar vēlamajām grāmatām, var ērti, sev pieejamā veidā, 

saņemt iespieddarbus neatkarīgi no bibliotēkas darba laika. 

 

 Bibliotēka ir izvietota Krustpils kultūras centra otrajā un trešajā stāvā, kur otrajā stāvā atrodas 

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

nokļūšanai bibliotēkā sagādā cilvēkiem ar kustības traucējumiem, māmiņām ar bērnu 

ratiņiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem. Personām, kas atrodas ratiņkrēslā pagājušogad 

nebija iespēja nokļūt bibliotēkas telpās, izmatojot pacēlāju, jo mums nebija finanšu līdzekļu, 

lai iegādātos jaunu akumulatoru un veiktu kārtējo apkopi.  Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku 1 lietotājs izmanto  iespēju pasūtīt un klausīties audiogrāmatas. 2022.gadā 

bibliotēkā tika pasūtītas 75 audiogrāmatas. Pārskata periodā cilvēki ar veselības un kustību 

traucējumiem nav izmantojuši iespēju pieteikt grāmatu piegādi uz mājām. Tas izskaidrojams 

https://www.facebook.com/jekabpilsvg/
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ar to, ka 2021. gada nogalē bibliotēkā ieviests jauns pakalpojums Bibliomāts, kuru šīs 

kategorijas lietotāji/tuvinieki aktīvi izmanto.  

              2022. gadā bibliotēku apmeklējuši 48 lietotāji ar īpašām vajadzībām. 

5.5. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 

grupām  

 

Senioriem:  

 Sadarbojoties ar pansionāta ''Jaunāmuiža'' darbinieci, reizi mēnesī nodrošinām iemītniekus 

ar grāmatām. Tās, ņemot vērā pieprasījumu, nogādājam pansionātā. Bibliotēkas darbinieks 

atlasot grāmatas pārbauda vai konkrētais iespieddarbs jau nav bijis izdots pansionāta 

iemītniekiem, atgriežot grāmatas atzīmē izsniegumu, reģistrē jaunus lietotājus. Covid-19 

karantīnas laikā  pansionātā,  iemītniekiem bibliotēkas grāmatas bija viena no nedaudzajām 

iespējām gūt pozitīvas emocijas, just, ka viņus atceras. 

  2022. gadā vairāk sadarbojāmies ar biedrības "Vidusdaugavas NVO centra" sociālās 

rehabilitācijas dienas centru ''Kopā būt''.  

 Digitālā nedēļā 2022 – senioriem notika saruna '' Digitālas prasmes ikdienai''. 

 Sadarbībā ar Rāznas Nacionālā parka dabas centru aktīvie seniori bibliotēkā klausījās lekciju 

un uzzināja par savvaļas sugu kontrabandu. 

 Rūķu darbnīca pansionātā “Jaunāmuiža”. Bērnu un jauniešu nodaļas Rūķenīte pirms 

Ziemassvētkiem ciemojās pansionātā.  Kopā tika gatavotas eglītes no vecajām grāmatām, 

uzspēlētas kustību spēles un lasīti skaisti dzejoļus, pretī saņemot brīnumkoņčiņu. Pansionātā 

mitinās arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc dubults prieks, ka daudzi iesaistījās un izteica 

pateicības vārdus par mūsu Rūķenes radīto Ziemassvētku noskaņu. 

 

 

Mazākumtautībām: 

Bibliotēka vairākus gadus sadarbojas ar Jēkabpils mazākumtautību biedrībām. Ar ukraiņu 

kultūrizglītojošo biedrību ''Javir'' pasākumi Pilsētas svētkos un Ziemassvētkos kļuvuši jau 

tradicionāli.  

 JNGB Eiropas Savienības informācijas punkts sadarbībā ar ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību 

"Javir" un baltkrievu biedrību "Spatkanne'' atzīmēja Eiropas dienu, ar pasākumu "Cik viens 

par otru mēs zinām'', kura mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar sabiedrības  integrācijas 

procesiem, atspoguļot etniskās integrācijas piemērus Jēkabpilī.  Pasākums atbalstītājs - 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 
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 Ikgadējs sadarbības pasākums Pilsētas svētku ietvaros  ar Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo 

biedrību - radoša darbnīca.    2022. gadā darbnīcas tēma - "Magoņu vasara, lina auduma 

somu apgleznošana''. 

 Sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību un Daugavpils baltkrievu kultūrizglītības biedrību 

"Uzdim'' - tikšanās ar bibliotēkā eksponētās foto izstādes ''Retro'' autoru Aivaru Siliņu no 

Daugavpils. 

 Ziemassvētku noskaņas pasākums ar Jēkabpils ukraiņu un baltkrievu biedrībām - radoša 

darbnīca -   lelles amuleta darināšana un svētku koncerts. 

 Bibliotēkas iniciatīva, uzrunājot lasītāju, Edgaru Līci, kurš ar domubiedriem organizē 

Jēkabpils novada palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Edgars atsaucās mūsu aicinājumam, 

sazinājās sociālajos tīklos ar domubiedriem, partneriem Ukrainā. Atbalsta punkts Ukrainā bija 

Vižņica, Jēkabpils novada sadraudzības pilsēta. Ukrainas puses koordinatore Ludmila 

izplatīja informāciju par grāmatu  nepieciešamību Latvijā nonākušajiem Ukrainas kara 

bēgļiem. Grāmatas tika nestas no tuvākās apkārtnes, kā arī sūtītas pa pastu. Mēs vēlamies, lai 

Latvijā nonākušie ukraiņi justos atbalstīti, lasot grāmatas dzimtajā valodā. Saņemtās grāmatas 

ir dažāda vecuma lasītājiem. 

Jauniešiem: 

Pārskata gadā laba sadarbība izvērtās ar jauniešiem, veidojot informatīvas stundas un tiekoties 

klātienē. Iepriekš ar jauniešiem bija sadarbība tiešsaistes formātā.  

 Septembrī notika Jēkabpils novada pašvaldības veselības projekta lekcija "Jauniešu psihiskā 

veselība pandēmijas laikā''.  

 Lai  radītu izpratni par idejām, kas ir Latvijas valsts pamatos - Satversmi un Saeimu,  

interaktīvā veidā uzrunājām jauniešus, izveidojot virtuālu informatīvo stundu un klātienē lasot 

fragmentus no žurnālā "Jurista Vārds" apkopotajām esejām par Satversmi. Eseju par 

Pašvaldību lasīja un komentēja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs, eseju par Jaunradi - 

Jēkabpils Tautas teātra dalībniece. 

 Lai palīdzētu gatavojoties latviešu valodas un literatūras 49. olimpiādei, izveidota virtuāla un 

klātienes informatīva stunda  par latviešu trimdas dzejnieku Linardu Taunu. Pasākums 

izraisīja lielu interesi - notika trīs informatīvas stundas Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 

3. vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešiem. 

Notikušas vairākas bibliotekārās stundas, kurās informējām jauniešus par bibliotēkā 

pieejamiem e-pakalpojumiem, jaunieveduma - Bibliomāta darbību, lai viņi var pilnvērtīgi izmantot 

šos pakalpojumus un informēt arī savus tuviniekus un paziņas par to pieejamību. 

Radošām personībām: 
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 Pārskata gada sākumā, kad epidemioloģiskā situācija vēl nebija tik droša veidojām 

videosižetu par bibliotēkā skatāmās izstādes ''Restarts'' autori Diānu Šantari. Saruna par 

uzdrošināšanos, iespējām, radošumu un mākslu. Sižets ievietots bibliotēkas mājaslapā: 

https://www.jgb.lv/lv/aktualitates/jaunumi/intervija_ar/ un facebook kontā 

https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/videos/483613273392097 

 Viens no Dzejas dienu pasākumiem muzikāla dzejas perfomance “Dzejas fetišs’’ - dzejoļu 

lasījumi  mūzikas pavadījumā Akmeņu ielas kvartālā. Industriālā kvartāla "atdzīvināšana" 

sākās 2021. gadā ar Bibliotēku nedēļas pasākumiem. 

Pasākumus ģimenēm skatīt sadaļā 7. Darbs ar bērniem un jauniešiem Pasākumi dažāda 

vecuma lasītājiem un ģimenēm. 

Plašāk Pielikumā Nr.3  Pasākumu dienasgrāmata Lasītāju apkalpošanas nodaļā 

Pielikums Nr.4 Pasākumu dienasgrāmatas Bērnu un jauniešu nodaļā 

Pielikums Nr. 5. Izstāžu dienasgrāmata Lasītāju apkalpošanas nodaļā 

Pielikums Nr. 6. Izstāžu dienasgrāmata Bērnu un jauniešu nodaļā 

Situācijas vērtējums: 2022. gadā, beidzoties ierobežojumiem,  iesāktā sadarbība turpinās, kā 

arī veidotas virtuālas informatīvas stundas, kuras papildina klātienes pasākumus. Uzsāktas jaunas 

sadarbības. 

5.6. Digitāli radīta satura piedāvājums, saglabāšana, uzskaite 

 

Pēdējo gadu tendence liecina, ka digitāli radīts saturs ir ļoti efektīvs. Tas dod iespēju piekļūt 

saturam  no jebkuras vietas pasaulē. Digitālā vide atvieglo dzīvi un ietaupa laiku, bet ir nepieciešamas 

digitālās prasmes.  

Pārskata periodā bibliotēkas sociālajos tīklos digitāli radītais saturvienību skaits: 

  Facebook – 188: tiek radīts saturs, kas atspoguļo bibliotēkas darbību - pasākumi, afišas, 

izstādes, virtuālās izstādes, informatīvās stundas, foto galerijas, kuras akcentē pasākumu 

norisi; Instagram – 25: pārskata periodā, darbinieks kurš strādāja ar šo sociālo tīklu pārtrauca 

darba attiecības bibliotēkā. Pašlaik nav aktīvs;  YouTube – 27: saturs veidots, lai varētu 

ievietot bibliotēkas mājaslapā vide, virtuālās izstādes un informatīvās stundas. 

 Gada sākumā virtuālā intervijā  iepazīstinajām ar  gleznu izstādes "Restarts'' autori Diānu 

Šantari. Tapa video sižets, kas ievietots bibliotēkas mājaslapā (357 skatījumi), facebook 

kontā (1017 skatījumi). Izstāde eksponēta arī vairākās  novada bibliotēkās, kuras izmantojušas 

video sižetu savos sociālajos kontos. 

 Bibliotēkas mājaslapā, sadaļā Stāstu bibliotēka, ievietots lasītājas, kura izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus ar tuvinieku un bibliomāta starpniecību,  ikgadējs Ziemassvētku apsveikums 

https://www.jgb.lv/lv/aktualitates/jaunumi/intervija_ar/
https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/videos/483613273392097
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bibliotēkas darbiniekiem, kas ir kā mīļa vēstule par aizejošā gada kopā, bet attālināti, pavadīto 

laiku. Šajā sadaļā arī digitalizētas un ievietotas  fotogrāfijas no jēkabpilieša Aleksandra Kitova 

ģimenes foto arhīva, par Jēkabpils 20. gadsimta  50. - 60. gadu mūziķiem pašdarbniekiem. 

Fotogrāfijas tika izmantotas veidojot pasākumu "Senās fotogrāfijās skatoties.... Jēkabpils 

pašdarbnieki" Jēkabpils Pilsētas svētku ietvaros. Daudzus fotogrāfijās redzamos cilvēkus 

izdevās atpazīt izmantojot fotogrāfijas bibliotēkas sociālos tīklus.   

 Digitāli izveidotas divas informatīvas stundas. Viena par trimdas dzejnieku Linardu Taunu, 

kura atļauta izmantot Jēkabpils 3. vidusskolas pedagogu seminārā, otra par LR pamatlikuma 

- Satversmes simtgadi "Izlasīt un saklausīt - Satversmei 100'' (mājaslapā (263 skatījum)  un  

facebook kontā (136 skatījumi). 

 Materiāls par novada bibliotēku vēsturi  “Publiskās bibliotēkas Krustpilī: 1885. -1940. 

gads", sadaļā Novada bibliotēkas - Bibliotēku vēsture, cerot, ka arī citas novada bibliotēkas 

papildinās šo sadaļu ar savu bibliotēkas vēsturi. 

  Bibliotēkā izvietots digitālais stends, kurā vairākas reizes mēnesi ievietojām aktuālu 

informāciju par jaunieguvumiem, gaidāmajiem un notikušajiem pasākumiem, bibliotēkā 

pieejamiem pakalpojumiem. 

Situācijas vērtējums: Tā mūsdienīgā un interaktīvā veidā informējam, uzrunājam Jēkabpils 

iedzīvotājus par aktualitātēm, pasākumiem  un jaunumiem bibliotēkā. 

 

5.7. Uzziņu un informācijas darbs  

 

Tabula " Sniegtās uzziņas'' 

 

Nodaļa Uzziņu skaits 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

(LAN) 

1998 

Bērnu un jauniešu nodaļa ( BJN) 1535 

Resursu apstrādes nodaļa ( RAN) 603 

Kopā 4136 
 

Kopumā LAN sniegtas 1998, t. sk. 510 Internetlasītavā, uzziņas un konsultācijas. 

 

2022. gada pavasarī, mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, bibliotēkas pakalpojumi 

bija pieejami klātienē. Pilnā apjomā tika izmantots jauns pakalpojums - Bibliomāts, par kura 

izmantojamību tika sniegtas konsultācijas.  

Uzziņas par e-pakalpojumiem: 

 Par dažādiem valsts pārvaldes e-pakalpojumiem, piemēram, Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes iesniegumu parakstīšana ar e-parakstu un pieteikšanās vizītēm; 
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 Elektroniska pieteikšanās dažādu pakalpojumu saņemšanai, piemēram, elektrības 

pieslēgšana, komunālo pakalpojumu, rēķinu, saņemšanai elektroniski (pārsvarā 

seniori), izziņu elektroniskā nosūtīšana; konsultācijas par visiem publiskajiem, valsts 

un pašvaldību pakalpojumiem, Latvijā izveidota vienota valsts un pašvaldību 

pakalpojumu sniegšanas vietnē – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “latvija.lv"; 

 Piekļuve medicīnas dokumentiem vietnēs DATAMED, Covid19sertifikats.lv, E-

veselība; 

 Konsultācijas par internetbankas, kodu kalkulatoru izmantošanu, konta pārskata 

izdrukāšanu un nosūtīšanu Jēkabpils novada Sociālajam dienestam;  

 Uzziņas par pieteikšanās kārtību valsts atbalstam apkurei Jēkabpils novadā; 

 Elektroniska pieteikuma sagatavošana uzziņas saņemšanai no Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitātes arhīva  par mācību laiku, vecuma pensijas saņemšanai, 

iesniegšanai VSAA Jēkabpils filiālē; 

 Konsultācijas Krievijas pilsoņiem, kuri pirms Krievijas pilsonības iegūšanas ir bijuši 

Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi. 

Interesantākie uzziņu pieprasījumi: 

 Krustpils tautas tērps, apkaklītes izšūšana; 

 Pirmsskolas bērnu radošuma attīstība mākslā, zīmēšana; 

 Mācību metodes pirmskolā; 

 Agresijas izpausmes  pirmskolas bērniem; 

 Didaktiskās rotaļas pirmskolas vecuma bērniem; 

 Pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums bērniem līdz 3 gadu vecumam; 

 Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem audzināšana un apmācība; 

 Līdzjūtības nogurums; 

 Latvijas valsts tiesību sistēmas transformācija; 

 Karavīru uzturs; 

 Poliuretēna adhizīvi; 

 Mākslīgais intelekts; 

 Dermataloģija, āda un jaunieši; 

 Onkoloģijas slimnieki, viņu higiēna un higiēna ginekoloģijā;  

 Dzejnieks Raimonds  Ķirķis, personība un dzeja; 

 Jāņa Ezeriņa dzīve un  daiļrade. 
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Situācijas vērtējums. Viens no ikdienas darbiem bibliotēkas darbiniekiem ir uzziņu meklēšana 

un konsultācijas. Pašlaik palielinoties  pakalpojumiem e-vidē, fiziskām personām, vairāk jāsniedz 

konsultācijas par to  praktisku pielietošanu un drošību. Jēkabpilī darbojas Latvijas Universitātes 

filiāle, piedāvājot pedagoģijas studiju programmas.  Tāpēc uzziņas, kas attiecas uz pedagoģijas tēmu 

ir pieprasītas. Studējošie gatavojoties rakstīt bakalaura vai maģistra darbus apzina  pieejamo 

literatūras klāstu par attiecīgo tēmu. Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāles studentiem 

arī vajadzīgas uzziņas tiesību nozarē. Ļoti daudzi pilsētas iedzīvotāji apgūst medicīnas darbinieka 

profesiju, tādēļ bibliotekāri konsultē topošus mediķus par medicīnas tēmām. Palielinājies uzziņu 

skaits sociālā  darba sfērā strādājošajiem, kuri papildina savas profesionālās zināšanas.  

Vidusskolēni vēršas bibliotēkā meklējot informāciju, kas nepieciešama zinātniski pētnieciskā darba 

izstrādei.  Mūsdienās bibliotēkai jāpiedāvā uzziņu pakalpojums visdažādākajās formās, tādēļ 

palielinājies uzziņu, konsultāciju skaits, izmantojot  e-pasta starpniecību. Lietotājiem ir iespēja 

sazināties ar bibliotēku tajā brīdī un vietā,  kur viņš tobrīd atrodas, lūgt konsultāciju bibliotēkas 

mājas lapā " Jautājiet mums''. 

5.8. JNGB Eiropas Savienības informācijas punkts 

 

2022. gads notikumiem bagāts un nozīmīgu lēmumu pieņemšanas laiks gan Latvijai, gan 

Eiropai.   Aizvadītais bija Eiropas Jaunatnes gads. Tā mērķis - iesaistīt jauniešus nozīmīgākajos ES 

apspriešanas procesos.  

Bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar izstādēm no bibliotēkas krājuma - “Eiropas 

Jaunatnes gads 2022", ES Padomes  prezidējošās valstis – Francija un Čehijas republika, aktualitātes  

Eiropas Savienībā, Eiropas Valodu diena, Ziemeļvalstu rakstnieki,  Reformu, jeb Lisabonas līgums. 

Maijā, kad visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena, stiprinot zināšanas un 

izpratni par Eiropas vērtībām, kultūru dažādību un iespējām, ar LR Ārlietu ministrijas atbalstu notika 

pasākums “Cik viens mēs par otru zinām”. Iepazīstinājām jauniešus  ar sabiedrības integrācijas 

procesiem, atspoguļojot etniskās integrācijas piemērus Jēkabpilī. Pasākuma mērķis bija parādīt cik  

būtiski ir apzināties sabiedrību vienojošās vērtības, piemēram, labvēlīgu saskarsmi starp dažādu 

tautību iedzīvotājiem, cieņu pret dažādu etnisko un kultūras vērtību attīstību un saglabāšanu, jo 

sociālās saiknes, viedokļu apmaiņa un starpkultūru komunikācija ir pamats veiksmīgai kopā 

dzīvošanai. Vēsturi vajag stāstīt, nevis pierādīt, par to pārliecinājāmies redzot klātesošo emocijas. 

Sadarbībā ar EUROPE DIRECT Jēkabpils centru piedalījāmies akcijā “Saloki savu miera 

balodi’’. Balodis ir starptautisks miera simbols. Putns, kas vienmēr atgriežas mājās, nesot labas 

vēstis, akcijas mērķis bija, lai miera balodis ātrāk nestu vēsti par mieru Ukrainā. 

Kā katru gadu piedalījāmies Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumos, kuras tēma  

šogad bija “Daba Ziemeļvalstīs”. Iepazinām Ziemeļvalstu rakstniekus un Krēslas stundas pasākumā 
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lasījām visā pasaulē popularitāti guvušā zviedru rakstnieka  Patrika Svensona grāmatas "Zuša 

evaņģēlijs" fragmentus. 

  ESIP turpināja strādāt ar apmeklētājiem sniedzot informāciju par dažādiem ES jautājumiem, 

skolēniem un studentiem par ES institūcijām, ES likumdošanu, par iespējām mācīties vai strādāt 

ārzemēs, ceļot gribētājiem par drošas ceļošanas iespējām, kā arī ievērojamākajām vietām ES 

dalībvalstīs un papildināt ar Eiropas Savienības aktualitātēm, informēt par ES vēsturi, idejām un 

ieguvumiem, kultūras aktualitātēm bibliotēkas mājaslapā izveidoto sadaļu “Eiropas Savienības 

informācija”. 

Situācijas vērtējums.  Pārskata periodā turpinājās sadarbība ar EUROPE DIRECT Jēkabpils 

centru kopīgos pasākumos, gan tiekoties un pārrunājot turpmākās aktivitātes. Iespēju robežās 

papildinājām iespieddarbu piedāvājumu par Eiropas Savienības tēmām. Sadarbojāmies un 

organizējām   Eiropas dienas pasākumu, kuru atbalstīja  LR Ārlietu ministrija. 

Problēma.   Organizējot pasākumus nav  nelielu suvenīru ar  ES simboliku un aktuālu 

informatīvu materiālu. 

5.9.  Uzziņas Resursu apstrādes nodaļā  

 

2022.gadā sniegtas 603 uzziņas (konsultācijas, faktogrāfiskās un precizējošās, tematiskās, 

elektroniskās utt.). Uzziņu sagatavošanai pamatā tiek izmantoti: Jēkabpils novada un Neretas 

publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs un Novada datu bāze, LNB elektroniskais katalogs un 

Analītikas datubāze, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, LNB Digitālā bibliotēka, citu Latvijas bibliotēku 

elektroniskie katalogi un novadpētniecības datu bāzes. Nozīmīgākās uzziņas tiek saglabātas JNGB 

servera mapē “Bibliogrāfiskie saraksti”.  

Neatslābstoša ir interese par dzimto novadu un tajā dzīvojušajiem cilvēkiem. Šogad meklēta 

informācija: 

 Par novadnieka Aivara Kalnieša dzeju;  

 Par Jēkabpils novada administratīvā iedalījuma vēsturisko maiņu;  

 Par laikraksta “Jēkabpils Ziņas” redaktoru Nikolaju Kalniņu;  

 Par Atašienes pagastā biežāk sastopamajiem uzvārdiem;  

 Par Jēkabpils apriņķa (tirdzniecības) skolu (tagadējo Jēkabpils Agrobiznesa koledžu);  

 Par Sēlijas tautasdziesmām;  

 Par Baltijas ceļa notikumu atspoguļojumu novada un valsts preses izdevumos.  

Papildus novadpētniecības tēmām meklēti materiāli: 

  Par Latvijas prezidentu uzrunām 18.novembrī;  

 Atvieglojumiem invalīdiem;  
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 Starpdisciplinārās komandas darbu sociālo problēmu risināšanā;  

 Karavīru uzturu.  

Literatūras interesenti vēlējās papildus informāciju: 

  Par dzejnieka Josifa Brodska saistību ar Lietuvu;  

 Par lietuviešu rakstnieku Tomasu Venclovu;  

 Krievu rakstnieka Mihaila Dostojevska nepublicētajiem darbiem;  

 Par zviedru režisora Ingmara Bergmana autobiogrāfiskajām grāmatām.  

Šogad turpinājās iepriekšējos gados praktizētā starptautiskā sadarbība, palīdzot ārvalstu iedzīvotājiem 

iegūt informāciju: 

 Par Latvijas kultūru un vēsturi.  

 Sankpēterburgas (Krievija) iedzīvotājam tika sniegta palīdzība, pārtulkojot informāciju no 

latviešu un angļu valodas uz krievu valodu Raimonda Paula instrumentālās mūzikas diskiem 

-  “Raimonds Pauls spēlē populāras Ziemassvētku melodijas”,  “Odesa”, “Ziemassvētkos” un 

“R.Pauls plays G.Kancheli”. 

Novadnieku pēctečiem uz Kanādu nosūtīta informācija par vecvectēva - Krustpils draudzes 

mācītāja Reinholda Maksimiliāna Valtera (Reinhold Maximilian Walter) (1821-1929) kalpošanu 

Krustpils draudzē. 

Situācijas vērtējums. Uzziņas nākas meklēt ne tikai pēc kāda lietotāja konkrēta pieprasījuma, 

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

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

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

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

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

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

radīšanai. 

5.10. Bibliotēkas izglītojošā darbība 

 

Pārskata gadā  plānotas un organizētas izglītojošas mācības notika  - lekcija “Jauniešu psihiskā 

veselība pandēmijas laikā” lekciju ciklā pieaugušajiem par veselīgu dzīvesveidu ESF projekta 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (Vienošanās Nr. 

9.2.4.2/16/I/049) ietvaros. Mērķauditorija bija Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vidusskolēni, lektors 

psihoterapijas speciālists Marks Jermaks. JVĢ mājaslapā ievietota atgriezeniskā saite, informācija 

par lekciju un jauniešu gūtie iespaidi, atziņas un pārdomas. 
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5.11. Medijpratība  

 

Medijpratība ir šodienas nepieciešamība ikvienam. Pārskata gadā bibliotēkas darbinieki aktīvi 

piedalījās dažādās medijpratību tiešsaistes, lai iegūtās zināšanas izmantotu darbā, informējot un 

konsultējot lietotājus. Mācamies paši un konsultējam lietotājus, lai viņi droši justos digitālā vidē, 

sniegtu nepieciešamu atbalstu dzīves situāciju risināšanā e-vidē un veicinātu, īpaši, senioru izpratni 

par medijpratību.  

Digitālās nedēļas 2022 ietvaros Jēkabpils sociālās rehabilitācijas centra ''Kopā būt'' senioriem 

bibliotēkā notika saruna "Digitālās prasmes ikdienā'', digitālās  finanšu pratības nozīme, kritiskā 

domāšana un drošība interneta vidē. Skolu audzēkņiem informatīvajās/bibliotekārajās stundās 

stāstījām par bibliotēkā pieejamiem pakalpojumiem, e-resursiem, bibliomāta izmantošanas iespējām 

un priekšrocībām  attālināti pasūtot iespieddarbus.  

2022. gadā piedalījāmies Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā 

“[Multi]Medijpratība” , sadarbojoties ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Ģimnāzisti bija ļoti atsaucīgi 

un  tapa saliedēta komanda no trim vidusskolēniem. Ģimnāzijas  projekta mentore bija skolotāja 

Kristīne Modnika. Projekta dalībnieki apguva medijpratības teoriju un autortiesību sarežģītos 

aspektus, video veidošanas metodes un tehniku, pēc tam izstrādāja un saskaņoja scenāriju, lai 

rezultātā izveidotu savu filmu par aktuālu tematu, kas 9. decembrī bija jāprezentē projekta noslēguma 

pasākumā Gētes institūtā. Ģimnāzisti video sižetam izvēlējās tēmu  - Dziļviltojums. 

Situācijas vērtējums. Bibliotēkas darbinieki izglītojas medijpratības jomā un savas zināšanas 

aktīvi pielieto ikdienā, konsultējot lietotājus par medijpratību, jo digitālo prasmju līmenis atvieglo 

un uzlabo dzīves kvalitāti, ļauj ietaupīt laiku un risināt daudzas problēmas ar iestādēm, neizejot no 

mājam. Pašlaik, kad notiek ne tikai karš Ukrainā, bet arī virtuālajā vidē, svarīgi nostiprināt digitālās 

kompetences,  kritiski domāt, spēt klausīties un analizēt informāciju.  

5.12. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 

 

Pašvaldība 

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

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

pārdēvēts par "Jēkabpils novada Vēstīm". Izdevums  iznāk vienu reizi mēnesī, katra mēneša otrās 

nedēļas beigās un avīzē ir apkopota nozīmīgākā un aktuālākā informācija par mūsu novada 

pašvaldības un tās iestāžu darbu gan visaptverošā veidā, gan pēc novada teritoriālā dalījuma. Tāpat 

iespējams lasīt par domes pieņemtajiem lēmumiem, plānotajiem darbiem dažādās nozarēs, 

pasākumiem kultūrā un sportā. 
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Pēc teritoriālās reformas no 2022. gada bibliotēka ir  pastāvīga juridiska persona, kura 

sadarbojas ar Jēkabpils novada Kultūras pārvaldi(JNKP), piedaloties pilsētas kultūras dzīves 

veidošanā. JNKP mājas lapā ir ievietota informācija par bibliotēkas kontaktiem un nozīmīgākiem 

pasākumiem, piemēram, Dzejas dienas. Nozīmīgu pilsētas pasākumu afišas tiek izvietotas 

bibliotēkas telpās.  

 Bibliotēkas Informācijas centrā pieejami bezmaksas bukleti par Jēkabpili un tūrisma 

objektiem.  Jēkabpils novada mājaslapā pieejama informācija par bibliotēkai  nozīmīgiem 

notikumiem. 

Jēkabpils novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai novērtētu 

pašvaldības darbības un lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti. 

Valsts institūcijas  un Nevalstiskās organizācijas 

Bibliotēka iesaistās aptaujās. Atbalstījām biedrību ''Lauku partnerība Sēlija'', veicot parakstu 

vākšanu  iedzīvotāju vajadzību noskaidrošana par otra tilta izbūvi pār Daugavu Jēkabpils novadā. 

Bibliotēka atbalstīja sabiedriskā labuma organizācijas ''Latvijas senioru kopienu apvienība'' (LSKA) 

sociālo  projektu,  senioru anketēšanu, gan elektronisku, gan fizisku (drukas) aptaujas versiju - 

"Senioru zināšanas par elektroniskā paraksta lietošanu un kiberdrošību''. Aptaujas rezultātā bija 

plānots noskaidrot, kādas ir Latvijas senioru vispārējās zināšanas par kiberdrošību un elektroniskā 

paraksta lietošanu. Aptaujas elektroniskā anketa bija  pieejama šajā saitē https://ej.uz/seniori2022. 

Bibliotēkai gadu gaitā izveidojusies un nostiprinājusies sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu 

kultūrizglītojošo biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību “Spatkanne”. Ar biedrībām tiek organizēti 

pasākumi un realizēti projekti, popularizējam biedrību darbību un kultūru. Saņemam atgriezenisko 

saiti, jo biedrības savos sociālo tīklu kontos ievieto informāciju par kopīgiem pasākumiem. Bibliotēka 

sadarbojas ar sociālās rehabilitācijas centru ''Kopā būt'', kas piedalās projektā "Senioru NVO kā valsts 

sektora partneru konsultatīvās lomas stiprināšana''.  Projekta ietvaros seniori devās uz  Aknīstes 

tradīciju kopu ''Čukurs'', lai iesaistītu seniorus interešu pārstāvniecībā. Kā sadarbības partneris, 

bibliotēkas darbiniece piedalījās braucienā, lai stāstītu Aknīstes senioriem par Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un veidotu jaunas sadarbības. Informācija par 

visiem sadarbības pasākumiem ar nevalstiskajām organizācijām publicēta arī Vidusdaugavas NVO 

centra mājas lapā. 

 

 

 

 

https://ej.uz/seniori2022.
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5.13. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

Tabula “BIS ALISE izmantošana”   
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 Situācijas vērtējums.  Pasūtīti eksemplāri – iespējams izgūt tikai visa kopkatalga datus. 

WebPAC apmeklētība - kopā 115 722 sesijas. No tiem autentificētas - 3296 sesijas. 

 

Kataloga veidošanās dinamika 

  2020 2021 2022 +/- ar iepriekšējo 

gadu 

Elektroniskais 

katalogs (ierakstu 

skaits) 

99 123 100 728 102 761 + 2033 

Eksemplāru 

skaits 

399 294 394 503 398 275 + 3772 

Turpinājumizd. 

eks. 

 70 815 70 085 72 230 + 2145 

Novadpētniecība 

(ierakstu skaits) 

53 398 55 059 56 650 + 1591 

  

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

  2020 2021 2022 % salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 1794 1484 1904 +28% 

Autorizētie lietotāji kopā 824 701 830 +18% 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 

196 193 209   +8 % 

 

Situācijas vērtējums. Samazinoties ierobežojumiem, kuri bija noteikti COVID-19 dēļ,  

palielinājies gan aktīvo lietotāju skaits, gan autorizēto lietotāju skaits. 

5.14. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2020 2021 2022 
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No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

125 128 125 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

709 763 1033 

 

Situācijas vērtējums. SBA ir nozīmīga vieta bibliotēku pakalpojumu klāstā, jo pakalpojums  

spēj nodrošināt daudz plašāku materiālu klāstu, kāds ir pieejams katrā bibliotēkā atsevišķi. 

Pakalpojums nodrošina iespēju ikvienai bibliotēkai uz laiku aizņemties izdevumus no citas 

bibliotēkas.  

2022. gadā no citām bibliotēkām saņemto iespieddarbu skaits ir praktiski nemainīgs. 

Savukārt, uz citām bibliotēkām nosūtīto iespieddarbu skaits būtiski palielinājies, salīdzinot ar 

iepriekšējiem diviem gadiem, apmēram par 300 vienībām jeb 35,38%. 

2022. gadā esam sadarbojušies ar Pļaviņu un Līvānu novada kolēģiem, saņemot iespieddarbus, 

kuri nepieciešami, veidojot bibliotekāro stundu, vidusskolēniem par trimdas dzejnieku Linardu 

Taunu. 

2022. gadā bibliotēkas lietotāji nav izmantojušu iespēju pasūtīt iespieddarbus no LNB, kas 

izskaidrojams ar tarifa maiņu/neskaidrību pakalpojumu izmaksās.  

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Darbā ar SBA problēmas sagādā nepilnības SBA modulī, piemēram, Galvenā bibliotēkā 

lasītāji uz konkrētu grāmatu nevar iestāties rindā, ja grāmata izdota SBA un tajā brīdī atrodas 

bibliotēkā ( nav izsniegta lasītājam), paaugstināta pieprasījuma grāmatām nav iespējams norādīt 

saīsinātu atpakaļ nodošanas termiņu. Neērtības sagādā, ja iespieddarbs izdots SBA, bet ieejot 

Eksemplāros, Pozīcijā redzams - Plauktā, tikai dziļāk ejot, parādās, ka iespieddarbs izdots SBA. 

 

6. Krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Lielākais krājuma jaunieguvumu apjoms, protams, ir daiļliteratūra - pasaulē un Latvijā 

populāru autoru darbi. Nereti pieprasījums ir tik liels, ka vajadzīgi vairāki eksemplāri. Tā kā 

bibliotēkai blakus atrodas Latvijas Universitātes filiāle, kurā mācās pedagogi, liels ir pedagoģiskās 

literatūras pieprasījums, tāpēc  2022. gadā turpinājām jaunākās un pieprasītākās pedagoģiskās 

literatūras komplektēšanu.  Reģionālās slimnīcas esamība pilsētā veicina dažādu ar medicīnu saistītu 

profesiju apguvi - pieprasījums pēc dažāda satura ar medicīnas  literatūras. Covid –19 un kara Ukrainā  

ietekmē (satraukums, darba vai tuvinieku zaudējums utt.) lasītāji vairāk uzmanību pievērš savai 

mentālajai veselībai - liels skaits jaunieguvumu ir psiholoģijas nozares izdevumi. 
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Krājuma komplektēšanas darbā izmantojām „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepciju (2020-2022)”. (Pielikums Nr. 7) 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” (EUR) 

  2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
10 335 10 815 9941 

t. sk. grāmatām 7652 8120 5563 

t. sk. bērnu grāmatām 1507 1475 1570 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2683 2695 2372 

t.sk. datu bāzes abonēšana   436 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    
0,89* 0,95* 0,87* 

Iedzīvotāju skaits 23241/11620 22950/11475 22885/11443 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
10 335 10 815 9941 

 

*Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un 

finansējums tika rēķināts no puses pilsētas iedzīvotāju skaita. (https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-

statistika-2022-gada) 

Situācijas vērtējums. Pašvaldības kopējais finansējums komplektēšanai ir nedaudz 

samazinājies, taču arī grāmatu cenas ir ļoti pieaugušas (vidēji par 10%.)  Izvērtējot lasītāju 

pieprasījumu un preses lasīšanas paradumus, tika nolemts samazināt summu preses abonēšanai. 

Grāmatu iegādei izmantojam trīs lielākos piegādātājus: vairumtirdzniecības bāzi Latvijas Grāmata 

(39% no iepirkto grāmatu daudzuma), individuālo komersantu Virja AK (42%) un Zvaigzne ABC 

Jēkabpils grāmatnīcu (19%). 

Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (EUR) 

 2020 2021 2022 

Nodots bezatlīdzībā 1481 1960 1377 

Projekti 1162  1081 1085 

Lietotāju aizvietotās 67    - - 

Kopā 2710 3041 2462 
 

Situācijas vērtējums. 2022. gadā samazinājies bezatlīdzībā saņemto izdevumu skaits.  Vēl 

joprojām jūtams pandēmijas laika iespaids, cilvēki pārlasa grāmatas no personīgās bibliotēkas.  

Grāmatas ir dāvinājuši gan bibliotēkas lietotāji, gan arī paši autori. Piemēram, Lūcija Ķuzāne, 

Nauris Gekišs( bibliotēkai dāvinājis 20  autorizdevumus, pārskata gadā 2 un vienu sava novadnieka  

Alberta Kronenberga  grāmatu), Pēteris Sakalaurs. LAN darbinieki izrāda iniciatīvu, pēc aicinājuma, 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2022-gada
https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2022-gada
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dodas atlasīt grāmatas uz cilvēku dzīvesvietām. Tā 2022. gadā tika papildināts novadpētniecības 

krājums. 

Rekataloģizācija ir pabeigta. 

 Krājuma pārbaude (inventarizācija) pārskata periodā netika veikta. 

• Krājuma rādītāji: 

 tabula “Krājuma rādītāji” 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: 

jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte u. c.) 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

  2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 2867 2495 2165 

t. sk. grāmatas 1712 1270 1042 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 189 234 168 

t. sk. bērniem 281 239 295 

Izslēgtie dokumenti 9484 2390 1017 

Krājuma kopskaits 50 396 50 501 51 649 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,74 0,68 0,59 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
0,68 0,41 0,44 

 

Situācijas vērtējums. Pārskata periodā ir samazinājies jaunieguvumu skaits - grāmatu cenas ir 

augušas. Bērnu izdevumu skaits ir lielāks kā citus gadus, jo no LNB saņēmām "Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas" 2 pilnas kolekcijas  - 66 eksemplārus. 

 

Tabula “Krājuma kvalitātes izpēte” 

  Izsniegums 

(2021) 

Krājuma 

apgrozība 

(2021) 

Izsniegums 

(2022) 

Krājuma 

apgrozība 

(2022) 

Daiļliteratūra 18 275 1 15 263 0,83 

Bērnu literatūra 5159 0,54 3811 0,39 

Nozaru literatūra 8455 0,37 9117 0,40 

Audioviz. dokumenti 13 0,05 5 0,02 

Spēles 173 2,2 499 6,1 

Nošizdevumi 6 0,1 5 0,06 

Kartogrāfiskie dok. 1 0,01 3 0,02 

Novadpētniecības 

mapes 

13 0,1 4 0,02 

Seriālizdevumi 3914 0,41 4371 0,44 

Kopā 31834 0,63 28008 0,54 

 

Situācijas vērtējums. Arī šī gada sākums tika pavadīts ar Covid-19 saistītajiem 

ierobežojumiem. Joprojām visvairāk izmantotais ir daiļliteratūras krājums. Mazliet audzis ir nozaru 
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literatūras apgrozījums, jo pēc pandēmijas aktīvāki kļuvuši studenti un vidusskolu audzēkņi 

(Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi skolas telpu remonta laikā bija pārcēlušies uz telpām netālu 

no mūsu bibliotēkas). 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 

sadaļā) 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” + 

secinājumi 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Dabubāze 2020 2021 2022 

Letonika    

skatījumi 971 1287 883 

piekļuves sesiju skaits 564 510 409 

lejuplāžu skaits - - - 

News    

skatījumi 170 132 61 

piekļuves sesiju skaits - - - 

lejuplāžu skaits - - 61 

LETAs arhīvs 168 38 17 
 

Situācijas vērtējums.  Sastādot  datubāzu skaitlisko atskaiti, pieprasītie parametri atšķiras no 

datubāzu uzturētāju atsūtītajiem skaitliskajiem pārskatiem. Nevar veidot objektīvu statistisko analīzi. 

 

6.2 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

 

Tabula "Nozīmīgākie krājumu un datubāžu popularizējoši pasākumi" 

Pasākuma nosaukums Apraksts  

 Informatīva stunda “Es 

iegāju pilsētā un uzliku 

savu sapni uz akmeņiem 

spīviem…” 

2022. gadā  trimdas latviešu literātam Linardam Taunam  apritēja 

100. gadskārta. Viena no latviešu valodas un literatūras 49. 

olimpiādes tēmām vidusskolēniem veltīta šim izcilajam trimdas 

dzejniekam. Sagatavojot  informatīvo/bibliotekāro stundu 

izveidota  plaša izstāde ar materiāliem, virtuāla stunda un 

notikušas trīs klātienes stundas - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, 

Jēkabpils 3. vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

audzēkņiem. Sniegtas individuālas uzziņas vidusskolēniem, kuri 

gatavojas startēt olimpiādē. Jēkabpils 3. vidusskolas pedagoģe 

bibliotēkas sagatavoto virtuālo stundu izmantojusi skolas 

pedagogu seminārā. 
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Tiešsaistes viktorīna 
“Vinnijs Pūks un viņa 

draugi” 

Viktorīnā, kura bija pieejama bibliotēkas mājaslapā un sociālajos 

tīklos, bija 10 jautājumi par A.Milna grāmatu “Vinnijs Pūks un 

viņa draugi”.  
Agijas Stakas ceļojošā 

izstāde 
  

Izstādē bija aplūkojami zīmējumi no daudzām bērnu iemīļotām 

grāmatām, skatāms mākslinieces ilustrēto grāmatu plašais klāsts, 

kā arī paši grāmatu tēli. 

Izstāde  “Daces Judinas 

noslēpumainais, 

romantiskais un ironiskais 

Detektīvs” 

Dace Judina ir viena no pēdējās desmitgades ražīgākajām latviešu 

rakstniecēm, un daudzi lasītāji ir iemīļojuši viņas ironiskos 

detektīvus - vairāk nekā 25 psiholoģisko detektīvromānu un 

dzimtas romānu, kā arī viena dzejas un esejas krājuma autore. 
Izstāde “Aklais randiņš ar 

grāmatu” 
Tika piedāvāta iespēja izvēlēties brīnišķīgu grāmatu par ziemu, 

sniegu, Ziemassvētkiem un mīlestību. Pārsteigums atklāsies, 

noņemot iesaiņojumu un sākot lasīt. 
Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļas pasākums  

Šīgada Tēma ''Daba Ziemeļvalstīs”. Iepazinām Ziemeļvalstu 

rakstniekus un Krēslas stundas pasākumā lasījām visā pasaulē 

popularitāti guvušā zviedru rakstnieka  Patrika Svensona grāmatas 

"Zuša evaņģēlijs" fragmentus. 

6.3 Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”  

 

Arī 2022. gadā bibliotēka piedalījās LR Kultūras ministrijas  izstrādātajā un  Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas īstenotajā projektā “Grāmatu iepirkumā publiskajām bibliotēkām”, Tās mērķis 

bija atbalstīt grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus, tulkotājus un ilustratorus, 

kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar pēdējo gadu izdevumiem un nodrošināt 

tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju pieejamību, veicinot lasītprasmi. JNGB saņēma 49 grāmatu 

eksemplārus 540 EUR vērtībā. Šogad kopējais izdevumu piedāvājums bija par 1/3 mazāks kā 2021. 

gadā.  

Grāmatas tika popularizētas bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos. Projekta otrā daļa 

nonāca pie lasītājiem tikai novembrī, tāpēc grāmatu izsniegums ir mazs. Interese par pirmajā daļā 

iegūtajām grāmatām bija lielākam, sevišķi par daiļliteratūru.   

Grāmatās tika ielīmētas īpašās uzlīmes. 

6.4. Darbs ar parādniekiem  

 

Regulāri tiek veikta pārbaude BIS Alises modulī  Cirkulācija par laikā nenodotām grāmatām. 

Parādniekiem: 

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

• zvanām un sūtam SMS uz lasītāju norādītajiem telefonu numuriem;  

• sadarbojamies ar citām novada un skolu bibliotēkām, lūdzot atgādināt par termiņa 

kavējumiem. 
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Lietotājiem, kuri nav laikus atgriezuši iespieddarbus bibliotēkā ir iespēja, tos nodot 

Bibliomātā, kas uzstādīts ārpus bibliotēkas telpām, un pieejams neatkarīgi no darbalaika. 

Lietotājus disciplinē noteiktā termiņā  nodot iespieddarbus, jo parādnieki nevar pilnā apmērā 

izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Nav iespējas pasūtīt grāmatas BIS Alises modulī un lasīt 3td.lv 

E-grāmatas. 

6.5. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, 

galvenie secinājumi pārskata periodā 

 

Pati lasītākā grāmata JNGB 2022. Gadā bija I.Troallikas "Tūlīt paliks labāk" - izdota 28 reizes, 

nākamā ir novadnieces A.Sk.Gailītes "Mīli mani" -23.reizes. TV seriāli un filmas bieži vien pastiprina 

lasītāju interesi par kādu no grāmatām. Savu triumfu jau otro gadu pēc kārtas svin Andra Kalnozola 

grāmata “Kalendārs mani sauc” (izsniegta 18 reizes), jo pēc grāmatas motīviem ir iestudēta izrāde 

Valmieras teātrī, kā arī top filma. 

Sakarā ar 2022. gada 24. februāra Krievijas Federācijas iebrukumu suverēnajā Ukrainas valsts 

teritorijā, izvērtējām krājumā esošos informācijas resursus, kuri varēja saturēt agresīvu, Krievijas 

militāro varenību slavinošu vai mūsu valstij naidīgu vēstījumu. Izslēdzām no bibliotēkas krājuma 

vairākus šādus izdevumus.   

Sākām piedāvāt grāmatas lasīšanai ukraiņu valodā bēgļu bērniem no Ukrainas. Pateicoties 

Ukrainas vēstniecībai Latvijā ieguvām 15 eksemplārus bērnu grāmatas. Pašā gada nogalē saņēmām 

sūtījumu no Ukrainas, kuru apstrādājām tikai 2023. gada sākumā. Tā bija bibliotēkas iniciatīva, 

uzrunājot lasītāju, Edgaru Līci, kurš ar domubiedriem organizējis Jēkabpils novada palīdzību 

Ukrainas iedzīvotājiem. Edgars atsaucās mūsu aicinājumam, sazinājās sociālajos tīklos ar 

domubiedriem, partneriem Ukrainā. Atbalsta punkts Ukrainā bija Vižņica, Jēkabpils novada 

sadraudzības pilsēta. Ukrainas puses koordinatore Ludmila izplatīja informāciju par grāmatu 

nepieciešamību Latvijā nonākušajiem Ukrainas kara bēgļiem. Grāmatas tika nestas no tuvākās 

apkārtnes, kā arī sūtītas pa pastu. Mēs vēlamies, lai Latvijā nonākušie ukraiņi justos atbalstīti, lasot 

grāmatas dzimtajā valodā. Saņemtās grāmatas būs dažāda vecuma lasītājiem. 

Krātuve. Turpinājām maz pieprasīto eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Telpas neatrodas 

blakus bibliotēkai, tāpēc lasītāju pieprasījumu apstrādāšana ir ilgāks process. Atskaites perioda beigās 

Krātuvē bija 2974 eksemplāri jeb 7% no kopējā krājuma. Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem 

izmantojām šo krājumu - 2022. gadā no Krātuves izsniegti 25 eksemplāri. 

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

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

izdevumus, kuru eksemplāru skaits reģionā ir mazāk kā 15 eksemplāri. Līdz pārskata  beigām 
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depozitārija krājumā tika iekļauti 477 eksemplāri. 2022. gadā no šī krājuma lasītāji pieprasīja 3 

eksemplārus. 

Krājuma komplektēšana. Vērtīgs bibliotēkas krājuma papildinājums bija no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas saņemtais  “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 

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

naudas piešķirtā finansējuma ietvaros vai otru eksemplāru pieprasītākajām oriģinālliteratūras 

grāmatām, rindu uz eksemplāru mazināšanai. 

14% no jaunieguvumiem bija grāmatas svešvalodās. Visvairāk krievu valodā, bet 15 izdevumi 

bija arī ukraiņu valodā. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu  nodaļas (turpmāk JNGB BJN) 

galvenie uzdevumi pārskata periodā: 

 Bērnu un jauniešu  piesaiste bibliotēkai Covid-19 ierobežojumu apstākļos un pēc 

ierobežojumu noslēguma;  

 Literatūru un grāmatas popularizējošu, lasītprasmju veicinošu pasākumu organizēšana. 

   2021 2022  + vai - 

Lietotāji 552 841 +   289 

Apmeklējumi 7426 6898 - 528 

Izsniegumi 8690 5102  3588 
 

Situācijas vērtējums: Pandēmijas ietekmē sarūk izsniegumu skaits, jo bērni iemācījušies iztikt 

bez grāmatām, informāciju meklējot internetā. Bet priecē, ka sāk atgriezties lasītāji. 

Bērnu un jauniešu nodaļai  ir konti sociālajos tīklos facebook.com, instagramm.com. 

2022.gadā pieaugusi popularitāte tieši Facebookā,  (2021.gadā - 18 737, 2022.gadā - 47 441 

skatījumi), Esam slēguši kontus draugiem.lv, jo šis ir ļoti neaktīvs konts.   

Statistikas dati lasītavā: 

Gads 2021 2022 + vai - 

Aktīvo lietotāju skaits 374 641 + 267 

t. sk. bērni līdz 18.g. 281 485 +204 

Izsniegums kopā 649 482 -167 

t. sk. jaun. līdz 18.g. 306 262 -44 

Apmeklējums 3564 5525 +1961 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2582 4284 +1702 
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Sociālo tīklu virtuālais  

apmeklējums 

18737 47441 +28704 

 

Situācijas vērtējums: Virtuālie  apmeklējumi ir ļoti pieauguši, jo vecāki sākuši piesekot mūsu 

mājas lapai, daļas ar pasākumiem, kur piedalās viņu bērni vai visa klase.  Lietotāji-bērni palēnām 

atsāk bibliotēkas apmeklējumus, diemžēl negrib lasīt, vairāk spēlē xboxu un interaktīvo tāfeli.  

Statistikas dati Interneta lasītavā: 

Gads 2021 2022 + vai - 

Informācijas tehnoloģiju 

lietotāju skaits      

139 455 + 306 

Interaktīvā tāfele 120 395 +275 

Xbox 113 380 +267 

t. sk. jaun. līdz 18 gadiem 107 389 +282 

Informācijas tehnoloģiju 

apmeklējums     

606 2577 +1971 

 Interaktīvās tāfeles 

apmeklējums 

406 2188 +1782 

Xbox apmeklējums 390 2137 +1747 

t. sk. jaun. līdz 18 gadiem 316 2077 +1761 

Sniegtas uzziņas            348 440 +92 
  

Secinājuma vērtējums: Diemžēl pēdējos gados ir vērojama tendence, ka  bērni un jaunieši, 

mazāk lasa, bet dod priekšroku jauno tehnoloģiju produktiem:  

1)Bērnu un jauniešu nodaļas lasītavā/datorlasītavā pārskata periodā rādītāju dinamika 

norāda uz to, ka aktīvo lietotāju un klātienes apmeklējumu skaits pieauga un gandrīz sasniedza 2019. 

gada līmeni (Pārrobežu projekta ietvaros sasniegtais).  

2)Apmeklējumu skaita pieaugumu varētu izskaidrot ar pasākumu skaita palielināšanos 

(klātienē).   

3)Dubultojies sociālo tīklu virtuālo apmeklējumu skaits, sasniedzot 47441, +153 % salīdzinot 

ar iepr. gadu. Izsniegums klātienē samazinājies, galvenokārt žurnālus lasa tie, kas uzturas lasītavā, 

gaidot rindu pie datoriem, X-box un Interaktīvās tāfeles.  

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

 2022.gads turpinājās tehnoloģiju iespaidā.  Kaut arī klātienes tikšanās bija daudz un dažādas, 

bērni un jaunieši vairāk ir pieraduši pie dažādu tehnoloģiju izmantošanu. Arī izbraukuma pasākumus 

novada bibliotēkās vairāk rīkojām tādus, kas piesaista grāmatai un lasīšanai.  
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Ar aktuālāko informāciju dalāmies sociālajos tīklos. Arī novada bibliotēkām esam ieteikuši 

izveidot kontus sociālajos tīklos, lai uzrunātu savus lasītājus. Sniedzam konsultācijas skolotājiem un 

vecākiem, gatavojoties literāriem konkursiem. Piedāvājam pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbiniekiem  pasākumus ar grāmatiņām mazajiem ķipariem – skaļo lasīšanu.  

Nodaļas vadītāja ir reģionālās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību, metodikas un projekta 

praktiskās realizēšanas kurators. Skaļās lasīšanas reģionālajā finālā 2022. gadā bija pieteikušies 3 

dalībnieki. 

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

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

kas ir viens no galvenajiem stimuliem tieši jaunāko klašu bērniem. Ciešākā sadarbība bija ar Jēkabpils 

2.vidusskolu, Jēkabpils 3.vidusskolu, Atašienes, Leimaņu, Kūku,  Salas bibliotēkām. 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru 

un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

 

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

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

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

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

kurām bērni ir izauguši un tās labprāt uzdāvina mums, lai iepriecinātu citus bērnus.  

  2020 2021 2022 

Krājums 17139 16027 16242 

t.sk. B un J 9674 (56%) 9406 (58%) 9592 (59%) 

Jaunieguvumi 702 663 637 

t.sk. B un J 428 (61%) 352(53%) 370 (58%) 
  

Situācijas vērtējums. 2022. gadā ir kopējais finansējums ir mazāks nekā iepriekšējos gadus, 

bet mazāk ir iegādatas tieši bērnu grāmatas. Tomēr liels ieguvums  LNB īstenotajā  “Grāmatu 

iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” iegūtās grāmatas. 

Jaunās grāmatas tiek izvietotas stendā ”Jaunākās grāmatas”, kur tās ir ērti pieejamas 

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

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

apskati. Bibliotekārajās stundās tiek popularizēts krājums. Pasākumos pirmskolas izglītības iestādēs 

kopīgi tiek lasītas viņu vecumam piemērotas grāmatas. Lai ieinteresētu bērnus, grāmatu nelasām līdz 

beigām, bet aicinām  kopā ar vecākiem nākt uz bibliotēku un paņemt grāmatu lasīšanai.  
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Lasītavā bērnu un jauniešu periodikas klāsts ir samazinājies, jo pandēmijas ietekmē, 

izdevniecības ir slēgušas daudzu žurnālu izdošanu. Lai piesaistītu jauniešus bibliotēkai, aktīvi 

popularizējām xboxa spēles.  

Gada sākumā visi esoši ierobežojumi ļoti traucēja darbam, bet mēs meklējām dažādas 

alternatīvas klātienes apmeklējumiem. Bibliotēkas apmeklētāji labprāt izmanto bibliomātu, lai sev 

ērtā laikā saņemtu vai nodotu grāmatas. 

 7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi 

dažādām vecuma grupām 

 

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu 

krājums, elektroniskie pakalpojumi un datu bāzes. Uzziņas tiek sniegtas bibliotēkā uz vietas, kā arī 

pa telefonu. Skolēni ļoti labi prot sameklēt atbildes internetā uz visiem sev interesējošiem 

jautājumiem. Uzziņas no bibliotēkas tiek lūgtas gadījumos, kad pētnieciskajā darbā nepieciešams 

uzrādīt izmantotās literatūras sarakstu. Sniegto uzziņu skaits 2022. gadā – 1535.  

Arvien biežāk bērnu un jauniešu lasītavā iegriežas arī pieaugušie apmeklētāji, kuri savukārt 

vāji vai nemaz neorientējas modernajās tehnoloģijās. Pārsvarā tie ir seniori un bieži vien bibliotēka ir 

pēdējā instance, kur tie var vērsties pēc palīdzības un to arī saņemt. Elektrības skaitītāju rādītāju 

paziņošana un iesniegumu nosūtīšana elektrum.lv, gada ienākumu deklarāciju iesniegšana Valsts 

ieņēmumu dienestā, kā arī elektronisko darba grāmatiņu reģistrācija, aviobiļešu reģistrācija un 

drukāšana, konsultācijas e-paraksta lietošanā u.c. 

Pārskata periodā saņemti pieprasījumi un sniegtas plašākas uzziņas par tēmām:  

 Gatavošanās daiļlasīšanas konkursiem; 

 Ludziņas;  

 Dzejoļi savam priekam;  

 Baktērijas;  

 Barikāžu laiks; 

 Dinozauri; 

 Gadalaiki; 

 Līdzsvara attīstība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem;  

 Nobela prēmija;  

 Saules aptumsums; 

 Sporta nodarbības pirmsskolā; 

 Stīgu instrumenti;  

 Suņu dresūra;  



38 

 

 Vērtību skala;  

 Cilvēks kā vērtība, bērns kā vērtība skolā un ģimenē; 

 Visums, u.c.  

Īpaši daudz jautājumu bija sakarā ar attālināto darbu skolotājiem, audzinātājiem PII  un 

skolēniem, lai apgūtu mācību vielu.  

7.5. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Plaukta 

izstādes 
Virtuālās 
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Pandēmijas laikā esam iemācījušies strādāt sociālo tīklu vidē, lai regulāri informētu par 

mūsu jaunumiem un iespējamajām aktivitātēm bibliotēkā. Vecāki atzina, ka viņiem patīk mūsu 

virtuālās izstādes un video apskati par pasākumiem. 

Sīkāk par pasākumiem:  

Pirmsskolas vecuma bērniem 

Interaktīvie krājumu popularizējošie pasākumi:  

Sirsniņdiena jeb labo vārdu nekad nevar būt par daudz! (Zoom nodarbība) Sadarbībā ar 

PII Auseklītis, kopā lasījām R. Skotona grāmatu “Runcis Puncis iemīlējies”, gatavojām mammām un 

tētiem mīļdāvaniņu!  Nodarbībai beidzoties, bērni vēl turpināja strādāt, tāpēc audzinātājas 

safotografēja darbiņus un mēs izveidojām videoizstādi. 

Izbraukuma pasākumi:  

Tā kā mums ir nelielas telpas bibliotēkā, pēc ierobežojumu daļējas atcelšanas, dodamies  uz  

bērnudārziem, lai vadītu ārā pasākumus 

 Lieldienu japmadracis. Bibliotēkas Zaķenīte devās pie mūsu mazajiem ķipariem, lai kopā 

ripinātu grāmatu gudrās olas, minētu mīklas, kopā lasītu Lieldienu pasaku, kā arī spēlētu dažādas 

rotaļas.  Ciemojāmies trijos pilsētas dārziņos - PII “Auseklītis”, ”Bērziņš”, “Zvaigznīte”. 
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Kopā ar Ūdensvīriņu , lai noskaņotos pavasarim. PII “Auseklītis sagatavošanas grupiņām 

lasījām grāmatiņu, teicām mīļvārdiņus viens otram, pūtām burbuļus un našķējamies ar burvju 

konfektēm! Pasākums notika svaigā gaisā, klausoties putnu čalās.  

Zinību diena kopā ar Pepiju. Pepija Garzeķe mazajiem PII “Zvaigznīte” ķipariem rādīja, kā 

dzen prom niķus, dejoja burtiņu un cipariņu dejas, dziedāja kopā jautrā alfabēta dziesmiņas. Zinību 

diena bija izdevusies, jo spoži spīdēja saulīte, debesīs čivināja putni un klusiņām vējš čaukstināja 

lapas!  

Pasākumi bibliotēkā  

Pūcītes skoliņā,  janvāra saulainā rītā, ievērojot drošības pasākumus, pie mums ciemojās 

Ābeļu pagasta pirmsskolēni. Veidojām grāmatzīmes - skaistai grāmatai, skatījāmies multenīti - kā 

pareizi tīrīt zobiņus un izkustējāmies dejas ritmā. Īsā laikā varam iemācīties tik daudz! 

Iepazīsti bibliotēku!  Maija rīts iesākās ar jautrām čalām, ko atnesa PII "Kāpēcītis" 

sagatavošanas grupiņas ķipari! Iepazinām bibliotēku: kas interesants un izzinoša pie mums, ko radošu 

var darīt un kā var interesanti pavadīt te laiku! Gatavojām māmiņām apsveikumus, izdejojāmies, 

atradām burvju konfektes un izpūtām krāsainos burbuļus! Kopā jautrāk iepazīt bibliotēku!  

Es esmu LATVIJA!  Atzīmējot 18. novembri – Latvijas 104. dzimšanas dienu, pie mums 

norisinājās nodarbība, sadarbībā ar PII “Kāpēcītis” sagatavošanas grupiņu. Kopā lasījām grāmatiņu, 

veidojām dekoru patriotiskās noskaņās un noslēgumā bērni mūs priecēja ar sirsnīgu apsveikumu 

LATVIJAI! 

Skolēniem 

Lieldienu jampadracis. Lieldienu gaidīšana, kopā ar Bērnu un jauniešu nodaļas Zaķenīti, 

svinot Lieldienas un apsveicot Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertus Jēkabpils 3.visusskolā. 

Apvienojām divus pasākumus vienā, jo bija atļauti āra pasākumi! No vecajām grāmatām var izgatavot 

ideālas ripināmās olas, var interesanti lasīt Lieldienu grāmatu un spēlēt plaukstiņspēli…Kā? Pie katra 

vārda ola.. jāpalecas un jāsasit plaukstas… Ārā ir ļoti vēss, bet šī spēle ļāva gan izsmieties, gan 

sasildīties.  Protams, ka vienmēr jāpadalās ar Zaķenītes saldumiem un mazajām Bērnu žūrijas 

ekspertu dāvaniņām. Lai bērni nekontaktētos ar citām klasēm (Covid-19 ierobežojumu dēļ),  

pasākumi tika organizēti skolas ābeļdārzā. Pasākumi notika nedēļas garumā, jo piedalījās1.-4. klašu 

skolēni, kopā 10 klases.  

Lieldienas gaidot!  Jēkabpils 2.vidusskolas un Krustpils pamatskolas skolēni nāca ciemos, lai 

iešūpotu Lieldienas.  Bērni kopā ar foršo Zaķīti lasīja grāmatu par olu, kas negribēja krāsoties, ripināja  

grāmatu olas, radoši padarbojās ar papīru un šķērēm, kā arī noslēgumā visi varēja kārtīgi izdejojās! 

Lieldienas var svinēt dažādi – bibliotēkā krāsaini un jautri!  

Grāmatas otrā dzīve. Pasākums kopā ar Sūnu pamatskolu. Lasīšana ir ne tikai lieliska 

atpūta, bet arī veids, kā vairot iekšējo mieru. Bet, kā mēs zinām, grāmatas paliek vecas un 



40 

 

nolietojas. Kad tās vairs nav vēlēšanās lasīt un ir žēl izmest, tad no tām var izgatavot dažādas 

skaistas lietas. Aicinājām piedalīties virtuālajā radošajā darbnīcā. Parādījām, ko var izgatavot un 

sagaidījām virtuālos darbiņus no skolēniem.  

Bibliotekārās stunda. Ciemos Jēkabpils 3.vidusskolas  pirmklasnieki un Antūžu pamatskolas 

skolēni, lai tuvāk iepazītu viņu vecumam un interesēm atbilstošas bibliotēkā esošās grāmatas. Vēl 

kopīgi lasījām sirsnīgo grāmatiņu “Uz bibliotēku” par to, kā Cūciņa Pepa un viņas brālis Džordžs 

vēlas jaunus stāstus pirms miedziņa, tāpēc dodas uz bibliotēku. Pēc tam bērni veidoja savas īpašās 

grāmatzīmes, iepazinās ar interaktīvo tāfeli un spēļu konsoles xbox iespējām, noskatījās animācijas 

filmu.  

Multeņu rīts! Maija rītā mūsu bibliotēku pieskandināja Jēkabpils 2. vidusskolas 1.e klases 

bērnu balstiņas! Labrīt, labrīt, labrīt..... Pepija sagaidīja mazos ķiparus uz multeņu seansu, ar gardo 

popkornu un burvju končiņām! 1,5 stunda paskrēja ātri, jo gribējās zināt, kā tad beigsies multenīte? 

Bērni atzina, ka skatīties multenītes uz lielā ekrāna ar našķiem ir interesanti!  

Dzejoļu detektīvs !? Mūsu grāmatu plauktos ir daudz raibu dzejoļu, bet vai atpazīsi viņus, ja 

kāds vārds ir aizmucis? Kā palīdzība bija pati dzejoļu grāmata! Mēs aicinājām bērnus  nākt uz 

bibliotēku kopā ar draugiem vai uzrunāt visu klasi un kļūt par DZEJOĻU DETEKTĪVU, ko 

septembrī ar lielāko prieku arī skolēni izmantoja.   

Skaļās lasīšanas reģionālais fināls. Septembrī  Bērnu un jauniešu nodaļā notika "Skaļās 

lasīšanas" reģionālais fināls. Cīņa bija ļoti sīva, visi trīs dalībnieki bija centīgi gatavojušies un 

žūrijai bija viss ļoti rūpīgi jāizvērtē! Jēkabpils novadu Rīgā pārstāvēja Jēkabpils 2.vidusskolas 

6.e.klases skolniece Katrīna Sprindža!   

Dzejas dienas pasākumi novadu skolās norisinājās citādāk, nekā parasti. Skolotāji gatavoja 

dzejas lasījumus, bet Bērnu un jauniešu nodaļas bibliotekāre Liene Anteviča rādīja, un dalījās 

pieredzē ar savu interesanto hobiju. Dzejas dienu ietvaros Atašienes un Sūnu skolas skolēni mācījās 

no grāmatām izveidot vāzes. Lai vāzes izlocītu no grāmatām ir nepieciešama liela pacietība. Patiess 

prieks, ka pat mazākajiem skolēniem pietika pacietības un nenogura pirkstiņi lokot daudzās grāmatu 

lappuses. Arī tā var dzeju ielocīt!  

Vai var svinēt klases vakaru bibliotēkā? Jā, noteikti! Apvienojot ar radošo darbnīcu, var  

uzspēlēt jautras spēles, var saņemt paciņu tieši no bibliotēkas Rūķītes  pūra! Bibliotēkā notiek 

daudz brīnumu... pat diskotēka!  Tādi brīnumi notika arī ar Jēkabpils 2.vidusskolas 2.e klasi!  

7.6. Pasākumi dažādu vecuma lasītājiem un ģimenēm 

 

Sadarbībā ar pilsētas pašvaldību  piedalījāmies bērnu svētkos  “Sagaidām vasaru!”. Pepija 

vadīja pasākumu, bet bibliotekāre piedalījās radošajā darbnīcā – grāmatas otrā iespēja, kur gatavojām 
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taureņus ne vecajām grāmatām un žurnāliem. Vēlāk Pepija ar pilsētas mazajiem ķipariem pūta lielos 

burbuļus un priecājās par nelielo lietutiņu, jo tā var mazliet paaugties, jo lietus laikā aug taču sēnes, 

par to raksta grāmatās.  

MANA JĒKABPILS (Jēkabpils pilsētas svētki) Nāc un piedalies! Svinēsim svētkus kopā! 

Bērnu un jauniešu nodaļa aicināja doties ceļojumā pa ielām, kas palīdzēja izjust to, kas 

padara MŪSU pilsētu īpašu un unikālu! Spēles sākumā pie mums varēja saņemt aploksnes ar 

Jēkabpils pilsētas vietu aprakstiem. Spēlē bija iekļauti uzdevumi par divām tēmām: 

1.Jēkabpils pilsētas strūklakas “Vasaras sajūtu maģijā”; 

2. Jēkabpils baznīcas un klosteris. 

Protams, dalībnieki varēja izpildīt abus uzdevumus vai izvēlēties tikai vienu. Tālāk 

vajadzēja šīs vietas atrast un nofotografēties. Saņēmām daudz ļoti skaistas un atmiņas raisošas 

bildes.  Piedalījās 6 ģimenes - vairāk nekā 20 dalībnieki. Bija liels prieks par lielo atsaucību un 

labajiem vārdiem!  

No 1. līdz 20. jūlijam Bērnu un jauniešu nodaļā bija apskatāma bērnu grāmatu ilustratores 

Agijas Stakas ceļojošā izstāde. Izstādē bija aplūkojami zīmējumi no daudzām bērnu iemīļotām 

grāmatām, skatāms mākslinieces ilustrēto grāmatu plašais klāsts, kā arī paši grāmatu tēli. Izstāde bija 

ļoti krāsaina, bērnības atmiņu piepildīta un interesanta!  

Nometnes bērni ciemos! Augustā ciemos bija Bērnu un jauniešu centra dienas nometnes 

dalībnieki. Kopā apskatījām bibliotēku, izgatavojām savu raibo vasaras taureni, izdejojāmies, 

izpūtām laimes burbuļus un pavadījām laiku jautrībā! Ciemojās dažāda vecuma nometnes dalībnieki, 

bet bibliotēka vienoja bērnu intereses.  

 SPOCIŅU VAKARS oktobra noslēgumā. Tumšs? Spokojas? Bailes? Nieks!  Bērnu un 

jauniešu nodaļā helovīniem gatavojas jautrībā, un krāsainībā - radošajā darbnīcā! Oktobra 

pēcpusdienā tapa dažādas lietiņas, lai nebūtu baisi, bet smieklīgi!  

Novembrī piedalījāmies projektā Bibliotēku atbalsta biedrības rīkotās programmas 

Grāmatu starts īpašā akcijā ukraiņu bēgļu bērniem. 3 ukraiņu ģimenēm tika izdalītas skaistas somas 

ar grāmatņu ukraiņu valodā un rotaļu pūcīti. Ģimenes bija ļoti, ļoti iepriecinātas, jo sajutās īpaši 

gaidītas bibliotēkā. Ivana Kryvyi ģimene pat piedalījās videosveicienā Latvijas dzimšanas dienā. 

Ģimene apmeklē bibliotēku visi kopā un mamma jūtas pateicīga, jo arī pati sāk apgūt latviešu valodu, 

lasot mūsu grāmatiņas.   

Decembrī notika vairākas Rūķu darbnīcas, kurās piedalījās ģimenes, kas mūs ļoti 

iepriecināja!  

Turpinājās sadarbība arī ar novadu skolām un bibliotēkām, sīkāk dienasgrāmata un novada 

gada pārskatā. 
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Tā kā Bērnu un jauniešu nodaļa darbu sāk pulksten 10:00, tad to apmeklē pieaugušie. Īpaši 

gribam izcelt vienu gadījumu, kad. visa gada garumā esam palīdzējuši senioram apgūt latviešu valodu  

un socializēties. Yuviy Yepishev uir arī ļoti pateicīgs par palīdzību, jo Jēkabpils pilsēta ir viņa 

bērnības neliela daļa, bet nu jau vairāk kā 60 gadus viņš dzīvo Ukrainā. Mēs palīdzam  apgūt valodu 

un iesakām interesantākās vietas, kuras noteikti jāapskata.  

2022.gadā vairāk tika veidotas plauktu izstādes, bet veidojām arī virtuālās izstādes, kas ļoti 

patika pedagogiem.  2022.gadā jau darbojāmies nevis ar neziņu, bet ar interesi un izaicinājumiem 

sev! 

Pielikums Nr.8. Bērnu un jauniešu nodaļas foto un videomirkļi. 

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 

 

Jau daudzus gadus ir izveidojusies aktīva sadarbība ar Jēkabpils izglītības iestādēm. 

Visradošakā sadarbība:   

 Jēkabpils 3.vidusskolas skolotājām – Mārīti Viļumu, Andru Maksimovu, Kristīni Aukmani,  

Silviju Ozoliņu;  

 Jēkabpils 2.vidusskolās skolotāju Ilonu Bikovsku, kopā veidojot gan bibliotekārās stundas par 

dažādām tēmām, gan piedaloties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”.  

Visaktīvāk un veiksmīgākā sadarbība izveidojusies  ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm:  

 PII ”Auskelītis”  vadītāju Kristīni Akmeni un audzinātāju Ligitu Verečinsku;   

  PII “Bērziņš” audzinātāju Solvitu Kilbloku, metodiķi Dainu Lapiņu;  

 PII “Zvaigznīte” metodiķi Sarmīti Bernāni, audzinātāju Ilzi Dambi;   

 PII ”Kāpēcītis" audzinātāju Svetu Sasko.   

Bērnu un jauniešu nodaļa sadarbojas ar novada skolām. Kā viena no tām ir Atašienes skola 

un skolotājas Mārīte Adamoviča un Laura Čebotarjova. Sadarbojamies arī ar Biržu tautas namu un 

tās vadītāju Viju Pazuhu. Ar Asares kultūras centru un Madaru Ozoliņu. Sūnu pamatskolas  skolotāju 

Aiju Tutāni -Upīti.  

Šajā laika periodā, kad ir tik daudz pieejamās tehnoloģijas, kā mobilie telefoni, datori 

planšetes u.c. ierīces, kas aizņem bērnu lielāko laiku, ir jāpasakās skolotājiem, kas atrod laiku un 

cilvēkus, kuri bērniem iemāca kaut ko jaunu. 

Esot šajās skolās un mācot bērniem radošās lietas, ko mūsu bibliotekāre Liene Anteviča 

apguvusi pašmācības ceļā, ir patiess prieks redzēt bērnos interesi un atsaucību iemācīties kaut ko 
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jaunu un varbūt pat ikdienā neierastu. Bet bez skolotāju un bibliotekāru sadarbības tas nebūtu 

iespējams – tāpēc kopā mēs varam daudz!  

Vēl 2022. gadā sadarbojāmies  ar Jēkabpils interešu izglītības iestādēm, dienas centriem 

(Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs), kā arī dažādām iestādēm (Pašvaldības aģentūra 

„Jaunāmuiža”) un NVO (Baltkrievu biedrība “Spatkanne”, Krustpils kultūras centra krievu vokālais 

ansamblis “Bariņa”). 

Joprojām aktuāla sadarbība ir ar Rokišķu un Ludzas bibliotēkām, pārrobežu projekta 

sadarbībā.  

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 

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

Gada sākumā nodaļas vadītāja piedalījās attālināti Skaļās lasīšanas veicināšanas seminārā, 

lai meklētu jaunus veidus, kā iesaistīt skolēnus lasīšanā!  

Nodaļas vadītāja iesaistījās Labklājības ministrijas rīkotajos kursos “Sociālais darbs ar 

vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām”, kā arī “Sociālais darbs ar atkarīgām un 

līdzatkarīgām personām”, jo  mūsu bibliotēku apmeklē arī bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. 

Meklējām dažādus bezmaksas pieejamos seminārus par radošām idejām, piemēram, 

noskaņoties pozitīvai domāšanai, lai spētu radīt un dod spēku kolēģiem un lasītājiem!  

 

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

risināšanas ceļi 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika un lielākas psiholoģiskās zināšanas 

nekā darbs ar citiem bibliotēkas apmeklētājiem. Jāsaka paldies skolotājiem, kas piesakās uz 

pasākumiem bibliotēkā, tādejādi, bērniem parāda ceļu uz bibliotēku un veicina lasītprasmi. Lasītavā 

ir mazliet citādāk, izsniegums klātienē samazinājies, galvenokārt žurnālus lasa tie, kas uzturas 

lasītavā, gaidot rindu pie datoriem, xbox un Interaktīvās tāfeles. Diemžēl pēdējos gados ir vērojama 

tendence, ka  bērni un jaunieši, mazāk lasa, bet dod priekšroku jauno tehnoloģiju produktiem. 

Bērniem nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt 

viņu uzmanību. Ļoti bieži motivācija ir kāds apbalvojums. Mūsu mērķis ir aktīvāk iesaistīt ģimenes 

kopīgo pasākumu realizēšanā.   

Salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, visas problēmas ir atrisināmas. Galvenais – meklēt 

jaunas idejas un risinājumus, lai bērni un jaunieši atkal atrastu ceļu uz bibliotēku. 



44 

 

8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

 

JNGB novadpētniecības galvenie virzieni un pakalpojumi saistās ar informācijas apzināšanu 

par Jēkabpils reģiona vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem: 

 JNGB Kopkataloga papildināšana ar aprakstiem un anotācijām; 

 Novadpētniecības tematisko mapju reorganizācija un aprakstīšana elektroniskajā katalogā; 

 Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm; 

 JNGB vēstures izpēte un apkopošana mapēs un fotoalbumos; 

 Sadarbība novada materiālu vākšanā un popularizēšanā ar vietējiem laikrakstiem, 

nacionālajām biedrībām un novadpētniekiem; 

 Datu bāzes “Novadpētniecība kalendārā” aprakstu veidošana; 

 Tiešsaistes informācijas izvietošana JNGB tīmekļa vietnē www.jgb.lv sadaļā 

“Novadpētniecība” un Youtube kontā “JNGB Novadpētniecība”; 

 Pārskata gada prioritāte – "Tautas arhīva" mapju materiālu sagrupēšana, sakārtošana un 

aprakstu veidošanas uzsākšana elektroniskajā katalogā (sīkāk skatīt: Jauninājumi 

novadpētniecības darbā). 

8.2. Novadpētniecības krājums 

 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Novadpētniecības krājums šogad papildinājies ar 34 izdevumiem. Pavisam uz 01.01.2023. 

novadpētniecības krājumā ir 1935 izdevumi – grāmatas, audiovizuālie un kartogrāfiskie materiāli. 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām 

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

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

Novadpētniecības mapes un Tautas arhīva mapes izvietotas Resursu apstrādes nodaļā. Novadā izdotie 

un novadnieku izdotie preses izdevumi ir iesieti un atrodas bibliotēkas noliktavā vai savietoti boksos 

un atrodas Resursu apstrādes nodaļā. 

JNGB elektroniskajā katalogā tiem izdevumiem, kuros ir kāda informācija, kas attiecas uz 

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

ierakstīta konkrēta informācija par sakarību ar novadu, lai, skatoties aprakstus katalogā, vieglāk 

varētu atpazīt izdevumu saistību ar novadpētniecību. 
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Tabula: "Darbs ar aprakstiem JNGB datu bāzēs un  katalogā" 

  Uz 01.01.2022. Uz 01.01.2023. + vai - 

Aprakstu skaits Novada datu 

bāzē 
55059 56659 +1600 

Aprakstu skaits Autoritatīvajā 

datu bāzē 
43159 47897 +4738 

Novadpētniecības mapju 

aprakstu skaits elektroniskajā 

katalogā 

167 169 +2 

Tautas arhīva mapju aprakstu 

skaits elektroniskajā katalogā 
- 25 +25 

 

 Situācijas vērtējums: Ir beigusies iepriekšējos gados veiktā dubulto aprakstu dzēšana 

Novada datu bāzē un Autoritatīvajā datu bāzē, tāpēc vērojams aprakstu skaita pieaugums. Turpinās 

novadpētniecības mapju reorganizācija.   

Šogad uzsākta Tautas arhīva mapju satura aprakstīšana elektroniskajā katalogā. (sīkāk – sadaļā 

Jauninājumi novadpētniecības darbā). 

Vērtīgs ieguvums novadpētniecības krājumā bija šī gada oktobrī iegūtie laikraksta “Jēkabpils 

Ziņas” 1930-1933.gadu iesējumi. 

  Atsaucoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” 

2023.gada programmai “Latviešu valoda rokrakstos un laikrakstos”, izveidots  saraksts “Jēkabpils 

novadā izdotie un novadnieku izdotie preses izdevumi”. Tas ļaus iegūt informāciju par Jēkabpils 

novadā iznākušajiem preses izdevumiem, kuri pieejami JNGB krājumā.  

Turpinās Jēkabpilī notikušo pasākumu afišu saglabāšana speciālos tubusos un šo afišu 

aprakstu satura papildināšana elektroniskajā katalogā. 

 

8.3. Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

JNGB digitālās kolekcijas, kuras ir aprakstītas Novada datu bāzē, tiek atspoguļotas bibliotēkas 

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

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

un bibliotēkas mājaslapas sadaļas “Novadpētniecība” apakšsadaļā “Stāstu bibliotēka”. Pavisam ir 18 

digitālas kolekcijas ar 637 attēliem. 

Tabula: "Digitalizēto materiālu uzskaite" 

Digitalizācija Digitalizēts līdz 

gada sākumam 
Digitalizēts 

atskaites gada 

laikā 

Digitalizēts gada 

beigās (kopā) 

Digitalizēto teksta dokumentu skaits 1 1 2 
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               digitalizēto teksta dokumentu lpp. skaits 16294 154 16448 
Digitalizēto attēlizdevumu skaits 585 52 637 
Digitalizēto skaņu ierakstu skaits 25 0 25 
              digitalizēto skaņu ierakstu hronometrāža 38:51 20:26 59:17 
Digitālo kolekciju kopskaits 15 3 18 

 

Situācijas vērtējums: Precīzu digitalizēto materiālu uzskaiti traucē veikt konkrētu un 

saprotamu paskaidrojumu trūkums pie kritērija “teksta dokuments”. Jo JNGB netiek digitalizēts viss 

laikraksts (žurnāls), bet tikai atsevišķs raksts vai raksti no tā, kurus kā anotācijas pievieno aprakstam 

Novada datu bāzē (un to uzrādām kā “teksta dokumentu lpp skaitu).  

11. februārī veikts video ieraksts ar  gleznu izstādes "Restarts" autori Diānu Šantari. 

8.4. Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 

Novadpētniecības krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas krājuma. 

Te galvenokārt notiek komplektēšana un piekomplektēšana. Nozīmīgs papildinājums ir iepriekšējos 

gados izdoto grāmatu dāvinājumi. Tā bibliotēkas krājumā nonāk līdz šim neesoši izdevumi, kā arī ir 

iespēja vizuāli nolietotos eksemplārus apmainīt pret labākiem. 

Galvenais novadpētniecības krājuma attīstības mērķis ir savākt pēc iespējas pilnīgāku 

novadnieku un novadā izdoto izdevumu klāstu. 

8.5. Izmantojums  

 

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

sagatavošanai, izstāžu un pasākumu veidošanai. Projektu nedēļās novadpētniecības krājuma 

materiālus izmanto skolēni, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Izmanto arī vietējie 

novadpētniecības entuziasti. Tāpat materiālus izmanto novada publiskās bibliotēkas, lai papildinātu 

savus novadpētniecības krājumus ar jauniem materiāliem un meklētu informāciju izstāžu veidošanai.  

Sakarā ar novadpētniecības materiālu izvietošanu bibliotēkas mājaslapas Novadpētniecības 

sadaļā, palielinās to izmantojamība tiešsaistē. Papildus izvietojumam mājaslapā sagatavotie materiāli 

tiek izvietoti arī bibliotēkas Facebook un Youtube kontos (11 ieraksti). 

Novadpētniecības materiālu tiešsaistes izmantojamību palielina arī bibliotēkas iesaistīšanās 

projektos, kuru rezultātā tiek veidotas visas Latvijas datu bāzes, kā piemēram, LNB digitālā kolekcija 

“Industriālais mantojums”, kur ievietoti materiāli par Krustpils cukurfabriku. 
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8.6. Novadpētiecības darba popularizēšana 

 

Tāpat kā 2020. un 2021.gados novadpētniecības izstādes tika veidotas gan   izvietošanai JNGB 

lasītavā, gan publicētas bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv, (sadaļās “Notikumi” un “Virtuālās 

izstādes”), gan bibliotēkas Facebook sociālajā tīklā  

https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/  un JNGB Novadpētniecības Youtube kontā 

https://www.youtube.com/@jngbnovadpetnieciba2500: 

 

Janvāris “Sirdsprāta režisore Velta Toma” 
31.janvārī dzejniecei Veltai Tomai – 110 

Februāris “Es stāstīšu visu… Māra Grīnberga” Biogrāfiski fotomirkļi no 

filmas “Latvija man sirdī” 

9.februārī žurnālistei Mārai Grīnbergai - 65 

Marts “Dramatisks un paradoksāls mūžs”  
1.martā dzejniekam Arvīdam Skalbem – 100 

Aprīlis “Ironiskais romantiķis” 

21.aprīlī aktierim Valentīnam Skulmem -100 

Maijs “Jauneklīga līksme aizlauztā dvēselē” 

23.maijā aktierim un dzejniekam Jānim Veinaldam – 115 

Jūnijs “Dzejnieka dēls.” 
17.jūnijā dzejniekam Rimantam Ziedonim  -60 

Augusts “Mūžībai izstarotā gaisma” 

2.augustā rakstniecei Saulcerītei Viesei - 90 

Septembris “Gaišais un vieglais grūtums” 
Dzejas dienās atceramies šogad mūžībā aizgājušo dzejnieku 

Knutu Skujenieku 

Oktobris “Kluso rudeņu cilvēks” 

22.oktobrī rakstniekam Albertam Caunem - 105 

Novembris “Nepilns gadsimts kāda laikraksta nosaukumā” 

2023.gada 12.oktobrī paies 100 gadi kopš laikraksta “Jēkabpils 

Vēstnesis” pirmā numura iznākšanas. Sagatavots, piedaloties 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas notikumu cikla “Latviešu 

grāmatai 500” sadaļā  “Latviešu valoda rokrakstos un 

laikrakstos”. 

Decembris “Krustpils cukurfabrika. Darba process 1930-tajos gados” 

Šogad, 22. oktobrī, paiet 90 gadi kopš Krustpils cukurfabrikas 

atklāšanas (1932) 
 

Par katru no šo izstāžu “varoņiem” sagatavoti apraksti bibliotēkas mājaslapai, bibliotēkas 

sociālajiem tīkliem, datu bāzei “Novadpētniecība kalendārā” un Youtube kontam “JNGB 

Novadpētniecība”. 

Papildus vizuāli un informatīvi tika uzlabotas 4 iepriekšējos gados veidotas izstādes un 

ievietotas Youtube kontā “JNGB Novadpētniecība”: 

 “Ieskats mākslinieces Ainas Karlsones zīmējumu pasaulē”, 

http://www.jgb.lv/
https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/
https://www.youtube.com/@jngbnovadpetnieciba2500
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 “Ekspresīvās asociācijas. Dzejniece Baiba Bičole”,  

 “Organizators. Bernhards Dīriķis”, 

 “Valdnieks. Uzņēmējs. Saimnieks. Hercogs Jēkabs”. 

Vairākas aktivitātes tika rīkotas, atzīmējot Jēkabpils pilsētas svētkus 8.-9.jūlijā:   

 Balstoties uz 2022.gada Jēkabpils pilsētas svētku devīzi “Ēd, lūdzies, mīli”, tika izveidota 

izstāde “Ēd, lūdzies, mīli un ATCERIES”. Iepazīstoties ar tajā izvietotajiem izdevumiem, 

varēja uzzināt, kādos neparastos vārdos  sēļi sauc ēdienus, kā svinētas kāzas un klāti galdi 

Viesītes pusē un atcerēties iepriekšējo gadu svētku mirkļus. 

 Bibliotēkā notika saruna “Senās fotogrāfijas skatoties… Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki un 

mandolīna”. Jēkabpilietis Aleksandrs Kitovs un viņa māsa dalījās atmiņās par savu tēvu - 

Alekseju Kitovu un viņa atstāto nemateriālo kultūras mantojumu fotogrāfijās, kas stāsta par 

Jēkabpils 1950.-1960. gadu mūzikas dzīvi Jēkabpilī. 

 Izstāde “Mana Jēkabpils” sagaidīja Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājus. 

 Bērnu un jauniešu nodaļa aicināja piedalīties orientēšanās spēlē “Mana Jēkabpils. Nāc un 

piedalies! Svinēsim svētkus kopā!”. 

JNGB veidotās ceļojošās izstādes ”Tēlotājs mākslā un literatūrā. Jānis Jaunsudrabiņš”  un 

“Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” 2022.gadā tika izstādītas Neretas  

bibliotēkās. 

Bērnu un jauniešu nodaļa augustā piedāvāja izstādi “Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 

145”. 

Novada datu bāzē tiek aprakstītās JNGB digitālās kolekcijas un virtuālās izstādes, 

elektroniskajā katalogā – novadpētniecības mapes, Tautas arhīva mapes un ceļojošās izstādes. Lai 

palielinātu šīs informācijas pieejamību interesentiem, tiek sniegta paralēla informācija JNGB 

mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība” attiecīgajās sadaļās (Digitālās kolekcijas, Novadpētniecības 

mapes un Ceļojošās izstādes). 

Bibliotēkas mājaslapas sadaļas “Novada bibliotēkas” apakšsadaļā “Bibliotēku vēsture” 

ievietots materiāls par novada bibliotēku vēsturi  “Publiskās bibliotēkas Krustpilī: 1885. -1940. gads”. 

Bibliotēkas digitālajā stendā, kurš atrodas abonementā, ievietots informatīvs materiāls par 

novadpētniecības materiālu pieejamību bibliotēkas mājaslapas www.jgb.lv sadaļā 

“Novadpētniecība”. 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
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8.7. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

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

novadpētniecības tēmām – šogad Neretas  bibliotēkās tika izstādītas izstādes ”Tēlotājs mākslā un 

literatūrā. Jānis Jaunsudrabiņš”  un “Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”.  

 Sadarbībā ar bibliotēkas apmeklētājiem mājaslapas sadaļa “Stāstu bibliotēka” tika 

papildināta ar digitalizētām fotogrāfijām: 

 Ziemassvētku apsveikums bibliotēkas darbiniekiem no lasītājas, kura izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus ar tuvinieku un bibliomāta starpniecību, 

 fotogrāfijas no jēkabpilieša Aleksandra Kitova ģimenes arhīva par Jēkabpils 1950-1960. gadu 

mūziķiem-pašdarbniekiem. 

 Jau daudzus gadus notiek sadarbība ar Jēkabpils nacionālajām biedrībām - ukraiņu biedrību 

“Javir” un baltkrievu biedrību “Spatkanne” – biedrības bibliotēkas telpās rīko savus pasākumus un 

tikšanās. (Plašāk skatīt sadaļā 5.Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai 

interešu grupām). 

Sadarbība ar vietējiem rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, māksliniekiem šogad  

vainagojās ar šādiem pasākumiem: 

Februāris Mākslinieces Diānas Šanteres gleznu izstāde “Restarts” 

bibliotēkā. 

21.aprīlis Jēkabpils novada publisko bibliotēku darbinieku sanāksme un 

literātes Ligitas Ābolnieces grāmatas “Esejas par esību” 

atvēršanas svētki. 

Maijs Zanes Stulpiņas foto prasmes attīstību atklājoša fotoizstāde 

”Cauri laikiem”. 

30. maijs Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7. klases audzēkņu viesošanās 

bibliotēkā un iepazīšanās ar tās darbu, pieejamajām datu bāzēm, 

tikšanās ar fotogrāfi Zani Stulpiņu. 

15.jūlijs Divu rakstnieces Annas Skaidrītes Gailītes grāmatu (”Viens 

vienīgs elpas vilciens” un “Mīli mani” ) atvēršanas svētki 

Krustpils pilī. 

9.septembra   Dzejas dienu pasākums “Sirds uz perona. Pietura Vecpilsētas 

laukums”. 

14.septembris Dzejas dienu saruna ar dzejniekiem Rutu Štelmaheri, Ronaldu 

Briedi un Arvi Vigulu ”Vienoti dažādībā”.  Pasākumu vadīja 

literatūrzinātniece Sintija Kampāne-Štelmahere, muzicēja 

ģitārists Mareks Sarnovskis. 

14.septembris Interešu apvienības “Literāts” organizētais ikgadējais (kopš 

2018.gada) Dzejas dienu notikums - muzikāla dzejas performance 

“Dzejas fetišs” Akmeņu ielas kvartālā. Dažādu autoru dzejas 
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lasījumi Laura Kampāna veidotas atmosfēriska stila mūzikas 

pavadībā.  

28.oktobris Vakarēšana kopā ar Luciju Ķuzāni Krustpils kultūras centra 

mazajā zālē, atzīmējot rakstnieces 95 gadu jubileju. 
  

Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība” tiek veidota 

datu bāze “Novadpētniecība kalendārā”. 

  Turpinājās 2020.gadā aizsāktā sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tika sagatavots 

materiāls  no bijušā Jēkabpils cukurfabrikas direktora A.Ezeriņa fotogrāfiju albuma un  no bijušā 

cukurfabrikas galvenā inženiera Viļa Dābola kolekcijas ievietošanai LNDB digitālās kolekcijas  

“Industriālais mantojums” tīmekļa vietnē https://industria.lndb.lv/. Pēc LNB veiktās statistikas, 

“cukurfabrikas” ir vismeklētākais atslēgvārds “Industriālā mantojuma” kolekcijā - apraksti un 

digitālie objekti tiek bieži skatīti.  

  Sadarbības rezultātā ar video īpašnieci virtuālā izstāde par Arvīdu Skalbi “Dramatisks un 

paradoksāls mūžs” ieguva autentisku Krievijas bērzu video. 

  Novadnieku pēctečiem uz Kanādu nosūtīta informācija par vecvectēva - Krustpils draudzes 

mācītāja Reinholda Maksimiliāna Valtera (Reinhold Maximilian Walter) (1821-1929) kalpošanu 

Krustpils draudzē. 

Aktiera Valentīna Skulmes 100 gadu jubilejas sakarā veidoto virtuālo izstādi “Ironiskais 

romantiķis” (ievietota Youtube kontā “JNGB Novadpētniecība) savā pasākumā izmantoja Mālpils 

Kultūras centrs. 

  Par turpmāko sadarbību un novadpētniecības materiālu digitalizāciju spriedām 16. 

novembrī, kad Jēkabpilī viesojās pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitalizācijas nodaļas 

un LNB Bibliotēku attīstības centra. 

8.8. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

Šogad tika uzsākts darbs ar Tautas arhīva mapēm. Tās tika sagrupētas un sakārtotas. Tautas 

arhīvs ir rakstnieces L.Ķuzānes aizsākts materiālu apkopojums par Jēkabpils reģionu. Mapju saturs 

tiek atspoguļots elektroniskā kataloga aprakstos. 

Aprakstiem 695.laukā  pievienots lokālais atslēgvārds “Tautas arhīvs”, lai tos varētu vieglāk 

atlasīt. Anotācijas laukā aprakstiem pievienots Tautas arhīva logo, kuru izveidoja Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas praktikante savas profesionālās prakses laikā – tas vizuāli papildinās 

aprakstus ALISEs WEB katalogā. 

https://industria.lndb.lv/
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Tā Tautas arhīva materiālu apraksti izskatās elektroniskajā katalogā: 

 

Bibliotēkas mājaslapas sadaļai “Novada bibliotēkas” izveidota apakšsadaļa “Bibliotēku 

vēsture”. Tajā ievietots materiāls “Publiskās bibliotēkas Krustpilī: 1885. -1940. gads”. Turpmāk 

šajā sadaļā tiks apkopoti materiāli par Jēkabpils novada bibliotēku vēsturi. 

8.9. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Problēma: Sakarā ar to, datu bāzē “Novadpētniecība kalendārā” nav iespējas informāciju 

sakārtot hronoloģiski un izmantot to bibliogrāfiskajā darbā, meklējot novadnieku nozīmīgas jubilejas, 

radās ideja šo iespēju nodrošināt datu bāzē “Novada kalendārs” (kura ir pieejama darba versijā). 

Tomēr vienlaicīgi darboties divās datu bāzēs, kurās ir ierobežotas darba laika sesijas, izrādījās 

problemātiski. 

Risinājums: Turpināsim papildināt “Novada kalendāra” hronoloģisko rādītāju Word formātā. 

Problēma: Datu bāzē ”Novadpētniecība kalendārā” ir iespēja meklēt pēc alfabēta un tēmas, 

bet nav iespējams meklēt pēc teksta aprakstā. 

Risinājums: Atlasīšanu pēc teksta aprakstā neveikt datu bāzē ”Novadpētniecība kalendārā” , 

bet no https://www.google.lv. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības: 

1. Turpināt šogad uzsākto Tautas arhīva mapju grupēšanu, kārtošanu un aprakstīšanu 

elektroniskajā katalogā; 

2. Mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība” izveidot sadaļu “Tautas arhīvs”; 

3. Virtuālās izstādes no video formāta pārveidot uz PDF formātu, un pievienot novada datubāzē 

izveidotajiem aprakstiem; 

4. Sakārtot un sastrukturēt digitālās kolekcijas – lai sakrīt nosaukumi aprakstos novada datu bāzē 

un mājas lapas sadaļā “Digitālās kolekcijas”; 

5. Līdzīgi kā šogad tika izveidots vienots noformējums (logo) Tautas arhīva mapju atrādīšanai 

WEB ALISē, nākamgad vajadzētu izveidot Novadpētniecības mapju logo; 

https://www.google.lv/
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6. Jau daudzus gadus viena no vajadzībām būtu slēgta izstāžu plaukta iegāde, kur varētu izvietot 

fiziskus novadpētniecības un citas tematikas priekšmetus; 

7. Galvenā vajadzība novadpētniecības darba sekmīgai tālākai virzībai joprojām ir cilvēkresursu 

palielinājums darba veikšanai un kvalitātes nodrošinājumam. 
 

9. Projekti 

 
Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lekcija 

“Jauniešu 

psihiskā 

veselība 

pandēmijas 

laikā” 

ESF projekta 

“Veselības 

veicināšanas un 

slimību 

profilakses 

pasākumi 

Jēkabpilī” 

(Vienošanās Nr. 

9.2.4.2/16/I/049

) ietvaros 

 

250 Projekta mērķis: Nodrošināt 

Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem 

pieejamus veselības 

veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumus, kā arī 

veicināt iedzīvotāju iesaisti 

tajos, lai veidotu veselīga 

dzīvesveida paradumus. 

Pārskata periodā 29.septembrī 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

vidusskolēniem notika lekcija 

par pandēmijas  ietekmi uz 

jauniešu psihisko veselību  un 

galvenajiem ietekmes 

faktoriem attiecībā uz pusaudžu 

un jauniešu  mentālo veselību. 

Lektors psihoterapijas 

speciālists Marks Jermaks, 

lekcija notika klātienē.  

 

Atbalstīts 

“[Multi]Medij

pratība” 

Gētes institūts 

un Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēka 

  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

11c klases skolēni no 2022. 

gada maija līdz decembrim 

pievērsās medijpratības  

pētniecības jautājumiem: viltus 

ziņām, stereotipiem medijos, 

dziļviltojumiem, 

dezinformācija un sekstings. 

Komanda izvēlējās pētīt tematu 

un veidot video materiālu par 

dziļviltojumiem, par ko latviski 

tikpat kā nemaz nav 

informācijas. Rezultātā tapa 

filma par medijpratības 

apakštematu: dziļviltojums, kas 

9.decembrī bija jāprezentē 

Atbalstīts 
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projekta noslēguma pasākumā 

Gētes institūtā.  

 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programmas  

"Grāmatu 

starts" 

Speciālie 

komplekti 

ukraiņu bēgļu 

bērniņiem 

 

LNB Atbalsta 

biedrība, 

izdevniecība 

“Liels uz mazs” 

18 euro 2022.gadā Latvija  par 

mājvietām kļuva daudzām 

ukraiņu ģimenēm.  No LNB 

Atbalsta biedrības un 

izdevniecības "Liels un mazs" 

saņēmām 3 komplektus. Tajos 

ietilpa- mugursomiņa, bilžu 

lasāmgrāmatiņa ukraiņu valodā 

un mīkstā rotaļlieta Pūcīte. 

Komplekti tika izdalīti 3 

ukraiņu ģimenēm. 

Atbalstīts 

 

9.1. Projektu apraksts 

 

No 2017. gada bibliotēka iesaistījusies ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Jēkabpilī” īstenošanā, sadarbojoties ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes 

veselības veicināšanas koordinētāju. Projekta ietvaros katru gadu notika pasākumu cikls par dažādām 

tēmām, kas saistītas ar veselības izglītošanu iedzīvotājiem. Pārskata periodā  29. septembrī bibliotēkā 

notika lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā” lekciju ciklā pieaugušajiem par 

veselīgu dzīvesveidu ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Jēkabpilī” ietvaros. Lekcijas mērķis bija veicināt izpratni un sniegt zināšanas par šādām tēmām: 

jauniešu garīgā veselība Latvijā; izolēšanās un attālināto mācību ietekme uz jauniešu psihisko 

veselību; vecāku un ģimenes atbalsts jauniešiem; pārmērīga tehnoloģiju un sociālo tīklu lietošana, 

kas ietekmē psihisko veselību; motivācija, lai mazinātu stresu; kur meklēt atbalstu - psihologi, 

atbalsta, krīžu centri. Rezultāts: lekcija deva profesionāļa ieskatu un padomus ne tikai par ikdienišķām 

problēmām, bet norādīja arī uz psiholoģiskiem trūkumiem, ar kuriem katrs cilvēks saskaras dzīves 

laikā. Jaunieši apkopoja pārdomas un atziņas par lekciju, publicējot tās JVĢ mājas lapā.  Lekcijā 

piedalījās 38 jaunieši. 

Par veselības projekta aktivitātēm bija iespējams uzzināt: 

 mājas lapa www.jgb.lv; 

 Facebook profils (512 skatījumi); 

 https://jvg.edu.lv/; 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības vietnē www.jekabpils.lv. 

Viens no UNESCO prioritārajiem jautājumiem  ir medijpratības un informācijpratības 

veicināšana. Dzīvojam laikā, kad dažādos interneta resursos ir pieejams milzum daudz informācijas 

par jebkuru interesējošu tematu. Tāpēc mūsdienās medijpratība ir nozīmīga prasme. Jēkabpils Valsts 

https://jvg.edu.lv/zi%C5%86as/notikumi/notikumi/vidusskol%C4%93ni-tiekas-lekcij%C4%81-par-psihisko-un-ment%C4%81lo-vesel%C4%ABbu.aspx
http://www.jekabpils.lv/
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ģimnāzijas skolēnu komanda piedalījās Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā 

“[Multi]Medijpratība”. Projekta dalībnieki, skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas 

un Valmieras. No 2022. gada maija līdz decembrim skolēni  pievērsās pētniecības jautājumiem un 

izveidoja video par pieciem medijpratības apakštematiem: viltus ziņām, stereotipiem medijos, 

dziļviltojumiem, dezinformāciju un sekstingu. Jēkabpils  komanda izvēlējās pētīt tematu un veidot 

video materiālu par dziļviltojumiem, par ko latviski tikpat kā nemaz nav informācijas. Skolēniem 

dalība projektā bija vērtīga pieredze apgūt medijpratības teoriju, autortiesību sarežģītos aspektus, 

video veidošanas metodes un tehniku un  izjust darbu komandā.  

Jauniešu secinājumi pēc dalības projektā: 

 Ir vērts piedalīties arī sarežģītos projektos ārpus skolas, lai sastaptu gudrus, darbīgus un 

radošus cilvēkus, kā arī mācītos no patiesi labiem piemēriem; 

 Savu kļūdu apzināšanās un labošana ir ceļš uz pašizaugsmi; 

 Lai cik labs ir saturs, bet, ja to nomāc valodas kvalitāte, darbs zaudē vērtību. 

Par projekta aktivitātēm bija iespējams uzzināt: 

 mājas lapa www.jgb.lv (149 skatījumi); 

 https://jvg.edu.lv/; 

 https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52515/Jekabpils-novada-galvena-biblioteka-

iesaistijusies-medijpratibas-projekta-vidusskoleniem-(FOTO); 

 https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/mmk.html. 

9.2. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

2022. gadā epidemioloģiskajai situācijai stabilizējoties bija iespēja projektu pasākumus 

īstenot klātienē. 2017. gadā  Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu 

un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu, kura mērķis ir trīs gadu periodā Jēkabpils 

pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, 

nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un veicināt iedzīvotāju iesaisti 

tajos, lai sekmētu veselīga dzīvesveida paradumu maiņu.  Līdz 2023.gada 31.decembrim projekta 

ietvaros tiks organizēti 808 veselības veicināšanas pasākumi  fiziskās veselības veicināšanai, 

izglītošanai par veselīgu uzturu, garīgās un seksuālās veselības, reproduktīvās veselības veicināšanu, 

sirds, onkoloģisko un garīgo slimību novēršanai slimību profilakses pasākumi. Bibliotēka šajā 

projektā iesaistījusies no 2017. gada ar dažāda satura, klātienes un tiešsaistes pasākumiem.  Pozitīvi, 

ka varēja tikties klātienē, uzdot jautājumus, individuāli aprunāties pēc lekcijas, ar psihoterapijas 

http://www.jgb.lv/
https://jvg.edu.lv/;
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52515/Jekabpils-novada-galvena-biblioteka-iesaistijusies-medijpratibas-projekta-vidusskoleniem-(FOTO
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52515/Jekabpils-novada-galvena-biblioteka-iesaistijusies-medijpratibas-projekta-vidusskoleniem-(FOTO
https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/mmk.html.
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speciālistu Marku Jermaku. Laikā kad apzinājām potenciālos lektorus un veicām  tirgus izpēti 

projektam, samazinājās bibliotēkas darbinieku kapacitāte. Lasītāju apkalpošanas nodaļā no 4 

darbiniekiem palika 3, kā arī darbinieki bija uz slimības lapas, kas radīja izaicinājumu, lai iekļautos 

izpildes termiņā. Ērti, ka visu dokumentu parakstīšanai var izmantot e-parakstu. Realizējot projekta 

pasākumu aktīvi sadarbojāmies ar Jēkabpils novada Sociālā dienesta projektu koordinatori. 

2022. gadā bibliotēka iesaistījās Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā 

“[Multi]Medijpratība”. Aprīļa vidū Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģi uzrunāja  bibliotēkas 

direktore Zinaīda Rabša, rosinot iesaistīties vēl nebijušā projektā - multimedijpratība vidusskolēniem, 

un  tapa saliedēta komanda. Vidusskolēni  apguva medijpratības teoriju un autortiesību sarežģītos 

aspektus, video veidošanas metodes un tehniku, rezultātā izveidojot filmu par dziļviltojumu. Jaunieši 

ne tikai apguva medijpratību, bet uzzināja kas ir Gētes institūts, iepazina Johana Volfganga fon Gētes 

personību un izlasīja " Fausta'' 1. daļu. Projekta realizēšanas laikā daži no komandas dalībniekiem 

pabija Strasbūrā, Gētes studiju pilsētā. 

10. Publicitāte 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

 

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

izstāžu plānus un aprakstus,  kurus ievietojām bibliotēkas mājaslapā, sociālajos tīklos, sadarbības 

partneru mājas lapās. Pēc teritoriālās reformas, bibliotēkai kļūstot par juridisku personu, Jēkabpils 

Kultūras pārvaldei iesniedzam bibliotēkas aktivitāšu plānu pilsētai nozīmīgos pasākumos, lai varam 

iekļauties kopainā. Piemēram, Jēkabpils  pilsētas svētki, atbalsts Ukrainai, Dzejas dienas.  Informāciju 

par atsevišķiem bibliotēkas pasākumiem  publicē Jēkabpils pašvaldības laikrakstā “Jēkabpils novada 

Vēstis”, kas nonāk ikviena novada iedzīvotāja pastkastītē. Bibliotēkas pasākumi un aktualitātes  tiek 

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

mājaslapā - sadaļa Kultūra un izglītība, vietnē jekabpilslaiks.lv un “Jēkabpils Radio1”, dažkārt arī 

baltkrievu laikrakstā ''Prameņ'', pasākumi kas saistīti ar Jēkabpils baltkrievu biedrību "Spatkanne''. 

Sīkāk skatīt pielikumā Publicitāte Nr. 10 

Bibliotēkā ir uzstādīts informatīvais ekrāns kurš atrodas bibliotēkas abonementā. Ekrānā  

katru mēnesi  vai pēc vajadzības tiek ievietota aktuālā informācija, kas mainās slaidrāžu veidā. 

Bērnu un jauniešu nodaļa savus jaunumus un informāciju publicē galvenokārt Facebook 

platformā un mājas lapā. Facebook uzskatāms par nozīmīgāko  informācijas un komunikācijas kanālu 

sociālajos tīklos, jo cilvēki salīdzinoši bieži tos izmanto, līdz ar to informāciju saņem ātrāk. Tā ir 
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digitālās vides pozitīvā puse, ka virtuālajā komunikācijā var iesaistīties krietni plašāka lietotāju 

auditorija, neatkarīgi no tā, kur interesents atrodas, galvenais, lai ir pieejams internets. Pateicoties 

Facebook platformai, kurā tiek ievietota mūsu informācija, vecāki kopā ar bērniem nāk pēc 

jaunākajām grāmatām, uzzin par pasākumiem un atbalsta jaunu pasākumu veidošanu.  

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī  

 

Bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne https://www.jgb.lv/.  Tajā regulāri vai pēc vajadzības tiek 

ievietota un papildināta aktuāla informācija. 2022. gadā mājaslapā izveidotas divas jaunas sadaļas: 

Publikācijas un Bibliotēku vēsture. Vietnē tiek ievietota informācija ne tikai par aktualitātēm 

lietotājiem, bet arī novada bibliotekāriem profesionālajai pilnveidei. 

Informāciju par JNGB var iegūt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes mājas lapā 

https://www.jkp.lv/info/kontakti/bibliotekas/, kā arī Latvijas Kultūras datu portālā 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jekabpils-novada-galvena-biblioteka un UNESCO ”Latvijas 

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

10.3. Tīmekļa vietnes 
 

Pārskata gadā bibliotēka visaktīvāk izmantoja sociālo tīklu facebook.com, kurā tika publicēta 

aktuāla informācija, veidoti ieraksti, tēmturi,  atspoguļotas  pasākumu afišas un fotogrāfijas,  

publicējam grāmatu jaunieguvumus un bibliotēkas lasītāko grāmatu topu, popularizējam pieejamos 

periodiskos izdevumus, ievietojam informācijas stundas un virtuālās izstādes. Pārējos sociālos tīklus 

publicitātei izmantojām mazāk, taču sekotāju skaits šajās vietnēs ir palielinājies.  Sekotāju skaits 

draugiem.lv  palielinājies par 1,82%, facebook.com  par 11,78%, no tiem lielākais īpatsvars sievietes 

85%. Veidojot bibliotēkas digitālo saturu izmantojam YouTube kanālus. 

Lai sasniegtu plašāku lietotāju loku, Bērnu un jauniešu nodaļa savs sociālo tīklu kontos 

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

apskati. 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits” 

 

 Saturvienību 

skaits 

2022 

Facebook 188 

Instagram 40 
TikTok - 

YouTube 27 

Twitter - 

Draugiem.lv 12 
 

https://www.jgb.lv/
https://www.jkp.lv/info/kontakti/bibliotekas/,
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jekabpils-novada-galvena-biblioteka
https://www.unesco.lv/lv/stastu-bibliotekas.
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Situācijas vērtējums. Pašlaik populārākais sociālais tīkls ir facebook.com, kuru arī visvairāk 

izmantojam, lai popularizētu bibliotēkas pakalpojumus un pasākumus, saņemtu atgriezenisko saiti. 

Faktiski, katra bibliotēkas aktivitāte tiek publicēta sociālajā tīklā. Izmantojot bibliotēkas kontu  

iesakām rakstus, kas saistīti ar literatūru, citām bibliotēkām, sadarbības partneriem., informāciju 

kura ir patiesa un droša. 

Informācijas sagatavošana un ievietošana sociālajos tīklos ir darbietilpīgs un laikietilpīgs 

process. Tas prasa noteiktu prasmju kopumu un darbinieku kapacitāti. Pierādījies, ka noteiktam 

pasākumam pievienojot tēmturi, palielinās publicitāte. 

10.4. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
 

Domājot par pasākumiem bibliotēkā ir nepieciešams pielāgoties  mūsdienu mainīgajiem 

dzīves apstākļiem. Jāieinteresē cilvēks, kas ir apjucis informācijas pārbagātībā, digitāli noguris, 

iestidzis pandēmijas ierobežojumos un izjūt atbilstošas emocijas Ukrainas kara situācijā. Ikviens 

pasākums ir neatņemama bibliotēkas darbības sastāvdaļa, kuru cenšamies saistīt ar grāmatu un 

lasīšanu. Pārfrāzējot ekonomistu Džonu Keinsu: ''Mēs varam atļauties jebko, ko varam paveikt, tāpēc 

atliek tikai saprast, kā to paveikt un stāstīt, jo visa pamatā ir Stāsts''. Pārskata gadā tika organizēti 59 

pasākumi. 

Tabula "Izstāžu skaits'' 

 

 LAN BJN Kopā 

Kopā izstādes  67 44 111 

Tematiskās  29 34 63 

Virtuālās 12 9 21 

Novadpētniecības 11 2 13 

Mākslas 8 0 8 

ESIP 6 0 6 

Ceļojošās (citu veidotās) 1 1 2 
 

Pielikumi. Nr. 5. un 6. izstāžu dienasgrāmatas 

 

Tabula "Pasākumu skaits'' 

 

 LAN BJN Kopā 

Kopā pasākumi  35 25 60 

Informatīvās/bibliotekārās stundas 8 7 15 
 

Pielikumi Nr. 3. un 4. Pasākumu dienasgrāmatas 

10.5. Spilgtākie bibliotēkas organizētie pasākumi: 

 

• Video sižeta  izveide ar gleznu izstādes ‘’Restarts’’ autori Diānu Šantari. Tā apstrāde, 

ievietošana bibliotēkas mājaslapā un bibliotēkas facebook kontā.  Diāna Šantare dzimusi, 
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dzīvo un strādā Jēkabpilī. Studējusi interjera un reklāmas dizainu "Saules skolā" Daugavpilī. 

Viņai piemīt dzīvesprieks, radošums un darbaspējas, kas atspoguļojas darbos. Reālistiski 

darbi eļļas un jauktajā tehnikā: portreti, jūras ainavas, dzīvnieki. Iedvesmu Diāna gūst no 

dzīves restarta, izjūtot iekšējo brīvību. Izstāde un saruna tiešsaistē bija izaicinājums Diānai, 

jo tā bija pirmā personālizstāde. Pēc pirmās izstādes mūsu bibliotēkā autorei bija iespēja 

gleznas izstādīt vairākās novada bibliotēkās un kultūras centros. 

• Iesaiste informatīvajā kampaņā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi”!, sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas Mediju attiecību eksperti 

Ilzi Reiniku. Bibliotēkā bija izvietota informatīva afiša un saņemti bukleti. Pēc tam sadarbība 

izvērtās klātienes lekcijā. 2022.gada 31.martā, sadarbībā ar Rāznas Nacionālā parka dabas 

centru, notika lekcija par savvaļu sugu kontrabandu. Dažkārt pat bez ļauna nolūka ceļojuma 

laikā nopirkts suvenīrs vai noplūkts augs var radīt neatgriezeniskas sekas. 

• Atbalsta pasākumi Ukrainai - Krustpils kultūras centra telpās aprīlī trīs dienas un atbalsta 

koncertā laikā Vecpilsētas laukumā  Ukrainas armijai paredzēto maskēšanas tīklu siešanas 

talka. Koordinators - bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša. Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

darbinieces iniciatīva, uzrunājot lasītāju, Edgaru Līci, kurš ar domubiedriem organizējis 

Jēkabpils novada palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Edgars atsaucās  aicinājumam, sazinājās 

sociālajos tīklos ar domubiedriem, partneriem Ukrainā. Atbalsta punkts Ukrainā bija Vižņica, 

Jēkabpils novada sadraudzības pilsēta. Ukrainas puses koordinatore Ludmila izplatīja 

informāciju par grāmatu nepieciešamību Latvijā nonākušajiem Ukrainas kara bēgļiem. 

Grāmatas tika nestas no tuvākās apkārtnes, kā arī sūtītas pa pastu. Decembrī saņēmām dažāda 

satura un vecumam lasītājiem grāmatas ukraiņu valodā. Daļu saņemto grāmatu nodevām 

savam sadarbības partnerim Jēkabpils ukraiņu biedrībai " Javir''. 

• ESIP  pasākums veltīts Eiropas dienai “Cik viens mēs par otru zinām?” Mērķis – 

iepazīstināt jauniešus ar sabiedrības integrācijas procesiem.. Atspoguļot etniskās integrācijas 

piemērus Jēkabpilī. Sadarbībā ar Jēkabpils valsts ģimnāziju, ukraiņu biedrību Javir, baltkrievu 

biedrību Spatkanne. Eiropas idejas popularizējošs pasākums, tikai darbojoties kopā var ļoti 

daudz paveikt un mācīties. 

• Bibliotēku nedēļā Ligitas Ābolnieces jaunā krājuma “Esejas par esību’’ atvēršanas pasākums. 

Šis bija viņas 20 izdevums - no nelielām  brošūrām līdz biezām grāmatām, viņa ir rakstījusi 

novadpētnieciskus darbus, esejas, romānus, lugas, bet visvairāk dzeju. 

• Jūlijā, atklāšanas svētkus Krustpils pils lielajā zālē piedzīvoja Annas Skaidrītes Gailītes 

grāmatas “Viens vienīgs elpas vilciens” un “Mīli mani”. Muzicēja Smaida Šcerbicka un 

Iveta Serkova. Rakstniece ielūgumos viesiem bija norādījusi, ka lūgums nenest ziedus, bet 
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bija iespēja pasākuma laikā ziedot līdzekļus Ukrainas iedzīvotājiem. Kopsummā saziedoti 

1027,50 eiro. 

•  Sarunu pēcpusdiena “ Senās fotogrāfijas skatoties…Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki un 

mandolīna’’ Fotogrāfija ir unikāls modernitātes kā laikmeta simbols. Kuram gan mājās nav 

kaudzītes ar senām, iemūžinātām atmiņām? Kā zināms, iemūžinātās atmiņas ir vēsturiski 

avoti un pret tiem jāizturas ar cieņu. Šobrīd varbūt šķiet, ka senās fotogrāfijas ir mazsvarīgas, 

nav glītas, pēc kāda laika tām var būt pavisam cita vērtība. Aleksandra Kitova ģimenes foto 

arhīvs kā tieša vēstures liecība Jēkabpils un Krustpils 20. gs.  50 un 60 gadu mūzikas dzīvei. 

Fotogrāfijās iemūžināts Aleksandra tēva, Alekseja Kitova, pašdarbnieku estrādes ansamblis, 

kurš darbojās Jēkabpils sadzīves pakalpojumu kombināta paspārnē. Muzikālās dzīves 

notikumi Jēkabpilī. Daloties ar fotogrāfijām un stāstiem Aleksandrs bagātina mūsu pilsētas 

kopīgo vēstures un atmiņu mantojumu. Pasākums noticis sarunājoties un atsaucoties uz 

bibliotēkas lasītājas stāstu par jēkabpilieša Aleksandra Kitova unikālām vēsturiskām 

fotogrāfijām, kuras stāsta par Jēkabpils  mūzikas pašdarbniekiem. 

• Vidusskolēniem gatavojoties Latviešu valodas un literatūras 49. olimpiādei 11.-12.kl. 2023. 

gadā, kuras viens no tematiem ir trimdas dzejnieks Linards Tauns, sagatavojām 

informatīvu/bibliotekāru stundu ''Es iegāju pilsētā un uzliku savu sapni uz akmeņiem 

spīviem…''  Stundas organizēšanā un vadīšanā iesaistījās visas Lasītāju apkalpošanas 

darbinieces, izveidojot  digitālu informatīvu stundu un klātienē stāstot jauniešiem par trimdas 

dzejnieka  Linarda Tauna dzīvi, daiļradi, lasot dzeju. Stāstot,  ko mūsdienu cilvēks var paņemt 

no Tauna dzejas un personības. Informatīvās/bibliotekārās stundas notika Jēkabpils 

3.vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Agrobiznesa audzēkņiem. 

• Viens no Dzejas dienu pasākumiem muzikāla dzejas perfomance “Dzejas fetišs", sadarbībā 

ar interešu apvienību "Literāts". Dažādi autori lasīja savu dzeju, kuru papildināja īpaši šai 

performancei sagatavots Laura Kampāna muzikāls pavadījums. "Dzejas fetišs" ir 

improvizācija, kurā savienojas gatavais un negatavais, māksla un daba, tveramais un 

netveramais, paredzamais un neparedzamais. 

• Vēl viens Dzejas dienu pasākums - Jēkabpils dzejnieku dzejas lasījums “Vienoti dažādībā”, 

kurā piedalījās Ruta Štelmahere, Rolands Briedis un Arvis Viguls. Visi šie dzejnieki ir saistīti 

ar Jēkabpili.  Pasākumu vadīja literatūrkritiķe, interešu apvienības "Literāts" vadītāja  Sintija 

Kampāne – Štelmahere, bet par muzikālo noformējumu parūpējās Mareks Sarnovskis. 

• Decembrī Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas bibliotekāre 

Liene Anteviča bija Biržu tautas namā, kur dalījās pieredzē, kā nevajadzīgām jeb makulatūras 

grāmatām iedot otro dzīvi. Grāmata ir ļoti daudzpusīga, un ar patiesu izdomu, no tās var 

izveidot daudz un dažādas skaistas lietas. Kopā ar bērniem tika izlocītas grāmatu vāzes. Šāds 
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pasākums, kas paver grāmatai citas iespējas, bet arī liek novērtēt savas grāmatas, notika arī 

Atašienes vidusskolā.   Pielikumi Nr.8.un 9. Fotomirkļi 

10.6. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Nozīmīgu lomu tajā, lai bibliotēka veiksmīgi darbotos, piesaistītu jaunus lietotājus, nosaka 

publicitāte, kas informē iedzīvotājus par pakalpojumiem, pasākumiem, jaunievedumiem un darbību 

kopumā. Publicitāte nepieciešama, lai pievērstu uzmanību tam, ka bibliotēka mainās līdzi laikmetam, 

un var piedāvāt dažādus e-pakalpojumus. Laika gaitā bibliotēkas sociālo tīklu prioritātes  mainās, 

pašlaik populārākais ir facebook.com, mazāk izmanto portālu draugiem.lv, tāpēc bibliotēkas kontam 

mazāka aktivitāte. Lai veidotu aktīvus kontus citās platformās, bibliotēkas darbiniekiem trūkst  

kapacitātes. Nākotnē vajadzētu piesaistīt speciālistu, kurš profesionāli rūpētos par bibliotēkas tēla 

veidošanu un publicitātes nodrošināšanu. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

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

izmantojam viņu telpas mācībām un pasākumu rīkošanai.  

Pretimnākoši dalībai bibliotēkas pasākumos ir Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki, 

piemēram, domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, informatīvā stundā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. 

klases  skolēniem lasīja žurnālā "Jurista vārds'' publicētu eseju par pašvaldību, kā arī izteica pārdomas 

par  lasīto, atbildēja uz jauniešu jautājumiem par pašvaldības darbu. Stunda notika, lai  jauniešiem 

radītu sapratni par idejām, kas atrodas Latvijas valsts pamatos - Satversmē. Pasākumus vienmēr 

atbalsta  domes priekššedētāja vietnieks kultūras izglītības un sociālajos jautājumos Alfons Žuks, 

bijusī domes deputāte, tagad 14. Saeimas deputāte Līga Kļaviņa, Sabiedrisko attiecību un digitālās 

komunikācijas nodaļa. 

Sadarbojamies ar Jēkabpils novada Kultūras pārvaldi, piedaloties Jēkabpils pilsētas svētku 

un Dzejas dienu pasākumos, publicējot bibliotēkas pasākumus pārvaldes mājaslapā.  

 Bibliotēkā notika viena veselības veicināšanas lekcija "Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas 

laikā", projekts tika realizētas sadarbojoties ar Jēkabpils sociālā dienesta projektu koordinatori.  

Jēkabpils vēstures muzejs atbalstīja  bibliotēkas organizētu pasākumu "'Saruna par DZĪVI 

un LIKTEŅIEM'', saistībā ar Annas Skaidrītes Gailītes divu personisku grāmatu ''Viens vienīgs elpas 

vilciens'' un ''Mīli mani'' iznākšanu, ar telpām.  Decembrī, bibliotēkas svētku seminārā, apmeklējām 
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muzeju un iepazināmies ar jaunajām ekspozīcijām, atjaunoto muižas klēti kurā izvietots Apmeklētāju 

centrs.  

Jēkabpils novada Kūku pagasta pansionātam "Jaunāmuiža", sadarbojoties ar pansionāta 

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

pansionātā, ņemot vērā lietotāju intereses atlasam grāmatas. Bērnu un jauniešu nodaļas Rūķīte devās 

ciemos pie pansionāta iemītniekiem un kopā veidoja  grāmatu eglītes, spēlēja kustību spēli, lasīja 

skaistus dzejoļus, saņemot brīnumkoņčiņu. 

Informatīvās/bibliotekārās stundas, piemēram,  par trimdas dzejnieku Linardu Taunu, 

apmeklēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. Viņi  bibliotēku izvēlas kā savu prakses vietu.  

Aktīvi  sadarbojamies ar pilsētas izglītības iestādēm Jēkabpils Valsts ģimnāziju un Jēkabpils 2. un 

3. vidusskolām - informatīvas/bibliotekāras stundas, projekti, tematiski pasākumi. Tāpat atsaucīgas 

vienmēr ir visas 5 pirmsskolas izglītības iestādes. 

11.2. Sadarbība ar citām bibliotēkām Latvijā 

 

Visciešākā sadarbība ar Latvijas nacionālo bibliotēku. Par turpmāko sadarbību un 

novadpētniecības materiālu digitalizāciju spriedām 16. novembrī, kad Jēkabpilī viesojās pārstāvji no 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitalizācijas nodaļas un LNB Bibliotēku attīstības centra. 

2022. gadā, sadarbojoties  LNB Bibliotēku attīstības centram, Gētes institūtam, Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijai un Jēkabpils novada Galvenajai bibliotēkai tika īstenots projekts  

[Multi]medijpratība, kuras laikā tapa vidofilma par dziļviltojumie. 

Bibliotēka turpināja sadarboties ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. No šīs bibliotēkas regulāri 

pasūtam audiogrāmatas, kuras izsniedzam saviem lietotājiem ar lasīšanas problēmām. 

Ar Neretas apvienības bibliotēkām noslēgts līgums par BIS Alise elektroniskā kopkataloga 

veidošanu un tā darbības kvalitatīvu funkcionēšanu. 

Organizējot literatūru popularizējošu pasākumu sadarbojāmies ar Pļaviņu bibliotēku un Līvānu 

novada Centrālo bibliotēku, jo nepieciešamais iespieddarbs nebija pieejams mūsu bibliotēkas 

krājumā.  

11.3. Sadarbība ar NVO 

 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar NVO Jēkabpils pilsētā. Vairāku gadu garumā 

sadarbojamies ar mazākumtautību biedrībām: ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību ''Javir'' - 
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tradicionāli pasākumi Pilsētas svētku un Ziemassvētku laikā; baltkrievu biedrību "Spatkanne'' - 

fotoizstāde sadarbībā ar Daugavpils baltkrievu biedrību, radošas darbnīcas.  

2022.  gadā aktīvāk sadarbojāmies ar Dienas centrs “Kopā būt” (Vidusdaugavas NVO centrs 

struktūrvienība), aicinot seniorus uz lekcijām par digitālajām prasmēm, dabas aizsardzību, radošām 

darbnīcām. 

Iedzīvotāju vajadzību noskaidrošanai par otra tilta izbūvi pār Daugavu Jēkabpils novadā, 

sadarbībā ar biedrību ''Lauku partnerība Sēlija'', iesaistījāmies parakstu vākšanā. 

11.4. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā 

 

Lieliska sadarbība ar reģionālajiem medijiem – laikraksts "Brīvā Daugava", Jēkabpils ziņu 

portālu “Radio1”, kas atspoguļo mūsu pasākumus un aktivitātes. Mūsu mājas lapā ir viņu ziņu 

banneris.  

Atsaucoties uz Jēkabpils dzīvnieku patversmes aicinājumu bibliotēkas darbinieki sarūpēja 

dāvanas četrkājainajiem draugiem.  

 JNGB esošā Eiropas Savienības informācijas punkta koordinātore sadarbojas ar EUROPE 

DIRECT Jēkabpils centru organizējot Eiropas dienas pasākumus.  Pārskata gadā izmantojām 

iespēju sadarboties ar  Europe Direct Austrumlatgalē un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas 

piedaloties tīmekļseminārā ‘’21. dadsimta tendences komunikācijā’’. ESIP rīkotos  pasākumus 

atbalsta LR Ārlietu ministrija.  

2022. gadā uzsākām sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo 

administrācijas dabas izglītības centru. Bibliotēkā tika izstādīta ceļojoša  foto izstāde "Teiču un 

Krustkalnu dabas rezervāti'', Rāznas Nacionālā parka dabas centra lekcija: ''Kā nekļūt par savvaļas 

sugu kontrabandistu''.   

Bibliotēka no 2017. gada darbojas UNESCO LNK tīklā "Stāstu bibliotēkas'' sadarbībā ar 

Latvijas stāstnieku asociāciju popularizējot stāstīšanas tradīcijas un piedaloties izglītojošos 

semināros.  Spilgtākie stāstu pasākumi: sarunu pēcpusdiena "Senās fotogrāfijas skatoties…Jēkabpils 

mūzikas pašdarbnieki un mandolīna’’ un ''Saruna par DZĪVI un LIKTEŅIEM'', saistībā ar Annas 

Skaidrītes Gailītes divu personisku grāmatu ''Viens vienīgs elpas vilciens'' un ''Mīli mani iznākšanu''. 

Plānots un ikgadējs pasākums  - Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, projekts, ko Ziemeļvalstīs 

administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā - Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru.  Sadarbībā ar Jēkabpils novada 

Pilsētas bibliotēku piedalījāmies tiešsaistes lasījumā, un savā bibliotēkā, Krēslas stundas lasījumā 
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iepazinām  zviedru rakstnieka Patrika Svensona grāmatu  "Zuša evaņģēlijs".    

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

piedalīties tradicionālajā aptaujā "Latvijas gada monēta 2021".  

Krājuma komplektēšanā sadarbojamies ar individuālo komersantu "Virja AK" un 

"Zvaigzne ABC" grāmatnīcu Jēkabpilī, grāmatu tirdzniecības uzņēmumu "Latvijas grāmata". 

Piedaloties Jēkabpils  pilsētas svētkos Kultūras sētā, koordinējām  grāmatu tirdziņu, kurā piedalījās 

izdevniecības "Avots", "Jumava" un grāmatu tirdzniecības uzņēmums "Latvijas grāmata".  

Vairākus gadus dzejnieks no Jūrmalas, Nauris Gekišs, dāvina savas grāmatas bibliotēkai. 

Šobrīd bibliotēkas krājumā ir 20 viņa dzejas krājumi.  

2022. gadā uzsākām sadarbību ar studiju KARIKATŪRISTI.lv, kas  apvienojusi labākos 

savas nozares profesionāļus, lai  radītu unikālas un pārsteidzošas karikatūras.  Aprīlī izstādi varēja 

aplūkot mūsu bibliotēkā, bet pēc tam tika izstādīta vairākās novada bibliotēkās, saņemot arī 

atgriezenisko saiti, sūtot studijas koordinatorei Agnesei Zaharānei foto mirkļus par izstādes ceļojumu. 

11.5. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 

Projekts “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums 

sociāli - ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” 

sadarbojoties ar projekta partneriem bibliotēkas darbinieces apmeklēja semināru ''Digitālā 

komunikācija'', Rokišķu rajona bibliotēkā (Lietuva) un  devās pieredzes braucienā uz  Somiju. 

Brauciena laikā Helsinkos apmeklējām: City Library Kellosilta Helsinki, Central Library Oodi, City 

Library Töölönlahdenkatu Espoo un Somijas Nacionālo bibliotēku.   

JNGB decembrī saņemtas Ukrainā izdotas grāmatas. Tā ir bibliotēkas iniciatīva, uzrunājot 

lasītāju Edgaru Līci, kurš ar domubiedriem organizējis Jēkabpils novada palīdzību Ukrainas 

iedzīvotājiem. Edgars atsaucās mūsu aicinājumam, sazinājās sociālajos tīklos ar domubiedriem, 

partneriem Ukrainā. Atbalsta punkts Ukrainā bija Vižņica, Jēkabpils novada sadraudzības pilsēta. 

Ukrainas puses koordinatore Ludmila izplatīja informāciju par grāmatu nepieciešamību Latvijā 

nonākušajiem Ukrainas kara bēgļiem. Grāmatas tika nestas no tuvākās apkārtnes, kā arī sūtītas pa 

pastu.   Daļu no saņemtajām grāmatām dāvināsim bibliotēkas sadarbības partnerim, Jēkabpils 

ukraiņu biedrībai “Javir’’, kur māju sajūtu rod cilvēki no Ukrainas, darbojoties dažādās 

kultūrizglītojošās aktivitātēs. 
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11.6. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

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

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

darbiem un bibliotēku vienmērīgu tālāku attīstību, saņēmām no jaunizveidotā novada 

administrācijas, īpaši no priekšsēdētāja vietnieka izglītības un kultūras jautājumos 

Alfona Žuka un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu 

komitejas vadītājas Līgas Kļaviņas, ievēlēta Saeimā un savus pienākumus Jēkabpils novada 

pašvaldībā vairs neveic. No  2022.gada decembra komitejā darbojas deputāts Ainars Vasilis.  

• Pēc teritoriālās reformas apvienotajā  pašvaldībā uzsāka darbu jauns izpilddirektors Uldis 

Skreivers, kurš izrāda interesi par bibliotēkas darbību.   

• Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars, vietnieks 

izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, projektu vadītāja Aiga Balule, JNGB 

direktore Zinaīda Rabša, bibliotēkas direktora vietniece  Renāte Lenša apmeklēja Ogres 

novada pašvaldību, tiekoties ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, kā arī 

attiecīgās jomas speciālistiem, ar mērķi iegūt jaunu pieredzi, pārrunāt būvniecības procesus 

un rast idejas jaunas bibliotēkas būvniecībai Jēkabpils novadā. Tiešsaistē, kas bija veltīta 

sabiedrisko attiecību darba problēmjautājumiem pašvaldībā,   

• Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļas vadītāja Margita Liepiņa,  

izvērtējot iestāžu, tajā skaitā bibliotēkas mājaslapas un sociālo tīklu profilus, secināja, ka 

bibliotēkai ir nozīmīga loma veidojot  un popularizējot  pilsētas tēlu. Secinājums: neveidojas 

abpusēja sadarbība ar pašvaldību informācijas popularizēšanā, jo Jēkabpils novada sociālajos 

profilos un mājaslapā maz tiek atspoguļoti bibliotēkas digitālā  informācija. 

• Informācija par pasākumiem vienmēr tiek publicēta Jēkabpils novada pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā "Jēkabpils Novada Vēstis".  

• Reģionālie mediji ''Brīvā Daugava'', "Radio1" un "Vidusdaugavas TV" žurnālisti  

vienmēr atsaucas aicinājumiem apmeklēt un atspoguļot bibliotēkas rīkotos pasākumus. 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

Pārskata periodā tika ieviestas būtiskas pārmaiņas metodisko un konsultatīvo, profesionālās 

pilnveides pasākumu norisē. Teritoriālai reformai turpinoties no 2022.gada 1.janvāri tika izveidota 

jauna pašvaldības iestāde - Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka ar 27 struktūrvienībām.  Pārraudzība 

bija jāpārņem ne tikai pār profesionālās pilnveides un konsultāciju norisi, bet arī par pilnīgi jaunas 

dokumentācijas veidošanu,  budžeta izstrādes jautājumiem, lietvedības organizēšanu saimnieciskās 

dzīves norisi. Pārskata perioda pirmajos mēnešos tika rīkotas darbinieku sapulces un semināri dažādās 
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platformās, piem., ZOOM vai MS Teams, lai varētu operatīvi saslēgties un jautājumu - atbilžu 

formātā risināt jaunās problēmsituācijas. 

JNGB metodiskā darba jomā pārskata periodā turpināja strādāt ar 27 novada publiskajām 

bibliotēkām, kas ir Galvenās bibliotēkas struktūrvienības un 15 izglītības iestāžu 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. 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada un Aizkraukles novada pašvaldību noslēgto sadarbības 

līgumu, 2022.gadā tika sniegta metodiska un konsultatīva palīdzība bij. Neretas novada 6(sešu) 

bibliotēku darbinieku darbam ar BIS Alise.  

2022.gada 8. aprīlī tika apstiprināti Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku 

kopkataloga iekšējie datu aizsardzības noteikumi, kas tika izstrādāti sadarbībā ar novada pašvaldības 

personu datu apstrādes aizsardzības speciālisti. 

12.1.  Bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā: 

 Novada bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – darba sanāksmes 

saziņai ar pašvaldību, 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; tika izstrādātas jaunas lietotāju reģistrācijas veidlapas, 

noteikti veidlapu aizpildīšanas un uzglabāšanas noteikumi; 

 Konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 

digitalizācijai, JNGB izveidoto novadpētniecības izstāžu publicitāte un piedāvājums reģiona 

bibliotēkām; sadarbības uzsākšana ar LNB novadpētniecības materiālu digitalizācijā; 

 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 7(septiņās) novada 

bibliotēkās un 2(divās) izglītības iestāžu bibliotēkās, bibliotēku krājumu uzskaites 

salīdzināšana un labošana; 

 Valstisku un reģionālu lasītveicināšanas programmu un pasākumu koordinēšana reģionā 
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1)Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;  

2)Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība; 

3) Bibliotēku nedēļas pasākumi; 

3)Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2022; 

4)Digitālā nedēļa 2022; 

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; 

 Saziņa ar LNB Bibliotēku attīstības centru un Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu aktuālas 

informācijas saņemšanai par publisko bibliotēku darbu un pakalpojumu nodrošināšanu  

Ļoti efektīgi un ātrai informācijas nodošanai noderīgi izmantojām jaunās tehnoloģijas un tika 

izveidotas WhatsApp grupas “Novada 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 apmeklējam vizitācijā kopā ar Domes priekšsēdētāja vietnieku Alfonu Žuku 

apmeklējām visas publiskās bibliotēkas, novērtējot aktuālo situāciju bibliotēku darbā. 

JNGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu norise 

Apkopojot 2022. gadā organizētos pasākumus profesionālajā pilnveidē: 

- 9 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām bibliotēku nozarē un 

Jēkabpils novada publisko bibliotēku darbā tiešsaistes režīmā; 

- 1 profesionālās pilnveides brauciens, apmeklējot Ogres centrālo bibliotēku 

- 3 sanāksmes kopā ar novada pašvaldību vadītājiem, kur tika apspriesti un izdiskutēti svarīgi 

bibliotēku darba jautājumi 

N.p.k. Norises 

laiks 

Organiz

ētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums Dalībniek

u skaits 

Stundu 

skaits 

 

 17.01 JNGB Statistikas veidlapu un kultūras datu 

aizpilde (tiešsaistē) 

30 2 

 16.03 JNGB Aktualitātes bibliotēku darbā 

(tiešsasitē)  

27 1 

 24.03 JNGB Aizvadītais 2021.gads (tiešsaistē) 44 3 

 30.03 JNGB Aktualitātes cirkulācijas modulī 

(Tiešsaistē) 

35 2 
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 21.04 JNGB Bibliotēku nedēļas seminārs, Ligitas 

Ābolnieces grāmatas atvēršana 

(klātienē)  

50 4 

 25.04 JNGB Aktualitātes bibliotēku darbā 

(tiešsasitē) 

38 1 

 25.05 JNGB Sabiedriskās attiecības pašvaldībā 

(tiešsaistē) 

40 2 

 10.06 JNGB Jaunais Alises katalogs interneta vidē 

WebPac (tiešsaistē) 

38 2 

 04.08 JNGB Profesionālās pilnveides brauciens 

Laubere – Ogre (Ogres centrālās 

bibliotēkas apmeklējums) 

23 8 

 06.10 JNGB Aktualitātes bibliotēku darbā 

(klātienē) 

31 3 

 16..11 JNGB, 

Pilsētas 

b-ka, 

LNB 

Jēkabpils novada bibliotēku iesaiste 

LNB organizētajos digitalizācijas 

procesos kopā LNB Digitalizācijas 

nodaļu un LNB Bibliotēku attīstības 

centru 

16 4 

 24.11 JNGB Novadpētniecība bibliotēkās 

(klātienē)  

21 4 

 28.12 JNGB Gada noslēguma pasākums, Krustpils 

pils apmeklējums 

34 4 

12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

Šogad mazāk pievērsām uzmanību semināru un darba sanāksmju organizēšanai izglītības 

iestāžu bibliotekāriem, jo ļoti daudz no mūsu darba laika tika veltīts publisko bibliotēku darbībai 

jaunā novada ietvaros. 

Daudz sarunu un konsultāciju notika Jēkabpils novada pašvaldībai nolemjot reorganizēt 6 bij. 

Krustpils novada izglītības iestādes un tātad arī to bibliotēkas. Reorganizācijas procesā tika likvidēta 

Variešu sākumskola, bibliotēkas krājums mehāniski pievienots Krustpils psk. bibliotēkai. 

Savukārt Mežāres, Vīpes un Atašienes izglītības iestāžu bibliotēkas reorganizācijas procesā 

pievienotas Sūnu pamatskolas bibliotēkai, turpinot darbu savās izglītības vietās. Tātad Jēkabpils 

novadā ir 15 izglītības iestādes un to bibliotēkas. 

Pārskata gada sākumā daudz konsultatīva darba ar izglītības iestāžu bibliotēkām kultūras datu 

ievadīšanā. Izveidojoties jaunajam, daudz lielākajam Jēkabpils novadam bibliotekāriem bija 

problēmas dažādu finansiālu datu iegūšanā statistikai, ko mēģinājām kopīgi atrisināt. 

Intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas procesiem 

šajās bibliotēkās un BIS Skolu Alises darbības nodrošināšanu, kā arī tīri praktiskas konsultācijas un 

apmācības darbam ar sistēmu. 
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Lieli darba un laika resursi kopā ar Leimaņu bibliotēkas vadītāju Līgu Lācīti tika ieguldīti Zasas 

vidusskolas bibliotēkas krājuma sakārtošanā, ievadīšanā kopkatalogā. 2022.gadā turpinājām krājuma 

sakārtošanu un noslēgumā veicām 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 JNGB saglabāja metodisko un konsultatīvo sadarbību starp novada 

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. 

2022. 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 

un balviņu sadali no LNB Bērnu literatūras centra, piedalīšanās un sadarbība ar reģiona 

bibliotēkām noslēguma pasākumu organizēšanā; 

• liels JNGB darbs tika ieguldīts Kultūras ministrijas izstrādātā un LNB Bibliotēku attīstības 

centra realizētās  - Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas - Jēkabpils novadā, visu 28 

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; 

• bukleta “Kā rīkoties krīzes situācijā “ un grāmatu ukraiņu valodā, kas tika saņemti caur LNB 

Bibliotēku attīstības centru, sadale; 

• liels palīgs informācijas iegūšanā, jo visu nav iespējams atrast un izlasīt,  ir LNB Bibliotēku 

attīstības centra sagatavotie preses apskati par aktuālo nozarē, kā arī Annas Iltneres 

sagatavotais Latvijas Bibliotēku portāla jaunumu apkopojums; 

• piedalīšanās profesionālās pilnveides seminārā metodiķiem un arī galveno bibliotēku 

direktoriem,  
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• metodiskās un profesionālās informācijas ziņā nozīmīgi ir jaunie LNB Bibliotēku attīstības 

centra 2022.gadā sagatavotais IFLA ziņojums par attīstības tendencēm 2021.gada 

atjauninājums, kā arī Latvijas bibliotēkas 2021.gadā, pārskata ziņojums 

• mūsu novada bibliotēku iesaistes pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500” koordinēšana 

• 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 un skolu 

bibliotēku darbību modulī Skolu bibliotēkas;  

• 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. 

Nozīmīgs LNB organizētais profesionālās pilnveides pasākums reģiona galveno bibliotēku 

metodiķiem kopā ar galveno bibliotēku direktoriem 13. aprīlī par bibliotēku pakalpojumiem 

ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. 

 

13. Darba prioritātes 2023. gadam  

1. Vienota un vienmērīga novada bibliotēku tīkla darbības attīstības pamatprincipu 

izvirzīšana un īstenošana (finansējuma izlīdzināšana darbinieku atlīdzībai, precēm un 

pakalpojumiem u.c.). 

2. Izstrādāt Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam. 

3. Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas lietu nomenklatūras izstrāde 2023. gadam.  

4. Pēc metu konkursa noslēgšanas un uzvarētāja paziņošanas turpināt darbu pie Jēkabpils 

bibliotēkas tehniskā projekta izstrādes. 

5. Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Sēlijas nodaļas statūtu izstrāde un dibināšanas 

sanāksme. 

6. Novadpētniecības koncepcijas izstrāde 2023.-2027.gadam. 
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7. Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcijas izstrāde 2022.-2025. 

gadam. 

8. Gatavoties  novada bibliotēku atkārtotai akreditācijai 2024. gadā. 

 

 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 2022. Gada pārskatu par bibliotēkas darbu veidoja Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas darbinieki: 

 

Metodiķe Rudīte Kļaviņa, lietvede Egita Lazdiņa.  

Resursu apstrādes nodaļas vadītāja Daiga Rubene, bibliogrāfe Mārīte Caune.  

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Anta Klints, informācijas speciāliste Lilija Kirilova, vecākā 

bibliotekāre Anita Katiņa.  

Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja Ilona Švābe, vecākā bibliotekāre Maija Tehņenko.  

 

JNGB direktore Zinaīda Rabša 

 

 

2023. gada februārī                         
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Pielikumi 

 

Pielikums Nr.1 Struktūra (shēma) 

Pielikums Nr.2 Profesionālā pilnveide 2022.gadā 

Pielikums Nr.3 Lasītāju apkalpošanas nodaļas pasākumu dienasgrāmata 

Pielikums Nr.4 Bērnu un jauniešu nodaļas pasākumu dienasgrāmata 

Pielikums Nr.5 Lasītāju apkalpošanas nodaļas izstāžu  dienasgrāmata 

Pielikums Nr.6 Bērnu un jauniešu nodaļas izstāžu dienasgrāmata 

Pielikums Nr.7 Krājuma attīstības koncepcija 

Pielikums Nr.8 Bērnu un jauniešu nodaļas fotomirkļi 

Pielikums Nr.9 Lasītāju apkalpošanas nodaļas fotomirkļi 

Pielikums Nr.10 Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas publikācijas 2022.gadā 
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Pielikums Nr.1 Struktūra (shēma) 
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Pielikums Nr.2 Profesionālā pilnveide 2022.gadā 

 

 Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Liene Anteviča 
1. IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 attālināti 

Mārīte Caune 
1. 12.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Iespējas un izaicinājumi 

Sēlijas bibliotekāru 

sadarbībai Sēlijas 

kultūrvides saglabāšanā un 

attīstībā 

2 stundas Attālināti 

2. 26.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Latvijas 

Nacionālā digitālā 

bibliotēka 

2 stundas Attālināti 

3. I - XII  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes lekcijas par 

meklēšanu LNB datu bāzēs 

(LNB Informācijas 

pakalpojumu nodaļas 

vadītāja Ginta Zalcmane) 

16 

stundas 

Attālināti 

4. 9.III  Latvijas valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 

1 stunda Attālināti 

5. 14.III  Biznesa un 

mākslas 

tehnoloģiju 

augstskola 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” 

mācību kurss digitālajiem 

līderiem 

4 stundas Attālināti 

6. 23.III  KISC Tiešsaistes seminārs “KISC 

īstenoto projektu 

aktualitātes – valodas 

tehnoloģiju rīki un Latvijas 

Nacionālā arhīva piedāvātie 

e-pakalpojumi” 

1,5 

stundas 

Attālināti 

7. 23.III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka un 

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

Lekcija “Informācijas karš 

medijos: kā nekļūt par tā 

upuri” 

1 stunda Attālināti 

8. 30.III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem” “Bibliotēku 

datu attīstība” 

2 stundas Attālināti 

9. 27.-

28.IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!” 

9 stundas Attālināti 

10. 25.V  LIKTA Digitālā Dekāde – Eiropas 

un Latvijas Digitālo 

prasmju resursi 

1 stunda Attālināti 
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11. 16.IX  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference: Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram 

4 stundas Attālināti 

12. 22.IX  Rīgas centrālā 

bibliotēka 

Pasākums “Baltu literatūras 

tilts/Baltų literatūros tiltas” 

1,5 

stundas 

Attālināti 

13. 2.XI  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs komplektēšanas 

speciālistiem 

3 stundas Attālināti 

14. 10.XI  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

Anita Katiņa 
1. 12. I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

 

Iespējas un izaicinājumi 

Sēlijas bibliotekāru 

sadarbībai Sēlijas 

kultūrvides saglabāšanā un 

attīstībā 

2 stundas Attālināti 

2. 26.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem:Latvijas 

Nacionālā digitālā 

bibliotēka 

2 stundas Attālināti 

3. 27..I  Latgales Centrālā 

bibliotēka, 

Zviedrijas 

vēstniecība 

Projekta “Sveicam 

Pepiju”seminārs par 

zviedru bērnu literatūru 

“Kad rakstītais izkāpj no 

lappusēm” 

6 stundas Attālināti 

4 9.II  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija, Eiropas 

komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Eiropas jaunatnes gads 2 stundas Attālināti 

5. 22. II  LU Latviešu 

valodas institūts, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

Apvidvārdu talka veltīta 

Jāņa Endzelīna 150. 

gadadienai 

2 stundas Attālināti 

6. 23.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas Attālināti 

7. 24.II  Europe Direct 

Austrumlatgalē, 

Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Vebinārs  “Medījpratības 

kompetences, veselība un 

psihohigiēnaa”( bibliotēkas 

speciālista profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma) 

6 stundas Attālināti 

8. 24.II  Talsu Galvenā 

bibliotēka 

Tiešsaistes seminārs “Stress 

un stresa pārvarēšana” 

2 stundas Attālināti 

9. 3.III  Latvijas 

Universitātes 

Inovāciju centrs 

LUMIC 

Inovācijām un zinātnei 

veltītā pasākumu cikla ”Bez 

robežām” pasākums 

“Digitālais es” 

1 stunda Attālināti 
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10. 3.III  Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Lekcija “Kas jāzina, lai 

nekļūtu par kontrbandistu” 

1 stunda 

30 

minūtes 

Attālināti 

11. 16. III  UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisisja 

UNESCO LNK “Stāstu 

bibliotēkas”2022. gada 

izvērtēšanas seminārs “Par 

sapņiem, stāstiem un 

darītprieku” 

4 stundas Attālināti 

12 22.III  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tīmekļseminārs “Drošība, 

medijpratība  un 

emocionālā inteleģence 

krīzes situācijās” 

4 stundas Attālināti 

13. 23.III  Nodarbinātības 

Valsts  aģentūra 

un EURES 

Vebinārs Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

pakalpojumi un 

aktualitātes” 

2 stundas Attālināti 

14. 23.III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka un  

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

Informācijas karš medijos: 

Kā nekļūt par tā upuri 

1 Attālināti 

15 30. III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem” “Bibliotēku 

datu attīstība” 

2 stundas Attālināti 

16. 27.-28. 

IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!”  

9 stundas Attālināti 

17.. 17.V  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs” Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

4 stundas Attālināti 

18. 25. V  LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem; atmiņas 

institūcijas cilvēku 

veselībai un labsajūtai 

2 stundas Attālināti 

20. 25. V  LIKTA Praktisks seminārs par 

Digitālo prasmju resursu 

krātuvēm un iespējām 

dalīties ar saviem resursiem 

un labākajām praksēm 

1 stunda Attālināti 

21. 27.V  Latvijas Kultūras 

koledža 

Tiešsaistes atvērtā lekcija 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem “Izkāp no 

rāmjiem” 

3 stundas Attālināti 

22 30.V  LR Kultūras 

ministrija, LNB 

un UNESCO 

LNK 

Starptautiska 

konference”Kultūras 

mantojuma aizsardzība un 

glābšana krīzes situācijās 

un katastrofu risku 

pārvaldība 

6 stundas Attālināti 

23 07.09  Globālā attīstības 

un izglītības 

organizācija 

IREX 

Medijpratības tiešsaistes 

kurss “Very Verified” 

3 stundas Attālināti 
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24 IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

26. 16. IX  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference: Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram 

4 stundas Attālināti 

27. 21.X  UNESCO LNK Sadarbības tīklu konference 

“Vērtību griežos” 

4 stundas Attālināti 

28. 27. X  Krāslavas novada 

bibliotēka 

Seminārs “”21. Gadsimta 

tendences komunikācijā” 

4 stundas Attālināti 

29. 28.X  Latvijas Valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

Seminārs “eParaksta rīki un 

to izmantošanas iespējas” 

2 stundas Attālināti 

30. 2.XI  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

darbiniekiem 

4 stundas Attālināti 

31. 8.XI  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Ukraina 

dezinformācijas frontē. Kā 

palīdzēt un ko varam 

mācīties” 

2 stundas Attālināti 

Lilija Kirilova 
1. 12.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Iespējas un izaicinājumi 

Sēlijas bibliotekāru 

sadarbībai Sēlijas 

kultūrvides saglabāšanā un 

attīstībā 

2 stundas Attālināti 

2. 26.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Latvijas 

Nacionālā digitālā 

bibliotēka 

2 stundas Attālināti 

3. 27.I  Latgales Centrālā 

bibliotēka, 

Zviedrijas 

vēstniecība 

Projekta “Sveicam Pepiju” 

seminārs par zviedru bērnu 

literatūru “Kad rakstītais 

izkāpj no lappusēm” 

6 stundas Attālināti 

4. 8.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

LNB diskusija ”Viltus ziņas 

lipīgas!” 

2 stundas Attālināti 

5. 9.II  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija, Eiropas 

komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Eiropas jaunatnes gads 2 stundas Attālināti 

6. 18.II  Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju 

augstskola 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” 

mācību kurss digitāliem 

līderiem  

8 stundas Attālināti 

7. 22.II  Latviešu valodas 

institūts 

Apvidvārdu talka – 

uzdāvini valodai sava 

novada vārdu 

1 stunda Attālināti 

8.  23.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas Attālināti 
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9.  24.II  Europe Direct 

Austrumlatgalē, 

Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Vebinārs  “Medījpratība – 

ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības 

jautājums” ( bibliotēkas 

speciālista profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma) 

6 stundas Attālināti 

10. 24.II  Talsu Galvenā 

bibliotēka 

Tiešsaistes seminārs “Stress 

un stresa pārvarēšana” 

2 stundas Attālināti 

11. 3.III  Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju 

augstskola 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” 

mācību kurss digitāliem 

līderiem 

8 stundas Attālināti 

12. 3.III  Latvijas 

Universitātes 

Inovāciju centrs 

LUMIC 

Inovācijām un zinātnei 

veltītā pasākumu cikla ”Bez 

robežām” pasākums 

“Digitālais es” 

1 stunda Attālināti 

13. 3.III  Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Lekcija “Kas jāzina, lai 

nekļūtu par kontrabandistu” 

1,5 stunda  Attālināti 

14. 16.III  UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

UNESCO LNK “Stāstu 

bibliotēkas”2022. gada 

izvērtēšanas seminārs “Par 

sapņiem, stāstiem un 

darītprieku” 

4 stundas Attālināti 

15. 22.III  Nodarbinātības 

Valsts  aģentūra 

un EURES 

Vebinārs Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

pakalpojumi un 

aktualitātes” 

2 stundas Attālināti 

16. 22.III  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tīmekļseminārs “Drošība, 

medijpratība  un 

emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās” 

4 stundas Attālināti 

17. 23.III  KICS Tiešsaistes seminārs “KICS 

īstenoto projektu un 

uzturēto informācijas 

sistēmu aktualitātes – 

valodas tehnoloģiju rīki un 

Latvijas Nacionālā arhīva 

piedāvātie e-pakalpojumi” 

1 stunda Attālināti 

18. 30.III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem” “Bibliotēku 

datu attīstība” 

2 stundas Attālināti 

19. 27.-

28.IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!” 

9 stundas Attālināti 

20. 29.IV  Rokišķu rajona 

pašvaldības 

bibliotēkā 

Projekta “Ģimenei 

draudzīgas bibliotēkas 

izveide kā ieguldījums 

sociāli ekonomiskajā 

attīstībā Ludzas novadā, 

Rokišķu rajonā un 

Jēkabpils pilsētā” 

(Strenghtening families by 

6 stundas Klātienē 
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means of libraries’ 

cooperation as contribution 

to socio – economic growth 

in Ludza municipality, 

Rokiškis district and 

Jēkabpils City”) HOME, 

LLI-422 seminārā “Digital 

communication”. 

21. 10.V  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs ar 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fondu 

Diskusija par literatūras 

tendencēm 2021.gadā 

2 stundas Attālināti 

22. 17.V  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

4 stundas Attālināti 

23. 27.V  Latvijas Kultūras 

koledža 

Tiešsaistes atvērtā lekcija 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem “Izkāp no 

rāmjiem” 

3 stundas Attālināti 

24. 30.V  LR Kultūras 

ministrija, LNB 

un UNESCO 

LNK 

Starptautiska 

konference”Kultūras 

mantojuma aizsardzība un 

glābšana krīzes situācijās 

un katastrofu risku 

pārvaldība 

6 stundas Attālināti 

25. 16.IX  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference: Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram 

4 stundas Attālināti 

26. IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

27. 27.X  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tīmekļseminārs 

“Sākumpunkts 

medijpratībai – materiāli un 

metodes darbam ar bērniem 

un jauniešiem” 

2,5 

stundas 

Attālināti 

28. 27.X  Krāslavas novada 

bibliotēka 

Seminārs “”21. Gadsimta 

tendences komunikācijā” 

4 stundas Attālināti 

29. 8.XI  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Ukraina 

dezinformācijas frontē. Kā 

palīdzēt un ko varam 

mācīties” 

2 stundas Attālināti 

29. 6.XI  Latvijas Senioru 

Kopienu 

Apvienība 

(LSKA) 

Seminārs “Elektroniskais 

paraksts kā iespēja un 

kiberdrošība kā visu iespēju 

pamats” 

1 stunda Attālināti 

30. 9.XII  Latvijas 

stāstnieku 

asociācija 

“Pilsēta un sēta” VII 

Latvijas stāstnieku 

konference  

5 stundas Klātienē 

Anta Klints 
1. 12.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Iespējas un izaicinājumi 

Sēlijas bibliotekāru 

sadarbībai Sēlijas 

2 stundas Attālināti 
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kultūrvides saglabāšanā un 

attīstībā 

2. 27.I  Latgales Centrālā 

bibliotēka, 

Zviedrijas 

vēstniecība 

Projekta “Sveicam Pepiju” 

seminārs par zviedru bērnu 

literatūru “Kad rakstītais 

izkāpj no lappusēm” 

6 stundas Attālināti 

3. 8.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

LNB diskusija ”Viltus ziņas 

lipīgas!” 

2 stundas Attālināti 

4. 9.II  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija, Eiropas 

komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Eiropas Jaunatnes gads 2 stundas Attālināti 

5. 18.II  Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju 

augstskola 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” 

mācību kurss digitāliem 

līderiem 

8 stundas Attālināti 

6. 22.II  Latviešu valodas 

institūts sadarbībā 

ar UNESCO 

LNK, Latvijas 

Zinātņu 

akadēmiju, 

Latvijas 

Nacionālo 

kultūras centru, 

Latvijas 

Stāstnieku 

asociāciju un 

Ziedoņa muzeju 

Apvidvārdu talka – 

uzdāvini valodai sava 

novada vārdu 

1 stunda Attālināti 

7.  23.II Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas Attālināti 

8.   24.II Europe Direct 

Austrumlatgalē, 

Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Vebinārs  “Medījpratība – 

ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības 

jautājums” ( bibliotēkas 

speciālista profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma) 

6 stundas  Attālināti 

9.  24.II Talsu Galvenā 

bibliotēka 

Tiešsaistes seminārs “Stress 

un stresa pārvarēšana” 

2 stundas Attālināti 

10.  3.III Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju 

augstskola 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” 

mācību kurss digitāliem 

līderiem 

8 stundas Attālināti 

11.  3.III Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Lekcija “Kas jāzina, lai 

nekļūtu par kontrabandistu” 

1,5 

stundas 

Attālināti 

12.  16.III UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija un 

UNESCO LNK “Stāstu 

bibliotēkas”2022. gada 

izvērtēšanas seminārs “Par 

4 stundas  Attālināti 
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Latvijas 

Stāstnieku 

asociācija 

sapņiem, stāstiem un 

darītprieku” 

13.  22.III Nodarbinātības 

Valsts  aģentūra 

un EURES 

Vebinārs Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

pakalpojumi un 

aktualitātes” 

2 stundas  Attālināti 

14.  22.III LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tīmekļseminārs “Drošība, 

medijpratība  un 

emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās” 

4 stundas Attālināti 

15.   23.III KICS Tiešsaistes seminārs “KICS 

īstenoto projektu un 

uzturēto informācijas 

sistēmu aktualitātes – 

valodas tehnoloģiju rīki un 

Latvijas Nacionālā arhīva 

piedāvātie e-pakalpojumi” 

1 stunda Attālināti 

16. 27.-

28.IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!” 

9 stundas Attālināti 

17. 17.V  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

4 stundas  Attālināti 

18.  25.V  LIKTA Digitālā Dekāde – Eiropas 

un Latvijas Digitālo 

prasmju resursi 

Praktisks seminārs par 

Digitālo prasmju resursu 

krātuvēm un iespējām 

dalīties ar saviem resursiem 

un labākajām praksēm 

1 stunda Attālināti 

19.  27.V  Latvijas Kultūras 

koledža 

Tiešsaistes atvērtā lekcija 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem “Izkāp no 

rāmjiem” 

3 stundas Attālināti 

20. 21.-

25..VIII 

 Ludzas novada 

bibliotēka 

Pieredzes brauciens Somijā, 

Helsinkos un Espoo, lai 

piedalītos projekta 

“Ģimenei draudzīgas 

bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli 

ekonomiskajā attīstībā 

Ludzas novadā, Rokišķu 

rajonā un Jēkabpils pilsētā” 

Brauciena laikā Helsinkos 

apmeklējām: City Library 

Kellosilta Helsinki, Central 

Library Oodi, City Library 

Töölönlahdenkatu. Espoo 

pilsētā Espoo City Library 

un Somijas Nacionālo 

bibliotēku.   

5 dienas Klātienē 
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21. IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

22.  27.X  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tīmekļseminārs 

“Sākumpunkts 

medijpratībai – materiāli un 

metodes darbam ar bērniem 

un jauniešiem” 

2,5 

stundas 

Attālināti 

23. 27.X  Krāslavas novada 

bibliotēka 

Seminārs “”21. Gadsimta 

tendences komunikācijā” 

4 stundas  Attālināti 

24. 2.XI  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

speciālistiem 

3 stundas Attālināti 

25. 8.XI  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Ukraina 

dezinformācijas frontē. Kā 

palīdzēt un ko varam 

mācīties” 

2 stundas Attālināti 

26. 9.XII  Latvijas 

Stāstnieku 

asociācija un 

UNESCO LNK 

“Pilsēta un sēta” VII 

Latvijas stāstnieku 

konference 

5 stundas Klātienē 

27. 20.XII  EUROPE 

DIRECT 

Jēkabpils centrs 

vebinārs “Digitālu rīku 

iespējas prezentējot 

vienkāršu un sarežģītu 

saturu” 

1,5 

stundas 

Attālināti 

Rudīte Kļaviņa 
1.  3.III  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Grāmatu iepirkuma 

programma publiskajām 

bibliotēkām : izvērtēšanas 

seminārs 

3 stundas Attālināti 

2.  9. III  Latvijas valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 

1 stunda Attālināti 

3. 1

. 

13.IV  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas: 

bibliotēku pakalpojumi 

ilgtspējīgas attīstības mērķu 

kontekstā 

4 stundas Attālināti 

4. 2

. 

27.-28. 

IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!”  

9 stundas Attālināti 

5.  17.V  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

4 stundas Attālināti 

6.  20.X  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs reģionu galveno 

bibliotēku metodiķiem 

4 stundas Attālināti 

7.  27.X  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Pirmās grāmatas latviešu 

valodā 500.gadadienas 

atzīmēšana un bibliotēku 

tīkls: izglītojošs seminārs 

reģionālajiem 

koordinatoriem 

5h Klātienē 
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8. 3

. 

02.XII  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

Zinaīda Rabša 
1. 13.IV  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas: 

bibliotēku pakalpojumi 

ilgtspējīgas attīstības mērķu 

kontekstā 

4 stundas Attālināti 

2. 27.-28. 

IV 

Rīga, Ogre Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!” 

9 stundas Attālināti 

3. 26. V Ogre LNB, LR KM Akadēmisko, publisko un 

speciālo bibliotēku 

direktoru pavasara 

sanāksme 

6 stundas Klātienē 

4. 7.06 Ogre, 

Jūrmala 

JNGB, Jēkabpils 

novada 

pašvaldība 

Pieredzes brauciens kopā ar 

Jēkabpils novada vadību uz 

Ogres novada pašvaldību, 

Ogres Centrālo bibliotēku 

un Jūrmalas Centrālo 

bibliotēku  

8 stundas Klātienē 

5. 21.-

25..VIII 

Somija, 

Helsinki, 

Espoo 

Projekts – 

“Ģimenes 

stiprināšana ar 

bibliotēkas 

sadarbības 

palīdzību kā 

ieguldījums 

sociāli-

ekonomiskajā 

attīstībā Ludzas 

novadā, Rokišķu 

rajonā un 

Jēkabpils pilsētā” 

(HOME LLI-422) 

Pieredzes brauciens Somijā, 

Helsinkos un Espoo, lai 

piedalītos projekta 

“Ģimenei draudzīgas 

bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli 

ekonomiskajā attīstībā 

Ludzas novadā, Rokišķu 

rajonā un Jēkabpils pilsētā” 

Brauciena laikā Helsinkos 

apmeklējām: City Library 

Kellosilta Helsinki, Central 

Library Oodi, City Library 

Töölönlahdenkatu. Espoo 

pilsētā Espoo City Library 

un Somijas Nacionālo 

bibliotēku.   

5 dienas  Klātienē 

6. 22.09 Jēkabpilī Jēkabpils novada 

Izglītības 

pārvalde 

Likumā “par interešu 

konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbā” valsts 

amatpersonai noteiktie 

ierobežojumi, aizliegumi, 

pienākumi 

2 stundas Attālināti 

7. 4.10 Jēkabpils 

novada 

pašvaldība 

Jēkabpils novada 

pašvaldības 

vadītāju 

apmācības 

Pārmaiņu domāšanas 

stratēģija 

8 stundas Klātienē 

8. 24.11 Rīga LNB, RK KM Akadēmisko, publisko un 

speciālo bibliotēku 

direktoru rudens sanāksme 

6 stundas Klātienē 
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9.  22.11  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas  Attālināti 

10. 02.12 Jēkabpilī  LU Akadēmiskā 

bibliotēka, LNB, 

Jēkabpils pilsētas 

b-ka 

“Latviešu grāmatai – 500” 

ietvaros. Priekšlasījumu 

“Senās grāmatas un 

rokraksti Jēkabpils novada 

kultūrvēsturē”   

2 stundas Klātienē 

Daiga Rubene 
1. 12. I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

 

Iespējas un izaicinājumi 

Sēlijas bibliotekāru 

sadarbībai Sēlijas 

kultūrvides saglabāšanā un 

attīstībā 

2 stundas Attālināti 

2. 23.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas Attālināti 

3. 9. III  Latvijas valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 

1 stunda Attālināti 

4. 23.III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka un 

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

Informācijas karš 

medijos: Kā 

nekļūt par tā 

upuri 

1 stunda Attālināti 

5. 28. III  Biznesa un 

mākslas 

tehnoloģiju 

augstskola 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” 

mācību kurss digitālajiem 

līderiem 

8 stundas Attālināti 

6. 27.-28. 

IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!” 

9 stundas Attālināti 

7. II -V  RigaTechGirls Pieaugušo neformālās 

izglītības programma 

“Cilvēcīgi par 

tehnoloģijām” 

42 

stundas 

Attālināti 

8. 4.VIII Ogres 

novads 

Jēkabpils novada 

Galvenā 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Profesionālās pilnveides 

brauciens – Lauberes 

bibliotēka, Ogres bibliotēka 

1 diena Klātienē 

9. 16.IX  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference: Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram 

4 stundas Attālināti 

10. IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 
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11. 22.IX  Rīgas centrālā 

bibliotēka 

Pasākums “Baltu literatūras 

tilts/Baltų literatūros tiltas” 

1,5 

stundas 

Attālināti 

12. 2 XI  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs komplektēšanas 

speciālistiem 

3 stundas Attālināti 

13. 3 XI  Tietoevry 

BIS Alise 

Padziļinātais kurss, 

Sistēmas ALISE pārvaldība 

8 stundas Attālināti 

Ilona Švābe 
1. 15.II  LNB  Skaļās lasīšanas sacensību 

metodiskais seminārs 

2 stundas  Attālināti 

2 23. II  LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas  Attālināti 

3. 9.III  Latvijas valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 

1 stunda Attālināti  

4. 27.-28. 

IV 

 Latvijas  

bibliotekāru 

biedrība sadarbībā 

ar Ogres Centrālo 

bibliotēku 

Latvijas bibliotekāru 

festivāls 2022. Latvijas 

bibliotekāru 22.konference 

“Bibliotēkas spēks: mācies, 

dari, iedvesmo!” 

9 stundas  Attālināti 

5. X  Labklājības 

ministrija 

“Sociālais darbs ar 

vardarbībā cietušām un 

vardarbību veikušām 

personām” 

12 

stundas 

Attālināti 

6. XI.   Labklājības 

ministrija 

“Sociālais darbs ar 

atkarīgām un līdzatkarīgām 

personām” 

13 

stundas 

Attālināti  

7. XII.  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

Guna Taškova 
1. 26.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem:Latvijas 

Nacionālā digitālā 

bibliotēka 

2 stundas Attālināti 

2. 28.I  Latvijas Valsts 

radio un TV 

centrs 

eParaksta apmācības 1 stunda Attālināti 

3. II  Latvijas 

Universitāte, 

Open Minded 

Arta Sveces lekcijas: 

Kritiskā domāšana un 

informācijas analīze 

16 

stundas 

Attālināti 

4. 23.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas Attālināti 

5. III  Latvijas 

Universitāte, 

Open Minded 

Arta Sveces lekcijas: 

Ceļvedis pārliecināšanas 

stratēģijās 

16 

stundas 

Attālināti 

6. 22.III  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Drošība, medijpratība un 

emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās 

 Attālināti 
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7. IV  Latvijas 

Universitāte, 

Open Minded 

Andra Šuvajeva lekcijas: 

Finanšu antropoloģija. 

Lekcijas par naudas nozīmi 

16 

stundas 

Attālināti 

8. IV  Latvijas 

Universitāte, 

Open Minded 

Evijas Apines lekcijas: 

Novērst izdegšanu. 

Lekcijas līdzsvarotai 

ikdienai 

16 

stundas 

Attālināti 

9. IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 

Maija Tehņenko 
1. 26.I  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Latvijas 

Nacionālā digitālā 

bibliotēka 

2 stundas Attālināti 

2. 23.II  Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: Valsts un 

pašvaldību vienotie klientu 

apkalpošanas centri 

2 stundas Attālināti 

3. 3.III  Krāslavas novada 

centrālā 

bibliotēka 

Lekcija “Kas jāzina, lai 

nekļūtu par kontrbandistu” 

1 stunda 

30 

minūtes 

Attālināti 

4. 9. III  Latvijas valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 

1 stunda Attālināti 

5. 25. V  LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem; atmiņas 

institūcijas cilvēku 

veselībai un labsajūtai 

2 stundas Attālināti 

6. 25.V  LIKTA Digitālā Dekāde – Eiropas 

un Latvijas Digitālo 

prasmju resursi 

Praktisks seminārs par 

Digitālo prasmju resursu 

krātuvēm un iespējām 

dalīties ar saviem resursiem 

un labākajām praksēm 

1 stunda Attālināti 

7. IX  CloudStudy 

sadarbībā ar 

Jēkabpils novada 

pašvaldību 

Apmācības IT drošībā 4 stundas Attālināti 
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Pielikums Nr.3 Lasītāju apkalpošanas nodaļas pasākumu dienasgrāmata 

Nr. Laiks/vieta Pasākuma nosaukums, īss apraksts 

 Janvāris  

1. V 11.02., plkst. 15.00 Videosižeta  izveide ar gleznu izstādes ‘’ 

Restarts’’ autori Diānu Šantari. Tā apstrāde, 

ievietošana bibliotēkas majaslapā un bibliotēkas 

facebook kontā. 

 Marts 
 

2. 10.03. Radoša darbnīca “ Radam prieku’’, sadarbībā ar 

Vidusdaugavas NVO centru 

3. 24.03., plkst.10.00 

Digitālā nedēļa 

Saruna: Digitālā prasmes ikdienā (seniori) 

sadarbībā ar Vidusdaugavas NVO centru 

4. 31..03. Rāznas Nacionālā parka dabas centra lekcija: Kā 

nekļūt par savvaļas sugu kontrabandistu, sadarbībā 

ar Vidusdaugavas NVO centru, Invalīdu biedrību 

 Aprīlis 
 

5. Atbalsta pasākums 

Ukrainai 

Krustpils kultūras centra telpās 5., 6., 7.aprīlis Ukrainas 

armijai paredzēto maskēšanas tīklu siešanas talka, 

koordinē Zinaīda Rabša 

6. 08.04., plkst. 18.00 

Vecpilsētas laukums 

Atbalsta koncerts Ukrainai ‘’ Par mieru’’, 

maskēšanās tīklu siešana 

7. 12.04., 8.45, 

bibliotēkas lasītava 

Bibliotekārā stunda 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7 klase, iepazīstas ar 

bibliotēku, Lieldienu tradīcijām 

8. 13.04., plkst. 13.30 

Bibliotekārā stunda 
Jēkabpils 3. vidusskolas 9 a klase 

9. 14.04., plkst. 11.40 

Bibliotekārā stunda 

 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7b klases skolēni 

  
Bibliotēku nedēļa 

10. 21.04. , Pasta ielā 39 Tikšanās ar Ligitu Ābolnieci un viņas jaunā 

krājuma “Esejas par esību’’ atvēršana 

 Maijs 
 

11.   03.05. Bibliotēkas 

lasītavā, plkst. 11.00 

foto izstādes 

atklāšana 

Mājīgā gaisotnē, tikšanās ar fotogrāfi Zani 

Stulpiņu un izstādes ‘’ Cauri laikiem’’ atklāšana 

 

12. 06.05. plkst. 13.00 

Bibliotēkas lasītavā 

ESIP pasākums 

Pasākums “Cik viens mēs par otru zinām?” Mērķis 

– iepazīstināt jauniešus ar sabiedrības integrācijas 

procesiem.. Atspoguļot etniskās integrācijas 

piemērus Jēkabpilī. Sadarbībā ar Jēkabpils valsts 

ģimnāziju, ukraiņu biedrību Javir, baltkrievu 

biedrību Spatkanne 

13. 30.05. plkst. 10.00 

Bibliotekārā stunda 

Informatīva stunda Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7. 

Klasei par bibliotēkas pakalpojumiem, e-

resursiem, pakomātu 
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 Jūnijs  

 Jūlijs  

14. 01.07.2022 

plkst.13.00 

Pilsētas svētku 

ietvaros 

Radoša darbnīca “ Magoņu vasara, lina auduma 

apgleznošana kā vasaras somas dekora elements’’, 

sadarbībā ar ukraiņu biedrību Javir 

 

15.  08.07.2022. plkst. 

16.00 

Pilsētas svētku 

ietvaros 

Sarunu pēcpusdiena “ Senās fotogrāfijas 

skatoties…Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki un 

mandolīna’’ 

16. 15.07.2022 plkst. 

16.00 Krustpils pils 

Saruna par DZĪVI un LIKTEŅIEM saistībā ar 

Annas Skaidrītes Gailītes divu personisku 

grāmatu Viens vienīgs elpas vilciens un Mīli 

mani iznākšanu 

 Augusts  

 Septembris  

17. 09.09.2022, no plkst. 

19- 20.00 

Dzejas dienas 

Akcija “ Sirds uz perona’’ 

Norises vieta: Vecpilsētas laukums, organizē 

Pilsētas bibliotēka 

18. 14.09.2022, 

Krustpils kultūras 

centrs, plkst. 15.00 

Dzejas dienas 

Saruna par dzeju ‘’Vienoti dažādībā’’, ar Rutu 

Štelmaheri, Arvi Vigulu, Ronaldu Briedi, sarunu 

vada Sintija Kampāne Štelmahere 

19. 14.09.2022, Akmeņu 

ielas kvartāls, plkst. 

18.00 

Dzejas dienas 

Muzikāla dzejas perfomance “ Dzejas fetišs’’, 

dzejoļu lasījumi ambient mūzikas pavadījumā 

20. 

Projekts 

29.09. 2022 

2 astronomiskās 

stundas, lasītava 

Lekcija ‘’ Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas 

laikā’’ lektors - psihoterapijas speciālists Marks 

Jermaks, sadarbībā ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju 

 Oktobris  

21. 19.10.2022, plkst. 

16.00 

Tikšanās ar foto izstādes ‘’ Retro’’ autoru Aivaru 

Siliņu 

sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību “ 

Spatkanne’’ un Daugavpils baltkrievu biedrību 

“Uzdim” 

22. 25.10.2022 Biedrības ‘’Kopā būt’’ projekts - Senioru NVO kā 

valsts sektora partneru konsultatīvās lomas 

stiprināšana.  Aknīstes tradīciju kopa Čukurs,17 

vieta , kur seniori devās, lai iesaistītu seniorus 

interešu pārstāvniecībā. Kā sadarbības partneris 

devās arī bibliotēkas darbiniece. 

23. 28.10.2022 

Krustpils kultūras 

centra Mazā zāle, 

plkst. 16.00 

Vakarēšana kopā ar 95 gadu  jubilāri Lūciju 

Ķuzāni, grāmatas ''Aizmūža ļaudis: pētījums par 

Ķuzānu dzimtu'' prezentācija 

 Novembris  
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24. V 11.11.2022 

Plkst. 15.00 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījumi kopā ar 

Jēkabpils Pilsētas bibliotēku: zviedru rakstnieka 

Patriks Svensons ‘’ Zuša evaņģēlijs’’ 

25. 15.11. 2022, plkst. 

17.30 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Krēslas stundas 

lasījums zviedru rakstnieks patriks Svensons 

‘’Zuša evaņģēlijs’’ 

26. 16.11. 2022, plkst. 

9.50, lasītavā 

Bibliotekāra stunda 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12b klase, skolotāja 

Rita Meža- Eriņa, notika informatīva stunda 

jauniešiem lai radītu sapratni par idejām, kas 

atrodas Latvijas valsts pamatos - Satversmi. 

27. 23.11. 2022, 

plkst.9.50, 

bibliotēkas lasītavā 

Bibliotekāra stunda 

Informatīva stunda Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

vidusskolēniem par trimdas dzejnieku Linardu 

Taunu, gatavojoties Latviešu valodas un literatūras 

49. olimpiādei 11.-12.kl. 2023. gadā 

28. 30.11.. 2022, plkst. 

13.10, lasītavā 

Bibliotekāra stunda 

Informatīva stunda Jēkabpils 3.vidusskolas 

vidusskolēniem par trimdas dzejnieku Linardu 

Taunu 

 Decembris  

29. 07.12.2022, plkst. 

12.00, lasītava 

Bibliotekāra stunda 

Informatīva stunda Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas audzēkņiem par trimdas dzejnieku 

Linardu Taunu 

30. 09.12.2022 Rīga, 

Pils iela 1 

Pilsēta un Sēta VII Latvijas stāstnieku konference 

31. 19.12.2022. plkst. 

16.00 

Koncerts – radoša darbnīca "Sadarbojoties 

vairojam prieku’’, sadarbībā ar baltkrievu 

biedrību Spatkanne un ukraiņu biedrību Javir 

32. No 01. – 30.12.2022 Tematiska akcija : Ziemassvētku aklais randiņš ar 

grāmatu 

Kopā Bibliotekārās 

stundas          

8 

 Veselības projekts                1 

 ESIP pasākumi, 

 tiešsaistes                             

6 

 Grāmatas 

atvēršana            

3 

 Pasākumi ar 

mazākumtautību 

biedrībām                             

7 

 Izveidotas virtuālās 

stundas   

3 
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Pielikums Nr.4 Bērnu un jauniešu nodaļas pasākumu dienasgrāmata 

 

N.p/k Pasākuma nosaukums un 

temats 

Pasākuma  

veids 

Īss pasākuma apraksts 

 JANVĀRIS   

1.  Starptautiskā «PALDIES» 

diena! 

Video Mazais vārdiņš "paldies" spēj sasildīt 

un iepriecināt. Un mēs sakām 

KATRAM PALDIES, ka bijāt kopā ar 

mums 2021.! 

2.  Izglītojoša un izklaidējoša 

viktorīna pēc grāmatas  

"Vinnijs Pūks un viņa draugi" 

Virtuālā 

viktorīna 

Aicinājām lielos un mazos lasītājus 

pārbaudīt savas zināšanas par to, cik 

labi Jūs pazīstat bērnu grāmatu 

“Vinnijs Pūks un viņa draugi”. 

3.  Pūcītes skoliņa Pasākums 18. janvāra saulainā rītā, ievērojot 

drošības pasākumus, pie mums 

ciemojās Ābeļu pagasta pirmsskolēni! 

Grāmatzīme - skaistai grāmatai, 

multenīte - tīriem zobiņiem un dejas - 

raitam solim. 
 FEBRUĀRIS   

4.  Viena diena bibliotēkas dzīvē Akcija Esam priecīgi un iedvesmoti jauniem 

darbiem, saņemot pateicību par 

piedalīšanos Latvijas Bibliotekāru 

biedrības Jauno speciālistu sekcijas 

akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” 

Paldies par iespēju piedalīties! 

5.  Nāc ciemos! Video Jauno grāmatu diena! 

6.  Izglītojoša un izklaidējoša 

viktorīna pēc grāmatas  

"Vinnijs Pūks un viņa draugi" 

sižeta ir noslēgusies!  

Virtuālā 

viktorīna 

Esam priecīgi par dalībniekiem, kuri 

piedalījās gan kopā ar visu klasi, gan 

individuāli! Apkopojot visus 

rezultātus, ar prieku paziņojam, ka ir 

zināmi uzvarētāji! 

7.  Sirsniņdiena 

jeb labo vārdu nekad nevar būt 

par daudz! 
 

Interaktīva 

tiešraide 

Zoom 

nodarbība 

15. februāra pusdienlaiks iesākās ar 

Sirsniņienu, sadarbībā ar PII 

Auseklītis. Kopā lasījām R. Skotona 

grāmatu “RUNCIS PUNCIS 

IEMĪLĒJIES”, gatavojām mammām 

un tētiem mīļdāvaniņu. 

8.  Uz tikšanos, bibliotēkā! Video 

informācija  

16. februāra, tiek atcelti jebkādi 

epidemioloģiskās drošības nosacījumi 

bērniem publisku pasākumu 

apmeklēšanai un pakalpojumu 

saņemšanai. 

 APRĪLIS   

9.  Lieldienu gaidīšana 

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas 

Zaķi 

 

Izbraukuma 

pasākums 

Bibliotēkas Zaķenīte dodas 

izbraukuma pasākumos pie 3. 

vidusskolas 2.a., b., 3.a., b., c., 4.a., 

4.b., 4.c. klasēm, lai kopā ripinātu 

grāmatu gudrās olas, minētu mīklas, 

kopā lasītu Lieldienu pasaku, kā arī 

spēlētu dažādas rotaļas. 
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10.  Lieldienu gaidīšana 

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas 

Zaķi 

Izbraukuma 

pasākums 

Bibliotēkas Zaķenīte dodas 

izbraukuma pasākumos pie PII 

"Bērziņš" bērniem, lai kopā ripinātu 

grāmatu gudrās olas, minētu mīklas, 

kopā lasītu Lieldienu pasaku, kā arī 

spēlētu dažādas rotaļas. 

11.  Nāc ciemos! Afiša Plaukta izstādes +  pasākums 

Lieldienas gaidot! 

12.  Lieldienu gaidīšana 

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas 

Zaķi 

 

Izbraukuma 

pasākums 

Bibliotēkas Zaķenīte dodas 

izbraukuma pasākumos pie Jēkabpils 

3. vidusskolas 3.a, 3.b, 3.c, 1.a, 1.b kl. 

klasēm, lai kopā ripinātu grāmatu 

gudrās olas, minētu mīklas, kopā lasītu 

Lieldienu pasaku, kā arī spēlētu 

dažādas rotaļas. 

13.  Darbs pie Ukrainas armijai 

paredzētajiem maskēšanās 

tīkliem 

Bibliotekārā 

stunda 

7. aprīlī Krustpils kultūras centrs 

telpās turpinājās darbs pie Ukrainas 

armijai paredzētajiem maskēšanās 

tīkliem. Akcijā iesaistījušās 

arī Jēkabpils novada skolas.  Pēc 

kopīgā roku darbā –  kamuflāžas  tīklu 

siešanā Ukrainas armijai, bērni  kuplā 

skaitā, apmeklēja mūsu bibliotēku. 

14.  Lieldienas gaidot! Ekskursija  

+  

Radošā 

darbnīca 

12. aprīlī pie mums ciemojās bērni un 

jaunieši no Antūžiem un mazliet vēlāk 

mēs sagaidījām Krustpils pamatskolas 

2. klasi. Lai radītu svētku un 

pavasara noskaņu mēs kopā ar 

bērniem veidojām Lieldienu 

dekorācijas no papīra. 

15.  Lieldienu gaidīšana 

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas 

Zaķi 

Izbraukuma 

pasākums 

Bibliotēkas Zaķenīte dodas 

izbraukuma pasākumos.  Pasākumi 

notika PII Zvaigznīte Meža ielā un 

Jaunajā ielā. 

16.  Lieldienas gaidot! Ekskursija 

+  

Radošā 

darbnīca 

13. aprīļa pie mums ciemojās 

Krustpils pamatskolas 1. un 4. kl. Lai 

radītu svētku un pavasara noskaņu 

mēs kopā ar bērniem 

veidojām Lieldienu dekorācijas 

no papīra. 

17.  Lieldienas gaidot! Ekskursija 

+  

Radošā 

darbnīca 

14. aprīļa rītā satikāmies ar Jēkabpils 

2. vidusskolas 1.e un 3.u klasēm. 

Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēku, 

kopā ar foršo Zaķīti lasījām grāmatu 

par olu, kas negribēja krāsoties, 

ripinājām gudrās grāmatu olas, radoši 

padarbojāmies ar papīru un šķērēm, kā 

arī noslēgumā visi varēja kārtīgi 

izdejoties! 

18.  JGB Bērnu literatūras nodaļa 

novēl:  

Video 

apsveikums 

Saulainas, priecīgas, ģimeniskas 

LIELDIENAS novēl Jēkabpils 

https://www.facebook.com/krustpilskulturascentrs/?__cft__%5b0%5d=AZXUKsFUV9-wqRnB-n4XidlVfEop9ErA89VT21RPJtdaKheQ0NNvpQd4MQ6IMTZGO2FH2gOnOx0pVilb3Qhm5sfEaOjaQZMStwgZ_vqT-1tg4Yxp4GMAZkKmsQ4wmRIV48G7wb94PWAEK6vfklvwyaIOoJUrp-fxP-r4Ju6wmSa0ig&__tn__=kK-y-R
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Saulainas, priecīgas, 

ģimeniskas LIELDIENAS! 

galvenās bibliotēkas Bērnu un 

jauniešu nodaļa. 

19.  Bibliotēku nedēļas pasākums: 

 

Grāmatas otrā dzīve 

Radošā 

darbnīca 

Lasīšana ir ne tikai lieliska atpūta, bet 

arī veids, kā vairot iekšējo mieru. Bet, 

kā mēs zinām, grāmatas paliek vecas 

un nolietojas. Kad tās vairs nav 

vēlēšanās lasīt un ir žēl izmest, tad no 

tām var izgatavot dažādas skaistas 

lietas. 

20.  LASĪT ir STILĪGI! Afiša Afišas mērķis –  lasīšanas un 

literatūras popularizēšana 

21.  Kopā ar Ūdensvīriņu 

noskaņotos pavasarim 

Izbraukuma 

pasākums 

26. aprīlī devāmies izbraukuma 

pasākumā uz PII "Auseklītis", lai kopā 

ar Ūdensvīriņu noskaņotos pavasarim. 

Lasījām grāmatiņu, teicām 

mīļvārdiņus viens otram, pūtām 

burbuļus un našķējamies ar burvju 

konfektēm! 

22.  Iepazinām bibliotēku Bibliotekārā 

stunda 

28. aprīļa rīts iesākās ar jautrām 

čalām, ko atnesa PII "Kāpēcītis". 

Iepazinām bibliotēku: kas interesants 

un izzinoša pie mums, ko radošu var 

darīt un kā var interesanti pavadīt te 

laiku! Gatavojām māmiņām 

apsveikumus, izdejojāmies, atradām 

burvju konfektes un izpūtām krāsainos 

burbuļus! 
 MAIJS   

23.  Saulaini sveicieni 

MĀMIŅDIENĀ! 

Video 

apsveikums 

Saulaini sveicieni MĀMIŅDIENĀ no 

JNGB bērnu un jauniešu nodaļas. 

24.  Iepazinām bibliotēku Bibliotekārā 

stunda 

17. maijā, pie mums ciemojās 

Jēkabpils 3. vidusskolas 1.b  klase un 

šie ciemiņi bija ļoti īpaši, jo tie bija 

"Bērnu, jauniešu žūrijas 2021" 

eksperti! 

25.  Iepazinām bibliotēku Bibliotekārā 

stunda 

19. maijā uz bibliotēku atbraukuši 

Antūžu pamatskolas lielie un mazie 

ķipari!  Kopā iepazinām bibliotēku un 

grāmatas, noskatījāmies  multfilmu un 

izveidojām skolotājiem apsveikumu! 

26.  Pirmā tikšanās medijpratības 

projektā vidusskolēniem 

 

Projekts 

(notika JNGB 

Bērnu un 

jauniešu 

nodaļā) 

 

2022. gada 23. maijā Jēkabpils novada 

Galvenā bibliotēka sadarbībā ar 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

skolniecēm - Evelīnu Pavloviču, Alisi 

Maisaku, Lāsmu Aigu Lasmani un 

skolotāju Kristīni Modniku iesaistās 

Gētes institūta Rīgā un Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas attīstības 

centra īstenotajā medijpratības 

projektā vidusskolēniem. 
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27.  “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2021”  

noslēguma pasākums 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

Par piedalīšanos lasīšanas 

veicināšanas programmā "Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrijā 2021", 

bērniem bija sarūpētas dažādas 

aktivitātes kopā ar Pepiju un 

noslēgumā protams pateicības un 

saldumi! 

28.  Multeņu rīts! Pasākums Pepija sagaidīja mazos ķiparus uz 

multeņu seansu, ar gardo popkornu un 

burvju končiņām! 

29.  Video aicinājums uz Bērnu 

svētkiem  

Video  Video aicinājums uz Bērnu svētkiem 

“Sagaidām vasaru!” Kena parkā. 
 

 JŪNIJS   

30.  Bērnu SVĒTKI 

“Sagaidām vasaru!” 

 

Pasākums Šoreiz Bērnu svētku  ietvaros 

piedalījāmies ar radošo darbnīcu, 

kuras laikā bērni veidoja taureņus.  

31.  Plauktu izstādes  Afiša Plaukta izstādes jūnijā. 

32.  Gaidām ciemos! Video Arī vasarā pie mums ir jautri un 

interesanti - Rīgas iela 212, Jēkabpils, 

3.stāvs 

33.  Mēs gaidām Jūs ciemos! Video Aicinājums apmeklēt mūsu JNGB 

Bērnu un jauniešu nodaļu. 

34.  Lustīgus svētkus! Video Skanīgus un lustīgus svētkus! 

35.  "BĒRNU, JAUNIEŠI, 

VECĀKU žūrijas 2022" 

Video Ir sācies "BĒRNU, JAUNIEŠI, 

VECĀKU žūrijas 2022" laiks!  

36.  Agijas Stakas ceļojošā izstāde Video 

reklāma 

Video reklāma Agijas Stakas 

ceļojošās izstādes 

 JŪLIJS   

37.  MANA JĒKABPILS 

(Jēkabpils pilsētas svētki) 

 

Orientēšanās 

spēle 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

Bērnu un jauniešu nodaļa aicināja 

doties ceļojumā pa ielām, kas 

palīdzēja izjust to, kas padara MŪSU 

pilsētu īpašu un unikālu! Svinēsim 

svētkus kopā!  

38.  Atskats uz padarīto 

  

MANA JĒKABPILS 

(Jēkabpils pilsētas svētki)  

Orientēšanās 

spēle 

Piedalījās 6 ģimenes - vairāk nekā 20 

dalībnieki. Sirsnīgs paldies visiem 

dalībniekiem par piedalīšanos, 

pozitīvajām emocijām un labajiem 

vārdiem! 

 AUGUSTS   

39.  Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 

2022! 

Video 

aicinājums 

Žūrijas kolekcijas grāmatas meklējiet 

Jēkabpils novada 10 publiskajās 

bibliotēkās. 

40.  Nometnes bērni ciemos Bibliotekārā 

stunda 

8. augustā ciemos bija Jēkabpils 

novada Bērnu un jauniešu centra 

dienas nometnes dalībnieki. Kopā 

apskatījām bibliotēku, izgatavojām 

savu raibo vasaras taureni, 

izdejojāmies, izpūtām laimes burbuļus 

un pavadījām laiku jautrībā!  
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41.  Asares bibliotēka. Klauns. Pasākums 9. augustā nodaļas Jautrais klauniņš 

devās izbraukumā uz Asares 

bibliotēku, kur kopā ar Asares kultūras 

namu bija saorganizēts vasaras 

raibākais pasākums!  

42.  Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 

2022! 

Video 

aicinājums  

2022. gada “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” kolekciju veido 33 

grāmatas no 10 izdevniecībām. 

43.  DZEJOĻU DETEKTĪVS jau 

septembrī 
Video Mēs aicinājām bērnus  nākt uz 

bibliotēku kopā ar draugiem vai 

uzrunāt visu klasi un kļūt par 

DZEJOĻU DETEKTĪVU! 

 SEPTEMBRIS   

44.  Orientēšanās spēle MANA 

JĒKABPILS! 

Video Šīs vasaras skaistākais pasākums - 

orientēšanās spēle MANA 

JĒKABPILS! Paldies vēlreiz visiem, 

visiem!  

45.  Zinību diena 

 

Video 

apsveikums 

Lai visiem izdevies mācību gads! 

46.  Zinību diena 

Pepija 

Pasākums Pepija apsveica visus Sūnu 

pamatskolas skolēnus, vecākus un 

pedagogus un kopā ar 1. klases 

ķipariem mazliet parotaļājās skolas 

pagalmā!  

47.  Paldies  par skaistajiem 

ziediem! 

Video  

apskats 

Paldies Jēkabpils 2.vidusskolas 

2.e.klases skolotājai Ilonai, 

brīnišķīgajiem vecākiem un bērniem 

par skaistajiem ziediem!  

48.  Zinību diena: Pepija  

PII “ZVAIGZNĪTE” Jaunajā 

ielā  

Pasākums 5. septembrī PII "Zvaigznīte" notika 

Zinību dienas pasākums kopā ar 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

Bērnu un jauniešu nodaļu.  

49.  Zinību diena: Pepija  

PII “ZVAIGZNĪTE” Meža ielā 

 

Pasākums Pepija Garzeķe mazajiem ķipariem 

rādīja, kā dzen prom niķus, dejoja 

burtiņu un cipariņu dejas, dziedāja 

kopā jautrā alfabēta dziesmiņas. 

50.  Viena diena bibliotēkā Viena diena 

bibliotēkā 

Piektdienas saulainā pēcpusdiena 

pilna ar bērnu čalām!!! Bibliotēkā 

katrs atrod sev kādu nodarbi! 

51.  Dzejoļu detektīvs! Pasākums Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

Bērnu un jauniešu nodaļa,  rīkojam 

dažādus pasākumus par godu dzejas 

dienām! 

52.  Dzejoļu detektīvs! Pasākums Pēc “Dzejoļu detektīva” bērni veidoja 

savas īpašās grāmatzīmes.  

53.  Skaļā lasīšana Pasākums "Skaļās lasīšanas" reģionālais fināls! 

2022.gada 24. septembrī Jēkabpils 

novadu Rīgā pārstāvēja Jēkabpils 

2.vidusskolas 6.e.klases skolniece 

Katrīna Sprindža! 

https://biblioteka.tukums.lv/viena-diena-biblioteka/
https://biblioteka.tukums.lv/viena-diena-biblioteka/
https://biblioteka.tukums.lv/viena-diena-biblioteka/
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54.  Dzejoļu detektīvs! Pasākums Jēkabpils 3.vidusskolas 6.b. un 4.a. 

klases skolēni iejutās DZEJOĻU 

DETEKTĪVU lomās, lai atrastu 

izkritušos vārdus. 

55.  Jauno grāmatu diena Video Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

Bērnu un jauniešu nodaļā jauno 

grāmatu diena. 

56.  Skaļā lasīšana Sacensība Sestdien, 24. septembrī Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

Ziedoņa zālē norisinājās 

Nacionālo skaļās 

lasīšanas sacensību fināls. 

57.  Plauktu izstādes oktobrī Video Lasīt ir stilīgi, lasīt ir interesanti! 

Grāmatu izstādes oktobrī. 

 OKTOBRIS   

58.  Starptautiskā SKOLOTĀJU 

DIENA! 

Video Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

bērnu un jauniešu nodaļa sveic visus 

skolotājus svētkos! 

59.  „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija – 

2022” iepazīšanās pasākums 

Izbraukuma 

pasākums 

Klasē lasījām žūrijas grāmatu "Ko 

dara jūtas?", bet tālāk skolēni paši 

kopā lasīs un vērtēs grāmatas! Mazliet 

uzspēlējām uzmanības spēli, minējām 

mīklas, davaniņā zinātkārās pēdiņas 

un, protams, kāds īpašais burvju 

našķis. 

60.  Otrā tikšanās medijpratības 

projektā vidusskolēniem 

 

Projekts Projekts stiprinās bibliotēku sadarbību 

ar vietējiem jauniešiem. 

61.  Šodien pie mums vieni puiši 

ciemojas! 

Video Viena diena bibliotēkas dzīvē. 

62.  Dzejas dienas 

Atašienes skolā 

 

Izbraukuma 

pasākums 

(Radošā 

darbnīca) 

Dzejas dienu ietvaros Atašienes skolas 

skolēni mācījās no grāmatām izveidot 

vāzes. Lai vāzes izlocītu no grāmatām 

ir nepieciešama liela pacietība. 

63.  Dzejas dienas 

Sūnu pamatskolā 

 

Izbraukuma 

pasākums 

 

Bibliotekāres un skolotājas bija 

sagatavojušas interesantas nodarbes 

un galvenais DZEJOĻU zupas 

vārīšanu. 

64.  Multeņu pēcpusdiena Pasākums 17. oktobrī  ciemos sagaidījām 

Jēkabpils 3. vidusskolas skolotājas 

Mārītes Viļumas ķiparus! Pēc 

ekskursijas pa pilsētu, skolēni atnāca 

atvilkt elpu - noskatījāmies 2 

multfilmas. 

65.  "Bērnu žūrijas 2022" topošie 

eksperti 

Radošā 

darbnīca 

19.  oktobrī JNGB Bērnu un jauniešu 

nodaļā ciemojās "Bērnu žūrijas 2022" 

topošie eksperti. Iepazīstinājām ar 

žūrijas grāmatām, kopā izlasījām 

vienu un izgatavojām mazo ķirbīti, lai 

jautrāki tuvojošies svētki. 
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66.  "Bērnu žūrijas 2022" topošie 

eksperti 

Radošā 

darbnīca 

Skolēnus iepazīstinājām ar žūrijas 

grāmatām, kopā izlasījām vienu un 

izgatavojām mazo ķirbīti, lai jautrāki 

tuvojošies svētki. Multene par Zīļuku 

bija kā labs atgādinājums, ka visam 

sākums ir GRĀMATĀ! 

67.  Mēs esam gatavi Halovīniem! Video Mūsu JNGB Bērnu nodaļa ir gatava 

svētkiem un pasākumiem, 

kas mūs sagaidīja visas nedēļas 

garumā! 

68.  SPOCIŅU VAKARS 

 

Radošā 

darbnīca 

26. oktobra pēcpusdienā tapa dažādas 

lietiņas, lai nebūtu baisi, bet smieklīgi! 

Paldies bērniem par kopā pavadīto 

superīgo laiku 
 NOVEMBRIS   

69.  Novembra jaunās grāmatas Video Bibliotēka aicināja iepazīties ar 

jaunieguvumiem. 

70.  Pasākumi novembrī! Video  Plauktu izstādes un pasākumi 

novembrī! 

71.  Apsveic LATVIJU dzimšanas 

dienā! 

Video 

aicinājums 

No 10. līdz 16. novembrim aicinājām 

iesūtīt savus video sveicienus Latvijas 

104. dzimšanas dienā! 

72.  Daudz laimes dzimšanas dienā 

LATVIJA!  

Pasākums  

 

 

Patriotiskās nedēļas aktivitātes 

noslēgušās! Sirsnīgs paldies visiem, 

kuri piedalījās, iesūtot video 

apsveikumus Latvijai!  

73.  Daudz laimes dzimšanas dienā 

LATVIJA! 

Video Video apsveikums LATVIJAI! 

74.  Daudz laimes dzimšanas dienā 

LATVIJA! 

Pasākums Atzīmējot 18. novembri – Latvijas 

104. dzimšanas dienu, pie mums 

norisinājās nodarbība, sadarbībā ar PII 

“Kāpēcītis” sagatavošanas grupiņu.  

75.  Jaunas grāmatas  

Nāc, izvēlies savējo! 

Video Klāt jaunās grāmatas - grāmatu 

iepirkuma programmā publiskajām 

bibliotēkām 2022. 

76.  Foto stūrītis Video 

aicinājums 

Mūsu foto stūrītis bija gatavs un mēs 

aicinājām uz bibliotēku pēc grāmatām 

un lai sarīkotu foto sesiju kopā ar 

draugiem! 

 DECEMBRIS   

77.  RŪĶA DARBNĪCA Video afiša Decembrī Rūķīte bija ļoti noslogota, 

tāpēc aicinājām pieteikties laicīgi uz 

Rūķa darbnīcu! 

78.  Radīsim prieku bibliotēkā  Video apskats Pie mums bija daudz ideju svētkiem, 

foto stūrītis un sapņu ķērājs saķers 

jūsu sapni.  

79.  Grāmatas brīnumainās 

pārvērtības 

Radošā 

darbnīca 

 

2. decembrī Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas Bērnu un 

jauniešu nodaļas bibliotekāre Liene 

Anteviča bija Biržu tautas namā, kur 

dalījās pieredzē, kā nevajadzīgām jeb 
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makulatūras grāmatām iedot otro 

dzīvi. 

80.  RŪĶA DARBNĪCA Radošā 

darbnīca 

2022. gads tuvojas noslēgumam un pie 

mums notika Rūķa darbnīcas! Šogad 

izmantojām norakstītās grāmatas, lai 

izgatavotu skaistas eglītes un nelielas 

dāvaniņas sev! 

81.  RŪĶA DARBNĪCA Radošā 

darbnīca 

Aicinājām mazākos un lielākos 

ķiparus noticēt brīnumiem un 

pasapņot! 

82.  RŪĶA DARBNĪCA Radošā 

darbnīca 

pirms pašas darbnīcas sākuma, mūsu 

brīnums atceļoja - 3D pildspalvas!! 

Tagad vēl viena interesanta nodarbe 

pie mums bija pieejama! 

83.  RŪĶA DARBNĪCA Radošā 

darbnīca 

15. decembrī Bērnu un jauniešu 

nodaļas Rūķīte devās ciemos uz 

pansionātu “Jaunāmuiža”. Mēs 

gatavojām no vecajām grāmatām 

eglītes, uzspēlējām kustību spēli un 

lasījām skaistos dzejoļus, pretī 

saņemot brīnumkoņčiņu.  

84.  RŪĶA DARBNĪCA Radošā 

darbnīca  

Nekas nekad nenotiek pēc plāniem, arī 

2022.g. Rūķu darbnīcas turpinājās 

ilgāk nekā bija ieplānots, jo bērniem 

ĻOTI iepatikās. 

85.  JGB Bērnu literatūras nodaļa 

novēl:  

Lai katrā sirsniņā, katrā mājā 

šodien ienāk BRĪNUMS! 

Video 

apsveikums  

Lai katrā sirsniņā, katrā mājā šodien 

ienāk BRĪNUMS! 

86.  Paldies par 2022. gadu tev, 

lasītāj! 

Video 

apsveikums  

Vecais gads jau projām pošas, 

Māj ar roku ardievas. 

Jaunam gadam jaunas balvas, 

Jauni pārsteigumi būs. 

Paldies par 2022. gadu tev, lasītāj!!!!  

Kopā: 86 

2022. gada bibliotēkas apkopojums: 
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Pielikums Nr.5 Lasītāju apkalpošanas nodaļas izstāžu  dienasgrāmata 

 

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums  

    

 Janvāris   

1. 

 

04.01.2022.- 

29.06.2022. 

 

“Eiropas Savienības Padomes 

prezidējošā dalībvalsts –Francija” 
ESIP 

2. 04.01.- 

29.01.2022. 

‘’ Atskatoties – kā mēs/bibliotēka 

vairojām prieku’’ 
Tematiska 

3. 04.01.- 

29.01.2022. 

“Atcerēties, stāstīt, pieminēt – 

Barikāžu laiks” 
Tematiska 

4.V 01.01.- 

31.01.2022. 

“Sirdsprāta režisore Velta Toma” Virtuāla, novadpētniecība 

 Februāris   

5.  

 

01 .- 26.02.2022 ‘’ Eiropas Jaunatnes gads 2022’’ 

 

ESIP 

6. 01 .- 26.02.2022 “Kur iesākas atmiņas… Ārija 

Elksne un Gunārs Janovskis” 
Tematiska 

7. 01 .- 26.02.2022 ‘’ Restarts’’ Gleznu izstāde 

 Marts   

8. 01 .- 30.03.2022 “Teiču un Krustkalnu daba”, 

sadarbībā ar Dabas aizsardzības 

pārvaldes Rāznas Nacionālā parka 

dabas centru 

 

Ceļojoša fotogrāfiju 

izstāde 

9. 01 .- 30.03.2022 “ Sāpei nav un nebūs 

noilguma…’’ 
Tematiska 

10.V  “Dramatisks un paradoksāls 

mūžs. Dzejnieks Arvīds Skalbe.’’ 
Virtuāla, novadpētniecība 

11. 01 .- 30.03.2022 Māksla dzimtajai pilsētai: 

krustpiliete Emma Baltmane 
Tematiska 

12. marts Mans brālis kaut kur tālu, tālu…  

Iepazīsim un atbalstīsim: ukraiņu 

literatūra JNB krājumā 

Tematiska 

 

 
Aprīlis   

13.V  ‘’Ironiskais romantiķis. Aktieris 

Valentīns Skulme.’’ 
Virtuāla, novadpētniecība 

14. 01.04.- 

29.04.2022 

Studijas karikatūristi.lv Karikatūru 

izstāde. 

Tematiska 

15. 01.04.- 

29.04.2022 

Prieks, gaisma un labestība. 

Lieldienas 

Tematiska 

16. 01.04.- 

29.04.2022 

Kornēlijas Apškrūmas mīļvārdi Tematiska 

17. aprīlis Mans brālis kaut kur tālu, tālu…  Tematiska 
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Iepazīsim un atbalstīsim: ukraiņu 

literatūra JNB krājumā 

 Maijs   

 

18.  

02 .- 30.05.2022  “Latvijas valsts svētki un 

tradīcijas” 

 

Tematiska    

19.  02 .- 30.05.2022 Zanes Stulpiņas foto 

izstāde “Cauri laikiem” 

 

Foto izstāde 

20. 02 .- 30.05.2022   “Cik viens mēs  par otru 

zinām?” 

 

ESIP 

21. V 02 .- 30.05.2022 “Jauneklīga līksme aizlauztā 

dvēselē. Aktieris un dzejnieks 

Jānis Veinalds.” 

 

Virtuāla, novadpētniecība 

 Jūnijs   

22. no  01 .- 

29.06.2022 

“Cērt ar lemesi vai sirpi, tautai 

krama dvēselīt / G. Račs/’’ 

 

 

Tematiska 

23. no  01 .- 

29.06.2022 

“Daces Judinas noslēpumainais, 

romantiskais un ironiskais 

Detektīvs” 

 

Tematiska 

24. no  01 .- 

29.06.2022 

“Jāņu latvietība” 

 
Tematiska 

25. V no  01 .- 

29.06.2022 

“Rimants Ziedonis. Dzejnieka 

dēls.” 

 

Virtuāla, novadpētniecība 

 Jūlijs   

26. 01.07. – 

30.12.2022 

“Eiropas Savienības Padomes 

prezidējošā dalībvalsts –Čehijas 

Republika” 

ESIP 

27. 01.- 29.07.2022.   “Par tiem, kas mums līdzās” 

Lasām novadnieces Annas 

Skaidrītes Gailītes grāmatas 

Tematiska 

28. 01.- 29.07.2022.   Tatjanas Kozlovas  gleznu 

izstāde “Pasaule mākslinieka 

acīm”, sadarbībā ar Jēkabpils  

ukraiņu biedrību ‘’Javir’’ 

 

Gleznu izstāde 

Jēkabpils pilsētas svētki 

2022 

29. 01.- 29.07.2022.   Novadpētniecības izstāde “Ēd, 

lūdzies, mīli un atceries. Jēkabpils 

pilsētas svētki 2022” 

Novadpētniecības izstāde 

 Augusts   

30. 01.- 30.08.2022.   ‘’Iedvesma, māksla, pašizpratne 

jeb  Restarts. Diāna Šantare’’ 

 

Mākslas izstāde 
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31. 01.- 30.08.2022.   ‘’ Aktualitātes Eiropas 

Savienībā’’ 
Informatīva  izstāde 

ESIP 

32. 01.- 30.08.2022.   “ Sadevušies rokās…Vienoti’’ 

Akcija “Baltijas ceļš’’ 

Tematiska izstāde 

33. 01.- 30.08.2022.   Reiz visi teiks, ko sakāt jūs, ko es: 

Neviena vēsts, ko zaļa zīle nes, 

Tā nebiedē, kā biedē kara vēsts. 

 / Jānis Jaunsudrabiņš/ 

Tematiska izstāde 

34.V 01.- 30.08.2022.   “Saulcerīte Viese. Mūžībai 

izstarotā gaisma” 
Virtuāla/Novadpētniecības 

izstāde 

 Septembris   

35. 01.- 30.09.2022.   "Ziemeļu pludmale. Sintija 

Kampāne-Štelmahere’’ 

Miniatūru izstāde 

36. 01.- 30.09.2022.   “ Katras tautas lielākais dārgums 

ir tās valoda…’’ 

 

Tematiska  izstāde 

ESIP 

37. 01.- 30.09.2022.   “Simts labu vārdu jau pateicām 

mammucim, simts vēl sacīsim 

tētim! /Arnolds Auziņš/’’ 

Tematiska izstāde 

38.V 01.- 30.09.2022.   “Gaišais un vieglais grūtums. 

Knuta Skujenieka dzeja.” 

Virtuāla/Novadpētniecības 

izstāde 

 Oktobris   

39. 01 .- 29.10.2022.   ‘’Ainavas melnbaltajās 

fotogrāfijās -  Retro. Aivars 

Siliņš.’’ 

Foto izstāde 

40. 01 .- 29.10.2022.   “Ķer mirkli kamēr vari! Eduardam 

Veidenbaumam – 155’’ 

Tematiska izstāde 

41. 01 .- 29.10.2022.   “Alberts Caune. Kluso rudeņu 

cilvēks’’ 

Virtuāla/Novadpētniecības 

izstāde 

42. 01 .- 29.10.2022.   “Smarža laikā. Inga Ābele - 50 ’’ Tematiska izstāde 

 Novembris   

43. 01 .- 29.11.2022.   ‘’ Lai es aizietu kurp iedams, visos 

ziedos degs tavs nams. Staigāšu, 

par visu smiedams, bet – ŠO ZEMI 

MĪLĒDAMS. Māris Melgalvs’’ 

Tematiska izstāde 

44. 

 

01 .- 29.11.2022.   ‘’Izlasīt un saklausīt – Satversmei 

100’’ 
Tematiska izstāde 

45. 

 

01 .- 29.11.2022.   Tuvplānā – Ziemeļvalstu 

rakstnieki 
Tematiska izstāde 

Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļa 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/16733
https://www.vestnesis.lv/ta/id/16733


100 

 

46. 01 .- 29.11.2022.   Svetlana Bless – ne tikai Žurka 

Kornēlija 
Tematiska izstāde 

47. 08 .- 29. 11.2022.   “ Pieskāriens. Jolanta Ābele. 

Akvareļi’’ 
Gleznu izstāde 

48.V/N 01 .- 29.11.2022.   “Nepilns gadsimts kāda laikraksta 

nosaukumā” 
Novadpētniecības/virtuāla 

izstāde 

 

49. 

01 .- 29.11.2022 Es iegāju pilsētā un uzliku savu 

sapni uz akmeņiem spīviem… 

Dzejniekam Linardam Taunam - 

100 

Tematiska izstāde 

 

 
Decembris   

50. 01 .- 30.12.2022.   “Es gribu izteikt visu, ko vien 

jūtu. Kālabad? Kāmdēļ? To tik 

debess zina. Jānim Ziemeļniekam 

– 125’’ 

Tematiska izstāde 

51. 01 .- 30.12.2022.   Ziemassvētku sajūtas.. Tematiska izstāde 

52. 01 .- 30.12.2022.   ‘’Sadarbojoties vairojam prieku’’ 

Sadarbojoties ar ukraiņu biedrību 

biedrību 

Tematiska izstāde 

53. 

ESIP 

01 .- 30.12.2022.   “ Eiropas Savienības Reformu jeb 

Lisabonas līgums’’ 

Tematiski informatīva 

izstāde 

54. 

V/N 

01 .- 30. 12.2022.   “Cukura saldums un rūgtums. 

Jēkabpils cukrfabrikai - 90” 

Novadpētniecības 

/virtuāla izstāde 

55. 

V 

Prezentācija 

informatīvai 

stundai 

Es iegāju pilsētā un uzliku savu 

sapni uz akmeņiem spīviem… 

Dzejniekam Linardam Taunam - 

100 

 

56. 

V 

Prezentācijai 

informatīvai 

stundai 

"IZLASĪT UN SAKLAUSĪT – 

SATVERSMEI 100" 

 

 

 2022.gadā kopā 67   

 Ceļojošas 

 

1  

 Virtuālas 

 

12  

 Mākslas 

 

8  

 Novadpētniecības 

 

11  

 ESIP 

 

6  

 Tematiskas 

 

29  
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Pielikums Nr.6 Bērnu un jauniešu nodaļas izstāžu dienasgrāmata 

 

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums 

 
 

JANVĀRIS  

1.  03.-15.01. Angļu rakstniekam Džonam Tolkīnam – 130 

2.  03.01. Virtuālā izstāde: LASĪTĀKĀS GRĀMATAS Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā 2021. gadā! 

3.  17.-31.01. Angļu rakstniekam Luisam Kerolam - 190 

4.  15.01. Virtuālā izstāde: Jaunās grāmatas JANVĀRĪ! 

5.  03.-25.01. Virtuālā izstāde: Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram 

Milnam - 140 

6.  21.01. Virtuālā izstāde: Lāču Republika grāmatu plauktos! Stāstiņi un 

pasakas par LĀČUKIEM! 

 FEBRUĀRIS  

7.  04.02. Virtuālā izstāde: Notikumi februārī! Bērnu un jauniešu literatūras 

nodaļa februārī piedāvā. 

8.  09.02. Virtuālā izstāde: Sirsniņmēnesis jeb labo vārdu nekad nevar būt 

par daudz! Idejas mazām un interesantām dāvaniņām 

9.  01.-26.02. Sirsniņmēnesis jeb labo vārdu nekad nevar būt par daudz! Dzeja, 

stāsti  un pasakas par mīlestību,  iejūtību un iecietību lieliem un 

maziem 

10.  01.26.02. Drīz pavasaris vai jūti? Mūsu grāmatplauktos ir grāmatas par 

vitamīniem, par sējas laiku – viss, lai sagaidītu pavasari vesels un 

radošs! 

 MARTS  

11.  01.-15.03. 8. Marts - Starptautiskā sieviešu diena! 

12.  01.-30.03. Dzejniekam Imantam Lasmanim – 85! 

13.  01.-30.03. Pavasara mēnesim ir gaišuma sajūta. Dzejoļi, stāsti, pasakas, 

ieteikumi žurnālos par pavasari 

 APRĪLIS  

14.  08.-16.04. Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai-85 

15.  12.-19.04. Dzejniekam Andrim Vējānam-95 

16.  16.-25.04. Lieldienas - pavasara saulgriežu svinības. Mīklas un rēbusi, olu 

ripināšana un citas tradīcijas 

17.  19.-26.04. Rakstniecei, dramaturģei Ilzei Indrānei -95 

18.  22.-29.04. Dzejniekam Pēteram Brūverim - 65 

 

19.  28.04. Virtuālā izstāde: Jaunās grāmatas! Izstāde lai popularizētu jaunas 

grāmatas  

 MAIJS  

20.  24.05. Virtuālā izstāde: #bookfacing Aicinājām izlasīt grāmatu H. Meilas 

“Viss, kas mirdz” 

 JŪNIJS  

21.  01.-30.06. Sveika Vasara! Izstādē bija apskatāma literatūra saturīgai un 

interesantai brīvā laika pavadīšanai 

22.  01.-20.06. Skaistais izlaidumu laiks! Svētku noskaņojumam – dzejoļu citāti no 

bibliotēkas grāmatu plaukta 

23.  20.-30.06. Vasaras brīnumainais saulgriežu laiks... 

 JŪLIJS  

https://www.facebook.com/hashtag/bookfacing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnmAxASNLHuRRdqMsxME17vI9h5Kd-ackOGABkhamcYTZJ3yWw81qImDxAo_IblotdnnNtW9QNOKyKke-bzNMcrz1CaC3_w14SgAa-Yaqg9dGc_5wgHRmWyMuu8EY4ftkqGiKcxrjS-1-16jhDWdYrnPOcakTzaZx2s9pCmbJ1rgSnv4idZCp2YLW-yBMwRI8&__tn__=*NK-R
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24.  01.-10.07. Jēkabpils pilsētas svētki: MANA JĒKABPILS. grāmatas, publikācis, 

viss, kas pie mums pieejams par MŪSU SKAISTO PILSĒTU!  

25.  01.-29.07. Katram mākonim zelta mala... Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam 

Osmanim   90 

26.  01.-29.07. “Ziedi, ziedi, ziedu pļava Krāsainiem ziediņiem”. Viss par 

ārstnieciskajām zālēm, to izskatu, kad ievākt u.t.t. atradīsi mūsu 

plauktu izstādē 

27.  01.-20.07. Agijas Stakas ceļojošā izstāde. No 1 līdz 20. jūlijam  bija apskatāma 

bērnu grāmatu ilustratores Agijas Stakas ceļojošā izstāde 

 AUGUSTS  

28.  01.-30.08. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 145 

29.  01.-30.08. Ogu, rudzu, ziedu un sēņu smarža - augusts ir klāt!  

30.  15.-30.09. Ābecīte -  lasi, raksti, zīmē un saceri! Grāmatiņu ar zilbēm,  ar 

skaistiem burtiem, ar cipariem, ar zīmējumiem 

31.  31.08. Virtuālā izstāde: Atskatīsimies uz vasaras pēdējā mēneša 

pasākumiem bibliotēkā  

 SEPTEMBRIS  

32.  01.-29.09. Zinību mēnesis. Visu mēnesi bija apskatāmas grāmatas par zinībām 

un skolu 

33.  01.-29.09. Raibais dzejas virpulis. Par godu dzejas dienām mūsu plauktos - 

dzejas grāmatas katrai gaumei! 

34.  01.-29.09. Nāk rudens, būs skaista ziema. Grāmatas un žurnāli, lai tumšie un 

lietainie rudens vakari kļūtu izzinoši un radoši!  

 OKTOBRIS  

35.  01.-29.10. “Sprunguļmuižā gadatirgus”. Rakstniecei Albertam Kronenbergam 

– 135 

36.  01.-29.10. Tumšo vakaru stāsti. Dažādi vakara stāsti – 

mīlīgi, baismīgi un smieklīgi 

37.  01.-29.10. Acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Grāmatas ar interesantām 

idejām, kā pats vari izveidot visdārgākās dāvanas savējiem 

38.  25.-29.10. Spocīgiem piedzīvojumiem! Viss, kas nepieciešams, lai varētu kārtīgi 

sagatavoties HALOVĪNAM 

 NOVEMBRIS  

39.  01.-29.11. Latvijas īpašie mirkļi: 

 Latvijas Republikas Saeimai – 100 (1922) 

 Pirms 100 gadiem stājas spēkā LR Satversme (1922) 

40.  07.-29.11. Novembris – svētku sajūtās: 

 10. Mārtiņdiena 

 11. Lāčplēša diena 

 18. Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

41.  21.-29.11. Gatavojamies pirmajai Adventei 

 DECEMBRIS  

42.  01.-29.12. “Baltais ceļš”. Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai – 125 

43.  01.-29.12. Klusais Adventes laiks 

44.  12.-23.12. “Nāk Ziemassvētki ar svētvakaru, 

Kā sudraba svečturis pasaule šķiet, 

Kur ticība labajam, gaismojot garu, 

Šai naktī gan pilīs gan būdiņās zied.” 

K. Apšukrūma 

Kopā: 44 
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Pielikums Nr.7 Krājuma attīstības koncepcija 
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Krājuma attīstības normatīvo dokumentu raksturojums 
 

Straujā informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, milzīgais izdotās informācijas 

daudzuma pieaugums noved pie informācijas un zināšanu nozīmes palielināšanās visās 21. gadsimta 

politiskās, ekonomiskās un sociālās dzīves jomās. Arī Latvijas attīstības rezultāti lielā mērā atkarīgi 

no valsts iedzīvotāju iespējām saņemt kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus. Informācija ir kļuvusi 

par stratēģiski svarīgu resursu, kurš nosaka pārējo resursu izmantošanas iespējas. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā - JGB) ir nozīmīgs sabiedrības informācijas, 

komunikācijas un kultūras centrs, tālākizglītības un pašizglītības iestāde. Laikā, kad informācija kļūst 

par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem, aktuāla un kvalitatīva iespieddarbu un citu 

izdevumu komplektēšana ir bibliotēkas uzdevums, lai varētu sniegt pakalpojumus un veicināt 

sabiedrības mūžizglītību. 

Pieaugot informācijas izdevumu piedāvājumam un iespējām, kā arī finansiālais 

nodrošinājums komplektēšanas procesu veikšanai ir kļuvis apjomīgāks un stabilāks, Jēkabpils 

Galvenā bibliotēka izstrādāja bibliotēkas krājuma papildināšanas koncepciju un par vienu saviem 

bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem izvirzīja - nodrošināt krājumu attīstības politikas pamatprincipu 

ievērošanu un izpildi.  

Šobrīd komplektēšanas politiku, kas attiecas arī uz publiskajām bibliotēkām, valstī reglamentē 

sekojoši likumi un normatīvie akti: 

 Latvijas Republikas Satversme, kuras 100. pantā teikts: „Ikvienam Latvijas pilsonim ir 

tiesības brīvi, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.” 

 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5. pants 

(1) “Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi 

dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida 

orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku 

noteiktā kārtībā” 

(2) “Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot 

politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var 

noteikt tikai ar likumu” 

 Bibliotēku likums, kura 11. pants deklarē to, ka  

- valsts nozīmes bibliotēkai krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes nozarē 

vai vairākās zinātnes nozarēs; 

- bibliotēka nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu 

bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot 

starpbibliotēku abonementu; 

- nodrošina bibliotēku krājumu koordināciju; 

 LR MK 2001. gada 25.septembra noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi”, kuri paredz sekojošu finansējumu - pašvaldību bibliotēkās – ne 

mazāk kā  0,43 EUR uz vienu iedzīvotāju. Normatīvam nevajadzētu būt statiskam – 

konkrēti noteiktam, tam vajadzētu būt dinamiskam atbilstoši inflācijai, starptautiskiem 

standartiem. 

 LR MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma 

noteikumi”, kuri nosaka nacionālā krājuma veidošanās, papildināšanas, uzskaites, 

uzturēšanas un saglabāšanas kārtību.  

 LR MK 2001. gada noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības 

noteikumi” ar grozījumiem 2009. gadā Nr. 358 un Nr. 1244. 

 Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra izstrādātais dokuments 

“Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” (Rīga, 2012). 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija (2016-2020). 

Pamatojoties uz šiem likumiem un normatīvajiem aktiem, tika izstrādāta JGB krājuma 

attīstības koncepciju tika pārstrādāta un aktualizēta atbilstoši šī brīža ekonomiskajai situācijai un 

jaunajiem publisko bibliotēku piedāvājumu aspektiem. Dokumentā noteikti galvenie rīcības virzieni 
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konkrētajam periodam - mērķi, kritēriji, krājuma glabāšanas principi, sadarbība krājuma veidošanā, 

komplektēšanas avoti. 

Lasītāju un pieprasījuma analīze 
 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka – kultūras, informācijas un arī metodiskais centrs visām 34 

publiskajām un 22 skolu bibliotēkām, kas apkalpo Jēkabpils reģiona – Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, 

Viesītes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Neretas novada iedzīvotājus. Mūsu bibliotēkai, pamatojoties 

uz galvenās bibliotēkas statusu, kā arī bibliotēkas nolikumu, pamatuzdevums ir apkalpot jebkuru 

mūsu reģiona iedzīvotāju, neatkarīgi no tā, kurā pagastā viņš dzīvo.  

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesā tiek analizēti šādi lasītāju pieprasījumi: 

1) Lietotājiem aizpildot reģistrācijas karti, iespējams atzīmēt intereses; 

2) Sadarbojoties ar visu līmeņu izglītības iestāžu darbiniekiem un studentiem un 

audzēkņiem;  

3) Ikdienā sarunājoties ar lasītājiem, tiek noskaidrotas viņu vēlmes; 

4) Reizi gadā tiek veikta aptauja “Ko es lasu?” par lasīšanas paradumiem. 

 

Krājuma attīstības finansējums un komplektēšanas avoti 
 

JGB jaunieguvumus komplektē bibliotēkas nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļas un Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāji savstarpēji sadarbojas, lai lietderīgi tērējot iedalītos finanšu resursus, 

maksimāli aptvertu ikvienu lietotāju grupu un apmierinātu lietotāju pieprasījumus. 

Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori: 

1) lietotāju pieprasījums, 

2) finanšu līdzekļi, 

3) izdevēju un tirdzniecības piedāvājums. 

Resursus galvenokārt iepērk: 
1) Jēkabpils pilsētas grāmatnīcās; 
2) Interneta vietnes un izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi (piemēram, “Virja LK”; 

„Latvijas Grāmata” u.c.); 

 

Pašvaldības finansējums 0,85 EUR uz 1 iedzīvotāju. Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 

iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā ir divas bibliotēkas un finansējums tika rēķināts no puses 

pilsētas iedzīvotāju skaita. 

 

Pašvaldības līdzekļi grāmatu un periodikas iegādei 

 

Gads Finansējums (EUR) 

2017 9630 

2018 9508 

2019 9430 

 

Bibliotēka ievēro principu: 2/3 naudas - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei, 

ne vairāk kā 1/3 - preses izdevumu abonēšanai.  

 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

1) pirkumi; 

2) nodots bezatlīdzībā – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, 
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3) atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā 

līdzvērtīgiem, 

4) abonēšana – Latvijā un ārzemēs izdoti periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam. 

 

Krājuma komisija 
Bibliotēkas krājumu veidošanu uzrauga un kontrolē Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora iecelta 

Krājuma komisija. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi: 

5) piedalīties komplektēšanas koncepcijas un komplektēšanas profila izstrādē, nosakot 

informācijas nesēju atlases kritērijus un kārtību; 

6) atlasīt un iepirkt informācijas nesējus; 

7) saņemot informācijas nesējus, kuriem nav norādīta vērtība (piemēram, dāvinājumi), 

noteikt to cenu; 

8) lemt par tādu informācijas nesēju pieņemšanu Bibliotēkas krājumā, kurus Bibliotēkas 

lietotāji piedāvā nozaudēto vietā; 

9) lemt par informācijas nesēju rotāciju starp krājuma daļām; 

10) lemt par informācijas nesēju norakstīšanu; 

11) lemt par norakstīto informācijas nesēju nodošanu citām bibliotēkām un citām 

institūcijām. 

 

Darbs ar krājumu 
1) Krājuma analīze (ņemot vērā visus apvienotā krājuma informācijas nesējus). 

2) Lasītāju pieprasījumu analīze. 

3) Komplektēšanas plānošana atbilstoši vajadzībām un pieejamam 

finansējumam. 

4) Vajadzīgo informācijas nesēju meklēšana un atlase atbilstoši Bibliotēkas 

vajadzībām. 

5) Informācijas nesēju iegāde. 

6) Informācijas nesēju apstrāde. 

7) Informācijas par jaunieguvumiem ievietošana bibliotēkas mājaslapā, 

informatīvajā ekrāna un sociālajos tīklos. 

8) Izvietojums plauktos. Pieejamības nodrošināšana. 

9) Publicitātes pasākumi, t.sk. jaunumu izstādes. 

10) Jauno un veco informācijas nesēju saskaņošana krājumā, krājuma attīrīšana. 

11) Izmantošanas analīze, novērtēšana. 

12) Saglabāšana. 

 

Krājuma komplektēšanas veidi 
1) Kārtējā komplektēšana. Sistemātiska un plānveidīga Bibliotēkas krājuma papildināšana ar 

jauniznākušiem informācijas nesējiem; 

2) Piekomplektēšana. Plānveidīga Bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem vai 

nepietiekamā eksemplāru skaitā esošiem informācijas nesējiem, kā arī papildinātiem un 

pārstrādātiem; 

3) Rekomplektēšana. Regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, nepieprasītiem informācijas nesējiem. 



107 

 

Komplektēšanas procesa informācijas avoti 
Bibliogrāfiskie līdzekļi: 

1) Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) -Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliogrāfijas institūta izveidots nacionālās bibliogrāfijas biļetens; 

2) Literatūras ceļvedis" (ISSN 2592-8392) -informatīvs Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

izdevums Latvijas bibliotekāriem; 

3) Profesionālie saraksti, publikāciju datubāzes. 

Recenzijas: 

Profesionāļu recenzijas un ieteikumi. 

Reklāmas materiāli: 

1) Izdevēju un grāmatu tirgotāju un piegādātāju informācija (tīmekļa vietnes, katalogi 

utt.); 

2) Informācija par jauniem izdevumiem plašsaziņas medijos; 

3) Izstādes; 

4) Profesionāļu rekomendēta literatūra, ar atlasi-lasītāju ieteiktie izdevumi; 

5) Lasīšanas veicināšanas programmu literatūras saraksti. 

 

Prioritātes krājuma komplektēšanai 
 

1) Iespieddarbi, it īpaši: 

 Latviešu oriģinālliteratūra; 

 Izdevumi bērniem un jauniešiem. Bērnu literatūras nodaļa komplektē visu nozīmīgāko 

Latvijā izdoto daiļliteratūru un nozaru literatūru, bērniem, pusaudžiem un jauniešiem 

no 0-16 gadiem.  

 Uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, ceļveži; 

2) Periodiskie izdevumi; 

3) Kartogrāfiskie dokumenti; 

4) Attīstošās, izzinošās spēles; 

5) Audiovizuālie informācijas nesēji; 

6) Elektroniskie dokumenti, datu bāzes; 

7) Informācijas nesēji novadpētniecības krājumam. Izdevumi, kas saistīti ar Jēkabpils 

reģionu, kultūrvēsturisko novadu, personībām. 

 

Citi faktori, kas nosaka prioritātes informācijas nesēju komplektēšanā 
 

1) Reģionālais aspekts. 

2) Valodas, kādās informācijas nesēji tiek komplektēti. Pamatā tiek komplektēti 

informācijas nesēji latviešu valodā. Ja konkrētā nozarē trūkst informācijas nesēju latviešu 

valodā, ar atlasi tos komplektē angļu, krievu valodās, retāk vācu valodā. Prioritārā valoda 

tiek izvēlēta, ņemot vērā pieejamos informācijas nesējus un Bibliotēkas lietotāju mērķa 

grupas, kas pamatā izmanto attiecīgos izdevumus. 

3) Izdevumu veidi, formāti. Bibliotēka komplektē dažādu veidu un formātu izdevumus 

atbilstoši Bibliotēkas statusam un definētajam komplektēšanas līmenim nozarē. 

Komplektējot krājumu, svarīgi ievērot racionālu attiecību starp tā daļām – esošo un jauno 

fizisko un digitālo resursu esamību proporcionāli lietotāju pieprasījumam.  
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4) Eksemplaritāte. 

Izdevumus komplektē 1-2 eksemplāros. 

5) Hronoloģiskais aptvērums: 

 Komplektē jaunos uzziņu izdevumus, enciklopēdijas un vārdnīcas, kā arī dažādos 

laika periodos izdotos informācijas nesējus, kas nav zaudējuši aktualitāti, ir 

pieprasīti, vai ar īpašu kultūrvēsturisko vērtību. 

 Aktīvam krājumam komplektē pamatā pēdējo 5gadu laikā izdoto daiļliteratūru. 

 Periodiku komplektē, abonējot, vēlāk glabājot un nodrošinot pieeju saskaņā 

ar13.punktā noteiktajiem termiņiem. Dāvinājumus pieņem ar atlasi, īpaši pieprasītos 

vai ar kultūrvēsturisko vērtību, pilnos gada komplektos (retos gadījumos vērtīgiem 

izdevumiem komplektos pieļaujami iztrūkumi). 

6) Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji: 

 Izdošanas laiks – bez ierobežojuma; 

 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra; 

 Valoda – pamatā latviešu valoda, daiļliteratūra un populārzinātniska literatūra arī 

svešvalodās; 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas; 

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt 

lietotājiem. 

 

7) Krājumā neiekļauj: 

 Skolu mācību materiālus (ar retiem izņēmumiem); 

 Sīkiespieddarbus, īslaicīgas nozīmes iespieddarbus (programmas, afišas, reklāmas 

prospektus, aģitācijas materiālus un tml.), izņemot novadpētniecības krājumam 

atbilstošus materiālus; 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru. 

Informācijas nesēju atlases kritēriji 
 

1) Atbilstība Bibliotēkas mērķiem un lietotāju vajadzībām. 

2) Saistība ar esošajiem materiāliem krājumā. 

3) Zinātniskā, kultūrvēsturiskā, literārā un mākslinieciskā vērtība. 

4) Informacionālā un sociālā vērtība (klasika, autora vai izdevēja reputācija un 

nozīmīgums, novadpētniecības tematika). 

5) Novitātes pakāpe attiecībā uz krājumā esošajiem materiāliem. 

6) Praktiskā nozīme, aktualitāte, pieprasījums. 

7) Tādi vai līdzīgi informācijas nesēji nav pieejami, vai tiem ir ierobežota pieeja citās 

reģiona bibliotēkās. 

8) Informācijas nesēja formāts ir atbilstošs Bibliotēkas vajadzībām. 

9) Iegādes cena. 

Norakstīšana 
 

Norakstīšanai paredzētos informācijas nesējus Bibliotēka atlasa pēc sekojošiem kritērijiem: 

1) saturā novecojuši; 

2) liekie dubleti; 
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3) Bibliotēkas profilam neatbilstoši (piemēram, mācību grāmatas); 

4) nolietoti vai bojāti informācijas nesēji, kas kļuvuši nederīgi turpmākai izmantošanai un ko 

nav iespējams (vai nav finansiāli izdevīgi) salabot; 

5) lietotāju nozaudēti un informācijas nesēji, kas pazuduši brīvpieejas apstākļos un kuru 

zudumu Bibliotēka ir konstatējusi; 

6) informācijas nesēji, kas nav atgūstami no lietotājiem (piemēram, lietotāju dzīvesvietas 

maiņas dēļ, lietotāji miruši). 

Norakstīšanas procedūra 
1) bibliotekāri veic norakstāmo informācijas nesēju atlasi; 

2) bibliotekāri izveido norakstīšanas aktu Bibliotēku informācijas sistēmas programmā, katram 

norakstīšanas iemeslam veido atsevišķu aktu;  

3) bibliotekāri veic informācijas nesēju izslēgšanu; 

4) krājuma komisija pārbauda un akceptē norakstīšanai paredzētos informācijas nesējus. 

Periodisko izdevumu glabāšanas termiņi 
Bibliotēkai ir tiesības glabāšanas termiņu mainīt atkarībā no pieprasījuma un telpu kapacitātes. 

 

Abonēto periodiku bibliotēka glabā: 

Laikraksti  

Jēkabpils reģiona laikraksti Bez laika ierobežojuma 

Jēkabpils pilsētas un reģiona novadu 

pašvaldību izdevumi 

Bez laika ierobežojuma 

Latvijas laikraksti 3 gadi 

Žurnāli  

Māksla, dizains, kultūra un literatūra  5 gadi 

Ar atlasi – bez laika ierobežojuma (piem., Karogs, 

Jaunā gaita Domuzīme u.c.) 

Socioloģija, izglītība, psiholoģija, 

tiesību zinātnes, vides zinātnes 

10 gadi 

Ar atlasi – bez laika ierobežojuma (piem., Jurista 

Vārds 

Vēsture 10 gadi 

Zinātne, medicīna 5 gadi 

Amatniecība, mājokļa iekārtošana, 

dārzkopība 

5 gadi 

Hobiji, brīvā laika pavadīšana 3 gadi 

Ar atlasi – bez laika ierobežojuma (piem., Burda, 

Anna) 

Izklaide 1 gads 

 

 

 JGB Krātuve 
 

Krātuves galvenās funkcija: 

1) Nodrošināt JGB mazpieprasītās krājuma daļas saglabājamību; 

2) Atslogot aktīvo krājumu telpu trūkuma dēļ.  

Krātuvē pieejami: 
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1) Mazpieprasīti informācijas nesēji ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai māksliniecisku vērtību 

(arī ar potenciālo); 

2) Dažāda satura dubletes; 

3) Retumi – atsevišķi izdevumi, kuri izdoti Latvijā līdz 2.Pasaules karam un trimdas izdevumi. 

 JGB nodaļu krājumu komplektēšanas tematiskie profili 
 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumu komplektēšanas pamatprincipi tiek veidoti saskaņā ar 

pasaules bibliotēku darbā aprobētiem un ieteiktiem krājuma veidošanas dziļuma un intensitātes 

līmeņiem: 

 0 – konkrēto nozari nekomplektē vispār 

1 – minimāls informācijas līmenis, bibliotēkas fondi nodrošina tikai nelielu 

informāciju par nozari vai tēmu 

2 – pamatinformācijas līmenis, bibliotēkas fonds kalpo, lai iepazītu un definētu 

noteiktu nozari, lai uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur, tiek nodrošinātas lietotāju 

informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības divu pirmo gadu līmenim 

3 – studiju līmenis, fondi sniedz informāciju par noteiktu nozari vai tēmu sistemātiskā 

veidā, tomēr zemākā līmenī, nekā nepieciešams zinātniskai pētniecībai, un nodrošina bibliotēkas 

lietotāja ar koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas vajadzības 

4 – pētniecības līmenis 

5 – visaptverošs, relatīvā pilnīguma līmenis 

 

 

Temati Abonements Bērnu nodaļa 

Datorzinātne, enciklopēdijas, vārdnīcas (UDK = 0) 3 1 

Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika, morāle (UDK = 1) 3 1 

Reliģija, teoloģija (UDK = 2) 2 1 

Sabiedriskās zinātnes (UDK = 3) 3 0 

Politika, politoloģija (UDK = 32) 3 1 

Ekonomikas zinātnes (UDK = 33) 3 0 

Tiesības un juridiskās zinātnes (UDK = 34) 3 1 

Valsts administratīvā pārvalde (UDK = 35) 2 0 

Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums 

(UDK = 36) 

2 0 

Izglītība un pedagoģija (UDK = 37) 3 1 

Etnoloģija un folklora (UDK = 39) 3 1 

Matemātika un dabas zinātnes (UDK = 5) 2 1 

Medicīna (UDK = 61) 2 0 

Inženiertehniskās zinātnes (UDK = 62) 1 0 

Lauksaimniecība, mežniecība, medības, zivsaimniecība 

(UDK = 63) 

2 0 

Mājturība, mājsaimniecība, viesnīcu menedžments, 

sabiedriskā ēdināšana (UDK = 64) 

2 1 

Uzņēmumu vadīšana, ražošanas organizē. (UDK = 65) 2 0 

Ķīmijas tehnoloģija, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas 

rūpniecība (UDK = 66)  

1 0 

Dažādas rūpniecības un amatniecības nozares (UDK = 

67/68) 

1 0 

Mākslas vēsture (UDK = 7) 2 1 

Pilsētbūvniecība (UDK = 71) 1 0 
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Arhitektūra (UDK = 72) 2 0 

Plastiskās mākslas, tēlniecība, keramika, metālmāksla 

(UDK = 73) 

1 0 

Zīmēšana, dizains, lietišķā māksla, metālmāksla (UDK 

= 74) 

2 1 

Glezniecība (UDK = 75) 2 1 

Grafiskā māksla, grafika (UDK = 76) 1 0 

Fotogrāfija, kinematogrāfija (UDK = 77) 2 0 

Mūzika (UDK = 78) 2 1 

Sabiedriskie laika kavēkļi, izpriecas un izrādes, 

skatuves māksla, teātris, balets, opera, deja (UDK = 79) 

2 1 

Sports (UDK = 796) 1 1 

Filoloģija (UDK = 80) 1 0 

Valodniecība, valodas (UDK = 81) 2 1 

Literatūrzinātne (UDK = 82) 3 2 

Daiļliteratūra (UDK = 821) latviešu valodā  3 2 

Daiļliteratūra (UDK = 821) krievu valodā  1 1 

Arheoloģija (UDK = 902) 1 0 

Antropoloģija (UDK = 903) 0 0 

Ģeogrāfija (UDK = 91) 3 1 

Biogrāfijas (UDK = 929) 3 1 

Vēsture (UDK = 93/94) 3 1 

 

Bibliotēku sadarbības 

 un kataloģizācijas nodaļas vadītāja     Daiga Rubene  

 

 

2020. gada 27.februārī 
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Pielikums Nr.8 Bērnu un jauniešu nodaļas fotomirkļi 

 

Video mirkļi  

1. Radīsim prieku bibliotēkā  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/5481078278670163  

2. Daudz laimes, Latvija!  Arī no  Ukraiņu ģimenes  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/671867101337478  

3. Mēs esam gatavi Helovīniem  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1545745155880242 

4. Šodien bibliotēkā tikai puiši  

5. https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/5896886223695597  

6. Paldies skolotājiem!  

7. https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/805701734190119  

8. Šīs vasaras skaistākais pasākums - orientēšanās spēle MANA JĒKABPILS... 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/593775905525660 

9.  Video par Agijas 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/443734747243595 

10. Ko darīt lietainā laikā? Nāc pie mums 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1466097423820147 

11. Lieldienu jautrība  

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/663686838265798 

12. Sirsniņmēnesis 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/5088535341185160 

13. Plauktu izstādes un afišas 

14. https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/346109660506440 

Lāču republika grāmatu plauktos 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/520899009125394 

https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/5481078278670163
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/671867101337478
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1545745155880242
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/5896886223695597
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/805701734190119
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/593775905525660
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/443734747243595
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/1466097423820147
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/663686838265798
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/5088535341185160
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/346109660506440
https://www.facebook.com/jngbbernuunjauniesunodala/videos/520899009125394
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Janvāris 

18.janvāra saulainā rītā, ievērojot drošības pasākumus, pie mums ciemojās Ābeļu pagasta 

pirmsskolēni! 

Februāris 

Interaktīvas pasākums – SIRSNIŅDIENA, kopā ar PII Auseklītis 

Aprīlis 

Novada skolu jaunieši pēc pasākuma Kultūras centrā – tīklu veidošanas Ukrainai  

Zaķenīte devās ciemos uz PII Bērziņš, lai radītu Lieldienu jampadraci a r jautrību un dziesmām!  
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Lieldienas sagaidot Jēkabpils 3 vidusskolā 

Lieldienu radošās darbnīcas un mirkļi ar skolotājiem 

Izbraukuma pasākumā uz PII "Auseklītis", lai kopā ar Ūdensvīriņu noskaņotos pavasarim 

Maijs 

II "Kāpēcītis" sagatavošanas grupiņas ķipariem palīdzējām gatavot  māmiņām apsveikumus 
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Pie mums ciemojās Jēkabpils 3. vidusskolas 1.b. klases Bērnu žūrijas eksperti 

Ciemos uz bibliotēku atbraukuši Antūžu pamatskolas lielie un mazie ķipari – īpašie bērni 

 

Mūsu nodaļu apmeklēja Jēkabpils 3. vidusskolas 1. a klases Bērnu žūrijas eksperti 

 

Jēkabpils 2.vidusskolas 1.e klases bērnus Pepija sagaidī ja uz multeņu seansu 
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Jūnijs 

Bērnu svētki! Mēs arī piedalījāmies BIBLIOTĒKU TETĪ! 

Augusts 

8.augustā ciemos bija Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra dienas nometnes dalībnieki. 

9.augustā nodaļas Jautrais klauniņš devās izbraukumā uz Asares bibliotēku, kur kopā ar Asares 

kultūras namu bija saorganizēts vasaras raibākais pasākums! 

Septembris 

1.septembris -  Zinību diena! JNG Bērnu un jaunieš u nodaļas Pepija devās ciemos uz Sūnu 

pamatskolu! 
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Zinību dienas pasākums kopā Pepiju Garzeķi , kas mazajiem ķipar  iem rādīja, kā dzen prom niķus,  

dejoja burtiņu un cipariņu dejas, dziedāja kopā jautrā alfabēta dziesmiņas 

  

"Skaļās lasīšanas" reģionālais fināls! 

 

Skolēni iejūtas DZEJOĻU DETEK  TĪVU lomās apvienojot ar radošo darbnīcu 

 

Jēkabpils 2.vidusskolas 2.e.klase  - iepazīstinām ar Bērnu žūrijas 2022 grāmatām 
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Oktobris 

Nodaļas bibliotekāre Liene Anteviča  rādīja, un dalījās pieredz ē ar savu interesanto hobiju. Dzejas 

dienu ietvaros Atašienes skolas skolēni mācījās no grāmatām izveidot vāzes. 

Jēkabpils 3.vidusskolas skolotājas Mārītes  Viļumas ķi  pari, pēc ekskursijas pa pilsētu, skolēni 

atnāca atvilkt elpu - noskatījāmies 2  multfilmas! 

Oktobrī nodaļā ciemojās   "Bērnu žūrijas 2022" topošie eksperti, lasām grāmatas un darbojamies 

radoši.š i , 
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Tumšs? Spokojas? Bailes? Nieks! Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā 

helovīniem gatavojas jautrībā, un krāsainībā - radošajā darbnīcā! 

Turpinās sadarbība a  r novada bibliotēkām un skolām –dzejas dienas Sūnu pamatskolā – Burtiņu 

zupas vārīšana 

Novembris 

Mūsu foto stūrītis pieskaņojas visiem gadalaikiem! Nāc u  z bibliotēku pēc grāmatām un sarīko ar 

draugiem fotosesiju! 

Projekts Grāmatu starts ukraiņu bērniem un viņu apsveikumi Latvijai sakrita ar PII Kāpēcītis 

pasākumu – ES ESMU LATVIJA 
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Decembris 

Nodaļas bibliotekāre Liene Anteviča ciemojās Biržu tautas namā, kur dalījās pieredzē, kā 

nevajadzīgām jeb makulatūras grāmatām iedot otro dzīvi. 

Rūķa darbnīcas! 

Ziemassvētki ir laiks, lai dāvātu viens otram prieku, sirsnību, tāpēc Bērnu un jauniešu nodaļas  

Rūķīte devās ciemos  uz pansionātu “Jaunāmuiža”. 
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15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai iespējams svinēt klases eglīti bibliotēkā? Jēkabpils 2.vidusskolas 2.e klases eglīte bibliotēkā  

2022.gads mūsu nodaļai bija radošs, krāsains un interesants – paldies JnGB Bērnu un jauniešu 

nodaļai. Kopšapavasara nodaļā jauns darbinieks, jo kolēģite devusies bērna kopšanas atvaļinājumā, 

sveicam Lieni savā pulciņā 
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Pielikums Nr.9 Lasītāju apkalpošanas nodaļas fotomirkļi 

 
 ,Darbnīca "Radām prieku", sadarbībā 

ar Vidusdaugavas NVO centru 

 
Saruna "Digitālas prasmes ikdienai”, sadarbībā 

ar Vidusdaugavas 

 
Lekcija "Kā nekļūt par savvaļas sugu 

kontrabandistu?", sadarbībā ar Rāznas Nacionālā 

parka dabas centru 

 
Maskēšanas tīklu siešanas talka 

 
Informatīva stunda par Lieldienām,  Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas 7a klasei  

 
  Ligitas Ābolnieces grāmatas “Esejas par esību” 

atvēršanas svētki 

 
Projekta HOME, LLI-422 Ludzas novadā, Rokišķu 

rajonā un Jēkabpils pilsētā” notika seminārs “Digital 

communication” Rokišķos 

 
 Bibliotēkas kolektīvs piedalījās Lielajā talkā 
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Zanes Stulpiņas fotoizstādes "Cauri laikiem" 

atklāšana  

 
Pasākumu “Cik viens mēs par otru zinām?”  

 

 
Pirmā tikšanās medijpratības projektā vidusskolēniem 

 

 
 Akcija “Saloki savu miera balodi!”, sadarbībā ar 

EUROPE DIRECT Jēkabpils centru 

Informatīva stunda JVG 7. klasei par bibliotēkas 

pakalpojumiem, e-resursiem, bibliomatu  

 
Sarunu pēcpusdiena “ Senās fotogrāfijas 

skatoties…Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki un 

mandolīna’’ 

 
Radoša darbnīca “ Magoņu vasara, lina auduma 

apgleznošana kā vasaras somas dekora elements’’ 

 
Grāmatu tirdziņš Kultūru sētā, Jēkabpils pilsētas 

svētku laikā 
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Saruna par dzīvi un likteņiem, saistībā ar Annas 

Skaidrītes Gailītes divu personisku grāmatu iznākšanu 

 

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres novada 

bibliotēkām 

 

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju  

 
 Saruna "Vienoti dažādībā", Dzejas dienu 2022 

ietvaros 

 
Muzikālā dzejas performance "Dzejas fetišs" 

 
Dzejas dienu pasākums – "Sirds uz perona" 

 

 
Lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā” 

 

 
Tikšanās ar izstādes “Ainavas melnbaltajās 

fotogrāfijās - Retro.’’ autoru Aivaru Siliņu ( 

Daugavpils) 
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Sadarbības brauciens uz Aknīsti ar dienas centru 

"Kopā būt" 

 

 
Jēkabpilī viesojās pārstāvji no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas digitalizācijas nodaļas un 

LNB Bibliotēku attīstības centra 

 
Krēslas stundas lasījums, Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļā 2022 

 

 
Informatīva stunda "Izlasīt un saklausīt – 

Satversmei 100" 

 
Informatīva stunda par latviešu trimdas rakstnieku 

Linardu Taunu, Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas  skolēniem.  

 

 
Informatīva stunda par latviešu trimdas 

rakstnieku Linardu Taunu, Jēkabpils 

3.vidusskolas skolēniem 
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Informatīva stunda par latviešu trimdas rakstnieku 

Linardu Taunu, Jēkabpils Agrobiznesa audzēkņiem 

 

 
VII Latvijas stāstnieku konferencē “Pilsēta un 

sēta” Rīgā 

 
Pasākums "Sadarbojoties vairojam prieku" 

 
Gada noslēguma sanāksme 

 
Dienas centrā "Kopā būt" atskatās uz aizvadītajā gada 

paveikto 

 

 
Bibliotēka no Aizsardzības ministrijas ir saņēma 

informatīvos bukletus “72 stundas. Kā rīkoties 

krīzes gadījumā?” 

 
Bibliotēkas rūķi apciemo dzīvnieku patversmi 

 
Bibliotēka saņēma grāmatas ukraiņu valodā 
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Pielikums Nr.10 Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas publikācijas 2022.gadā 

 

Nr. 

p/k 

 Raksta nosaukums  Saite 

 

Publikācijas no avīzēm „Brīvā Daugava”,  

Jēkabpils Novada Vēstis un “Prameņ” 

 

1. I. Bičevska Ukraiņu biedrībai “Javir” 

2021.gads bijis daudziem 

notikumiem bagāts  

Brīvā Daugava Nr. 8 

(28.01.2022. - 9.lpp.) 

2. I. Bičevska Bibliotēku nedēļā atver jaunu 

grāmatu un runā jaunu bibliotēkas 

ēku 

Brīvā Daugava Nr. 33 

(26.04.2022. – 1., 3. lpp.) 

3. I. Bičevska Jaunieši iepazīstas ar integrācijas 

piemēriem Jēkabpilī 
Brīvā Daugava Nr. 39 

(17.05.2022. – 7.lpp.) 

4. I. Bičevska Aknīstes bibliotēkā atvērta 

Novadpētniecības nodaļa 
Brīvā Daugava Nr. 53 

(08.07.2022. – 8.lpp.) 

5.  A. Grīnbergs Anna Skaidrīte Gailīte – mēneša 

autore “Zvaigznes” grāmatnīcās  
Brīvā Daugava Nr. 54 

(12.07.2022. – 4.lpp.) 

6. I. Bičevska Nosvin divu Skaidrītes Gailītes 

grāmatu iznākšanu  
Brīvā Daugava Nr. 57 

(22.07.2022. – 1., 4.lpp.) 

7. I. Zone Sešdesmito gadu ballēs tika dejots 

estrādes orķestra pavadījumā 
Brīvā Daugava Nr. 60 

(02.08.2022. – 4.- 5. lpp.) 

8. K. Prošina Ukraiņu biedrībai “Javir” vasara 

bija radoša  
Brīva Daugava Nr. 76 

(27.09.2022. – 1. - 2. lpp.) 

9.  Sabiedrisko 

attiecību un 

digitālas 

komunikācijas 

nodaļa 

 

Pagastu bibliotēkām ir būtiska 

loma sabiedrības izglītošanā un 

informēšanā  

Jēkabpils Novada Vēstis Nr.10 

(10.2022. - 14. lpp.)  

10. I. Zone Plāno, kā optimizēt bibliotēku un 

tautas namu darbu 
Brīvā Daugava Nr. 80 

(11.10.2022.- 1. – 2. lpp.) 
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11. I. Bičevska Fotogrāfijas no pagājušā gadsimta 

izstādē “Retro”  
Brīva Daugava Nr. 84 

(25.10.2022. – 1., 3. lpp.) 

12.  Bibliotēka – literatūras templis vai 

atpūtas un izklaides centrs? 
Brīvā Daugava Nr.85 

(28.10.2022. – 6. lpp.) 

13. J. Apīnis Gaismas piepildītas dzīves 

formula ir vienkāršība 
Brīvā Daugava Nr. 86 

( 01.11.2022. – 1.- 2. lpp.) 

14. I. Bičevska Zasas bibliotēkā skatāma izstāde 

“Pasaule mākslinieka acīm” 
Brīvā Daugava Nr. 140 

(27.07.2022. – 14. lpp.) 

15. J. Apīnis Nemainīgs ir tikai gaišums   
Brīvā Daugava Nr. 90 

(15.11.2022. – 8. lpp.) 

16. J. Apīnis Krāšņi aizvadīti valsts svētki  
Brīvā Daugava Nr.92 

(22.11.2022. – 1. lpp) 

17. I. Jansone Festivāls “Buļba” 
Prameņ Nr. 6 

(10. - 11.2022. 2. lpp.) 

18. A. Volante Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

pārstāvji tiekas ar Jēkabpils 

novada bibliotekāriem  

Brīvā Daugava Nr. 93 

 (25.11. 2022. – 12.lpp.) 

19. V. Pavloviča Iedvesma 
Prameņ Nr. 6  

(10. – 11. 2022. – 6. lpp.) 

20. D. Druveniece Ģimnāzisti iepazīst dzejnieku 

Linardu Taunu   
Brīvā Daugava Nr. 96 

 (06.12.2022. – 8. lpp.) 

Publikācijas no informatīva portālā „Radio1.lv” 

1. S. Mikanovska Aicina uz Ligitas Ābolnieces 

jaunās grāmatas «Esejas par 

esību» atvēršanu 

https://www.radio1.lv 

 

2. S. Mikanovska Pazīstamais kultūras darbinieks 

Pēteris Draņevičs pēdējā gada 

laikā ievērojami notievējis 

https://radio1.lv 
 

https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://radio1.lv/lv/Lasamgabals/1/51731/Pazistamais-kulturas-darbinieks-Peteris-Dranevics-pedeja-gada-laika-ieverojami-notievejis
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3. S. Purviņa Fotostāsts: Ligitas Ābolnieces 

grāmatas "Esejas par esību" 

atvēršanas svētki 

https://www.radio1.lv 

 

4.  EUROPE DIRECT Jēkabpils 

centrs aicina ikvienu salocīt savu 

miera balodi (FOTO) 

https://www.radio1.lv 
 

5.  Krustpils pilī norisināsies Annas 

Skaidrītes Gailītes jauno grāmatu 

atvēršana un saruna par DZĪVI un 

LIKTEŅIEM 

 

https://radio1.lv 
 

6.  Aicina uz pasākumu: Lucijai 

Ķuzānei – 95! “Ak, pasaulīt – kas 

tad tur sevišķs!” 

 

https://radio1.lv 

 

7.  Fotostāsts: Dzejas dienu 

pasākums Krustpils kultūras 

centrā - saruna par dzeju "Vienoti 

dažādībā" 

 

https://www.radio1.lv 

8. S. Purviņa FOTOSTĀSTS: Jēkabpils novada 

galvenajā bibliotēkā atklāta 

izstāde – “Ainavas melnbaltajās 

fotogrāfijās – retro. Aivars Siliņš” 

 

https://www.radio1.lv 

 

9. S. Purviņa Jēkabpils novada Galvenajā 

bibliotēkā notika pasākums 

"Sadarbojoties vairojam prieku" 

(FOTO) 

 

https://radio1.lv 

 

 

Portāls: Jēkabpilslaiks.lv 

 

1. S. Paegļkalne Jēkabpils iedzīvotāji iesaistās 

kamuflāžas tīklu veidošanā 

http://jekabpilslaiks.lv 

 

2. S. Paegļkalne Diskusijā vienojas par bibliotēkas 

piebūves būvniecību Jēkabpilī 

http://jekabpilslaiks.lv 

3. Jēkabpils 

novada 

pašvaldība 

Jēkabpils pārstāvji pieredzes 

apmaiņas braucienā apmeklē 

Ogres un Jūrmalas bibliotēku 

 

https://jekabpilslaiks.lv  
 

4.  15.jūlijā Krustpils pilī – tikšanās 

ar rakstnieci Annu Skaidrīti 

Gailīti 

 

https://jekabpilslaiks.lv 
 

5. S. Paegļkalne Ar atmiņu vakaru atzīmē Lūcijas 

Ķuzānes 95 gadu jubileju 

https://www.jekabpilslaiks.lv 

 

https://www.radio1.lv/lv/Foto-stasts/1/52323/Fotostasts:-Ligitas-Abolnieces-gramatas-quot;Esejas-par-esibuquot;-atversanas-svetki
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52394/EUROPE-DIRECT-Jekabpils-centrs-aicina-ikvienu-salocit-savu-miera-balodi-(FOTO)
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52754/Krustpils-pili-norisinasies-Annas-Skaidrites-Gailites-jauno-gramatu-atversana-un-saruna-par-DZIVI-un-LIKTENIEM
https://radio1.lv/lv/Redaktora-sleja/1/53373/Aicina-uz-pasakumu:-Lucijai-Kuzanei-%E2%80%93-95!-%E2%80%9CAk-pasaulit-%E2%80%93-kas-tad-tur-sevisks!%E2%80%9D
https://www.radio1.lv/lv/Dienas-izvele/1/53162/Fotostasts:-Dzejas-dienu-pasakums-Krustpils-kulturas-centra---saruna-par-dzeju-quot;Vienoti-dazadibaquot
https://www.radio1.lv/lv/Foto-stasts/1/53347/FOTOSTASTS:-Jekabpils-novada-galvenaja-biblioteka-atklata-izstade-%E2%80%93-%E2%80%9CAinavas-melnbaltajas-fotografijas-%E2%80%93-retro_-Aivars-Silins%E2%80%9D
https://radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/53703/Jekabpils-novada-galvenaja-biblioteka-notika-pasakums-quot;Sadarbojoties-vairojam-priekuquot;-(FOTO)
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=32202&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=32226&r=Jekabpils
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=32488&r=Jekabpils
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=32616&r=Jekabpils
https://www.jekabpilslaiks.lv/lv/zinas/ar-atminu-vakaru-atzime-lucijas-kuzanes-95-gadu-jubileju/
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Citi portāli 

 

1. S. Paegļkalne Diskusijā vienojas par bibliotēkas 

piebūves būvniecību Jēkabpilī 

 

https://www.youtube.com 

2. S. Paegļkalne Ar atmiņu vakaru atzīmē Lūcijas 

Ķuzānes 95 gadu jubileju 

 

https://www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aCL__n34vk
https://www.youtube.com/watch?v=Kw6wJQThe-Y

