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Pārskata perioda kopsavilkums 

 Gada pārskats veidots, izmantojot visu 28 Jēkabpils novada publisko bibliotēku gada 

pārskatus, tātad par Jēkabpils novada bibliotēkām ir viens kopīgs pārskats. Jēkabpils novada Galvenās 

bibliotēkas parskats skatāms Bibliotēkas mājaslapā https://ej.uz/JNGB_gada_parskats 

Darba prioritātes 

1. No 2022.gada 1.janvāra, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu  Jēkabpils 

novada bibliotēkās tiek ieviests centralizētās darbības modelis. Izveidots vienots bibliotēku 

tīkls - Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka un 27 struktūrvienības. (Vairāk punktā Nr.1.)  

2. Iesaiste pasākumos Ukrainas atbalstam: 

 Rites bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska 2022.gadā bija viena no nozīmīgākajiem 

mūsu reģiona koordinatoriem Ukrainas atbalstam un saņēma Nodarbinātības Valsts aģentūras 

rīkotās godināšanas goda zīmi “Gada brīvprātīgais 2022”; 

 

 
 JNGB iniciatīva, uzrunājot lasītāju Edgaru Līci, kurš ar domubiedriem organizē Jēkabpils novada 

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

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. Saņemtās grāmatas ir dažāda vecuma lasītājiem. 

 Pateicoties Ukrainas vēstniecībai Latvijā pilsētas bibliotēkas un Ābeļu bibliotēka ieguva 

vairākus eksemplārus bērnu grāmatas ukraiņu valodā; 

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

notika Ukrainas armijai paredzēto maskēšanas tīklu siešanas talka. Tika sasieti divi 

maskēšanās tīkli aptuveni 90m2 apjomā. Šajā akcijā, ko koordinēja JNGB, piedalījās arī 

novada bibliotēkas.   

 Variešu bibliotēka, 

 V.Ancīša Aknīstes bibliotēka, 

 

Aknīstes bibliotēkas darbinieces, veidojot aizsargtīklus Ukrainai 

https://ej.uz/JNGB_gada_parskats
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 Jēkabpils pilsētas bibliotēka,  

 Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka. 

 
Maskēšanas tīklu siešanas talka Krustpils kultūras centrā 

 

 Sniedzām konsultācijas un  kopēšanas pakalpojumus Ukrainas kara bēgļiem, kuri atrodas 

Jēkabpils novadā. 

 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. 

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

"Grāmatu starts" īpašie 3 komplekti ukraiņu bērniņiem. Tajos ietilpa- mugursomiņa, bilžu 

lasāmgrāmatiņa ukraiņu valodā un mīkstā rotaļlieta Pūcīte. 

 Raimonda Vinduļa izveidoto plakātu aicinājām izmantot visām novada bibliotēkām pasākumos 

Ukrainas atbalstam un citos publicitātes pasākumos. 

 

 
Plakāta autors JPB multimediju dizaina specialists  

Raimonds Vindulis 

 

 Apzinoties, ka atsevišķi bibliotēku krājumā esošie informācijas resursi krievu valodā var saturēt 

manipulatīvu, agresīvu, Krievijas militāro varenību slavinošu un mūsu valstij naidīgu 

vēstījumu, notika bibliotēku krājumu izvērtēšana, atlasot un izslēdzot literatūru, kas slavina  

un atbalsta karu, vardarbību 

 Eksponējām bibliotēkās izstādes ar grāmatām par Ukrainu un ukraiņu autoru grāmatas. 
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 Sadarbībā ar EUROPE DIRECT Jēkabpils centru JNGB piedalījās 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. Aicinājām  iedzīvotājus salocīt 

sev miera baložus un izvietot tos redzamās vietās. 
3. Novadnieku grāmatu atvēršanas un jubilejas pasākumi: Ligitas Ābolnieces jaunā krājuma 

“Esejas par esību” atvēršana; rakstnieces Lūcijas Ķuzānes atmiņu vakars 95 gadu jubilejā un  

grāmatas ''Aizmūža ļaudis: pētījums par Ķuzānu dzimtu'' prezentācija, Krustpils pilī jūlijā 

norisinājās Annas Skaidrītes Gailītes apgādā Zvaigzne ABC iznākušo grāmatu “Viens 

vienīgs elpas vilciens” un “Mīli mani” atvēršanas svētki 

4. JNGB un pilsētas bibliotēkas darbinieki strādāja vairākās darba sanāksmēs, lai varētu iesniegt 

dokumentus metu konkursam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas piebūves celtniecībai. 2022.gadā 

pašvaldība izsludināja metu konkursu “Bibliotēkas ēkas pārbūve Andreja Pormaļa ielā 11, 

Jēkabpilī”. Konkursa priekšmets ir Jēkabpils novada pašvaldībai piederošas ēkas pārbūves 

iecere Jēkabpils pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis 

“Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs”. Metu konkursa uzvarētājs ir noskaidrots. 
 

Jauni pakalpojumi 

 

1. Pārskata periodā pilnā apjomā JNGB sāka 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. 2022. gadā pie bibliomāta 

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

apgaismojums. 
2. Jēkabpils pilsētas bibliotēka - tika izmantots jauns izstāžu eksponēšanas veids – izstādes 

bibliotēkas ēkas logos (Pasta iela 39), vai arī telpas iekšpusē ar skatu gan uz iekštelpu, gan 

ārpusi, vai uz kartona pamata nostiprinātās fotogrāfijas iekarinot starp stikliem ar skatu uz 

ārpusi, arī interesanti izgaismojot šīs fotogrāfijas Abos gadījumos tās ir iespējams aplūkot 

visiem, kas pārvietojas pa ietvi, neienākot bibliotēkas telpās.  

3. 2022.gada 5. maijā tika pieņemts lēmums un V.Ancīša Aknīstes bibliotēkai pievienojās 

novadpētniecības muzejs, tādējādi, izveidojās Novadpētniecības nodaļa.  Tagad ikviens, kas 

dosies apmainīt grāmatas bibliotēkā, varēs aplūkot Aknīstes vēstures ekspozīciju vai mākslas 

izstādes, kā arī iegūt nepieciešamo vēstures informāciju. Bibliotēkas novadpētniecības nodaļa 

nodarbosies ar Aknīstes, Asares, Gārsenes un tuvāko apkaimju vēstures apkopošanu, dosies 

ekspedīcijās, vāks vēstures liecības un, protams, gan vietējiem, gan viesiem tiks piedāvātas 

ekskursijas pa Aknīsti. Tā kā šī jaunā bibliotēkas nodaļa ir radusies, Aknīstes muzejam 

apvienojoties ar bibliotēku, tad visas funkcijas, ko veica muzejs, tagad tiks veiktas bibliotēkā. 

Ir jauns maksas pakalpojums – gida pakalpojumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas un 

pagasta teritorijā. 
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4. Salas bibliotēkā tika nopirkts televizors un bērniem bija iespēja skatīties filmas,   multfilmas 

un You Tube video mācībām un brīvā laika pavadīšanai. 

5. Sēlpils 1.bibliotēka 2022. gadā tika uzsākta apmeklētāju uzņemšana jaunizveidotajā 

novadpētniecības telpā. Telpa ir iekārtota ar vitrīnām un plauktiem, lai visu būtu iespējams 

ērti izvietot apskatei, kā arī veidot izstādes. Pārskata periodā turpinājās novadpētniecības 

telpas labiekārtošana, pielāgojot plauktus un stendus. 2022. gadā tika izveidoti stendi, lai 

informatīvos materiālus izvietotu pie sienas.  

6. Rites bibliotēka - jau vairākus gadus vasaras beigās tiek rīkots pasākums “Atvadas no 

vasaras”. Bērniem šis pasākums ļoti patīk, jo tajā dienā bērni nakšņo ārpus mājām. Pārskata 

periodā  pirmoreiz bērniem tika dota iespēja nakšņot Rites bibliotēkā. 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 

1. Šogad turpinājās darbs pie projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā 

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

(HOME) realizēšanas. Tas tika pagarināts par četriem mēnešiem. 2022.gada tika realizētas 19  

aktivitātes un pasākumi. Daudzi no pasākumiem tiek organizēti tā, lai iepazīstinātu ar 

jaunajām iespējām, kas pieejamas bibliotēkā, pateicoties projektā iegādātajām lietām – 

attīstošajām rotaļlietām, interaktīvajiem ekrāniem, datoriem,  Xbox un VR spēlēm, 3D 

pildspalvām. Projekta ietvaros tika organizētas arī 2 tikšanās ar grāmatu autoriem. 

Darbiniekiem nozīmīgs ieguvums 2022.gadā bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas 

bibliotēkām.  
2. 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” sadarbībā ar 

novada pašvaldību. 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.   
3. Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts “[Multi]Medijpratība” Lai veicinātu 

Latvijas jauniešu medijpratību, Gētes institūts Rīgā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

Bibliotēku attīstības centrs 2022. gadā organizēja ilgtermiņa projektu [Multi]Medijpratība. 

Tajā piedalījās piecas jauniešu komandas no Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas un 

Valmieras. Rezultātā ir tapuši pieci informatīvi video par tādiem medijpratības aspektiem kā 

dziļviltojums, stereotipi medijos, dezinformācija un sekstings. 

Jēkabpils jaunieši veidoja video par dziļviltojumiem (deepfake).  Projekta sākumā jaunieši 

apguva mēdijpratības teoriju, autortiesības, video veidošanas metodes un tehniku, izstrādāja 

scenāriju, kā rezultātā tapa video. Veidotā video galvenā doma bija - kā atpazīt dziļviltojumu. 

4. Atašienes bibliotēkā nodarbība cikls (4 nodarbības) “Latgales jaunuves krekla šūšanas 

darbnīca” Nodarbībās secīgi tika izstāstīta par krekla rašanās vēsturi un darināts krekls. Caur 
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folkloru, latgalisko dzīvesziņu un viedo sievu dzīves pieredzi bija iespēja iepazīties ar 

Latgales sieviešu gudrībām un pieredzi ģimenes stiprināšanā. 

 

Latviešu Grāmatai 500 norises reģionā 

JNGB iesaistījās un bija  koordinators pasākuma cikla norisēm novadā, kuras 

veltītas  ''Latviešu Grāmatai 500''. 
 

Tabula “Novada bibliotēku iesaistīšanās 2022.gadā pasākuma cikla norisēs” 

 

Bibliotēka Pasākums 

Jēkabpils novada Galvenā 

bibliotēka 
Virtuālā izstāde “Nepilns gadsimts kāda laikraksta nosaukumā” 
(Laikrakstam “Jēkabpils Vēstnesis”- 100”) 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka A. Taimiņas priekšlasījums “Senās grāmatas un raksti Jēkabpils 

novada kultūrvēsturē”  
Izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē” 

Seno rokrakstu izstāde “Ar roku pierakstīts” (materiāli no 

novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas krājuma) 

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka Pasākums “Rokraksti un likteņi” - unikāla 1936. gada skolnieces 

Zelmas Grišans dzejoļu veltījumu klade 
Salas bibliotēka Pasākums “Rokraksti un laikraksti 200”, sadarbībā ar Jēkabpils 

Vēstures muzeja Galveno krājuma glabātāju  I. Bērziņu 
Sēlpils 1.bibliotēka Novadpētniecības krājuma telpā bija iespēja iepazīties ar senākajām 

un Sēlpils novadpētniecībā nozīmīgām grāmatām. 

 
Jēkabpils novada bibliotēku darba plāns, iesaistoties pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai - 500” 

pielikumā Nr.1. 

Problēmas, to risinājumi 

 

Pēc teritoriālās reformas tika pārskatītas slodzes bibliotēkās (bij. Krustpils novadā) un jaunā 

Jēkabpils novada pašvaldības lēmums no 2022.gada1.janvāra divām divu darbinieku bibliotēkām - 

atstāta pa 1 darbiniekam katrā bibliotēkā. 

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. 
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1. Vispārīgs Jēkabpils novada bibliotēku raksturojums 

1.1. Īss situācijas apraksts 

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. 

Teritoriālai reformai turpinoties no 2022.gada 1.janvāra tika izveidota jauna pašvaldības 

iestāde - JNGB ar 27 struktūrvienībām.  Arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka kļūst par vienu no JNGB 

struktūrvienībām. Pārraudzībā bija jāpārņem ne tikai pār profesionālās pilnveides un konsultāciju 

norisēm, bet arī par pilnīgi jaunas dokumentācijas veidošanu,  budžeta izstrādes jautājumiem, 

lietvedības organizēšanu, saimnieciskās dzīves norisi. 

JNGB kā pašvaldības iestādes struktūra: 

 

Izveidojoties jaunajai iestādei, tika izstrādāta jauna dokumentācija: 

1. JNGB nolikums; 

2. 27 struktūrvienību reglamenti; 

3. Bibliotēku darba kārtības noteikumi; 

4. Izstrādāti un aprēķināti maksas pakalpojumi un to izcenojumi; 

5. JNGB Dokumentu un arhīva pārvaldības noteikumi; 

6. Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkataloga iekšējie datu 

aizsardzības noteikumi; 
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7. Bibliotēku darbinieku amata apraksti; 

8. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība;  

9. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība. 

 2023.gadā ir jāizstrādā trīs svarīgi dokumenti; 

1. JNGB Attīstības stratēģija; 

2. Krājuma komplektēšanas stratēģija; 

3. Novadpētniecības koncepcija. 

Arī šie trīs dokumenti attiektos uz visām 28 bibliotēkām. 

Bibliotēka turpina veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā metodiski 

konsultatīvais centrs 28 publiskajām un 15 izglītības iestāžu bibliotēkām. 

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

finansējums bibliotēku darbinieku algām, kā arī krājuma komplektēšanai bija ļoti atšķirīgs. Strādājot 

pie 2022.gada budžeta, tika izstrādāti kritēriji, lai varētu līdzsvarot šīs divas budžeta pozīcijas. 

2023.gada budžeta projektā iestrādāts izlīdzināts finansējums sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, 

iestādes uzturēšanas materiālu iegādei. Ir ierosināts piešķirt degvielas kartes bibliotēkām, kam ir divas 

pakalpojumu sniegšanas vietas un tās mums ir 6 (sešas) bibliotēkas. 

Centralizētais darbības modelis ļauj ne tikai līdzsvarot novada publisko bibliotēku 

finansējumu, bet arī noteikt vienotu pieeju, apmeklētājiem labvēlīgākam darba laikam – atcelt 

saīsinātu darba laiku piektdienās (pagasta pārvalžu darba laiks), ieviest vismaz vienu darba dienu 

nedēļā ar darba laiku pēc 17.00 

1.2. Informācija par padotībā esošajām iestādēm 

Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 

 

Bibliotēku sadarbības modelis 

reģionā 
Atzīmēt 

atbilstošo 

Centralizēts X 

Decentralizēts  

Jaukta tipa  

 

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). 

Ir trīs izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkai - Ošānos, kur lasītāji tiek apkalpoti 1x nedēļā. Katru 

nedēļu Asares bibliotēkas vadītāja brauc uz izsniegšanas punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, kā arī 

pieprasītās grāmatas un žurnālus, kā arī Ābeļu bibliotēka 1x mēnesī dodas uz Ābeļu pamatskolu, lai 

piedāvātu jaunāko un pieprasītāko literatūru skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.  

1.3. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

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

iestāde JNGB ar 27 struktūrvienībām. 

2022.gada 5. maijā tika pieņemts lēmums un V.Ancīša Aknīstes bibliotēkai pievienojās 

novadpētniecības muzejs, tādējādi, izveidojās Novadpētniecības nodaļa.  Tagad ikviens, kas dosies 

apmainīt grāmatas bibliotēkā, varēs aplūkot Aknīstes vēstures ekspozīciju vai mākslas izstādes, kā 

arī iegūt nepieciešamo vēstures informāciju. Bibliotēkas novadpētniecības nodaļa nodarbosies ar 
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Aknīstes, Asares, Gārsenes un tuvāko apkaimju vēstures apkopošanu, dosies ekspedīcijās, vāks 

vēstures liecības un, protams, gan vietējiem, gan viesiem tiks piedāvātas ekskursijas pa Aknīsti. Tā 

kā šī jaunā bibliotēkas nodaļa ir radusies, Aknīstes muzejam apvienojoties ar bibliotēku, tad visas 

funkcijas, ko veica muzejs, tagad tiks veiktas bibliotēkā. Ir jauns maksas pakalpojums – gida 

pakalpojumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas un pagasta teritorijā. 

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. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā  

Iepriekšējā bibliotēkas stratēģija neatbilst aktuālajām norisēm, pašlaik tiek izstrādāta jauna 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Attīstības stratēģija 2023 – 2027. Dokumentā tiks ietvertas 

visas Jēkabpils novada publiskās bibliotēkas ar mērķi koordinēt un sabalansēt esošo un plānoto 

resursu racionālu izmantošanu izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

1.4. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

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

 JNGB organizētā lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā” ESF projekta “Veselības 

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

iedzīvotājiem p ieejamus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kā arī veicina 
iedzīvotāju iesaisti tajos, lai veidotu veselīga dzīvesveida paradumus. 

 Zīlānu bibliotēkā notika lekcija un meistarklase par dabas produktiem, ko varam lietot 

ziemas periodā "Veselība sevis darināta".     

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

 Gatavojoties latviešu valodas un literatūras 49. Olimpiādei, JNGB 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. 

 Atašienes bibliotēkā norisinājās nodarbība cikls (4 nodarbības) “Latgales jaunuves krekla šūšanas 

darbnīca” Nodarbībās secīgi tika izstāstīta par krekla rašanās vēsturi un darināts krekls. Caur folkloru, 

latgalisko dzīvesziņu un viedo sievu dzīves pieredzi bija iespēja iepazīties ar Latgales sieviešu 

gudrībām un pieredzi ģimenes stiprināšanā. 
 Rites bibliotēkas vadītāja uzņēma pārgājienu projekta "Apkārt Latvijai" dalībniekus. Tika 

prezentēts Rites pagasts, stāstīta pagasta vēsture. Kopīgi ar dalībniekiem tika noiets posms 

Cīruļmuiža- Paradagu taka- Ilzu baznīca. Šādā veidā tika parādīts sen aizmirsta vieta Rites 

pagastā. 

 Leimaņu bibliotēkā notika tikšanās ar daiļdārznieci Agnesi Vilcāni. Agneses stāstījumā 

ieklausījāmies par jaunumiem dārzkopībā, par dārzu veidošanu un kopšanu. Šajā laikā mums 
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jāmācās izmantot taupīgi, racionāli veikala piedāvāto un mēģināt izmantot sentēvu receptes 

kaitēkļu un slimību apkarošanā. Klausītāji uzzināja, kuras sēklas ir profesionālas un dzirdēja 

ieteikumus sēklu un mēslojumu izvēlē. 

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. 

 2022.gadā pašvaldība izsludināja metu konkursu “Bibliotēkas ēkas pārbūve Andreja 

 Pormaļa ielā 11, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. Konkursa priekšmets – Jēkabpils 

novada  pašvaldībai piederošas ēkas pārbūves iecere Jēkabpils pilsētas vēsturiskajā 

centrā (valsts  nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais 

centrs”, valsts  aizsardzības Nr.7424). Konkurss paredzēja iegūt arhitektu redzējumu par 

vēsturiskās bankas ēkas piemērošanu (renovāciju), galvenokārt, bibliotēkas administrācijas 

vajadzībām,  risinājumu ar piebūvi vai jaunas ēkas būvniecību pakalpojumu sniegšanai, kā 

arī interaktīva dārza izveidi. Projektā bija jāsaglabā bankas apkalpošanas zāles vēsturisko 

interjeru, kam nākotnē bibliotēka nodrošinātu publisku pieejamību kā kultūrvēsturiskam 

objektam.  

11.mērķis. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas 

 Situācijā, kad Viesītē vairs nav spēcīga centra – pašvaldības - un trūkst informācijas par šeit 

notiekošo (nav mājas lapas, pašvaldības izdevuma), likās svarīgi radīt informācijas vietni, kur 

koncentrēt informāciju par pilsētā, tuvākajos pagastos notiekošo – ar Viesītes bibliotēkas 

vadītājas iniciatīvu vietnē facebook.com tika izveidota lapa un arī tāda paša nosaukuma grupa 

“Viesītes Vēstis”. Tas, protams, nav visaptverošs informācijas avots, taču ir kaut kas tāds, ko 

varam paveikt pašu spēkiem, bez finansējuma.    

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. 

 Leimaņu un Kalna bibliotēku lasītāju kopīgi rīkotais pasākums “Nāc, dalies un baudi 

rudeni!” - rudens velšu degustēšana un pieredzes apmaiņa dažādu augļu, dārzeņu 

sagatavošanu ziemai. 

Bibliotēku akreditācija  
JNGB un to struktūrvienību akreditācija pārskata periodā nav notikusi, visām Jēkabpils novada 

bibliotēkām akreditācija norisināsies 2024.gadā. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

          Tabula “Novada bibliotēku izdevumi”  

  2021  2022  +/-  

Izdevumi kopā (EUR)  1007714  941296  -6,6 %  

Darbinieku atalgojums (bruto)  560928  531589  -5,2 %  

Krājuma komplektēšana  88032  85986  -2,3 %  

  

Līdzsvarojot budžetu starp apvienotā novada bibliotēkām, optimizējot darbinieku skaitu un 

izlīdzinot finansējumu krājumu papildināšanai, pamatojoties uz lasītāju skaitu bibliotēkās, 

jaunizveidotājā novadā finansējums 2022. gadā ir samazinājies. Iepriekš novados finansējums 

bibliotēkām bija ļoti atšķirīgs. Ir bijušie novadi, piemēram, Viesītes novads, kur bibliotēkas vadītāja 

teica: es ļoti priecājos par šī 2022. gada budžetu, jo tik labs nekad nav bijis. Vislielākais samazinājums 

2022. gadā  bija bijušā Krustpils novada bibliotēkām. 

 Kopējais pašvaldības finansējums 2022. gadā ir samazinājies par 6,6 % - galvenās pozīcijās arī 

ir samazinājums  

 krājuma komplektēšanai - -2,3 %  

 darbinieku atalgojumam - - 5,2 %  

2022. gadā Jēkabpils novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, darbinieku atalgojuma pozīcijā ir par 5,2 % samazinājies, jo realizējot reformu novada 

bibliotēkās, samazinājās bibliotēku skaits – pagasta divas bibliotēkas ir kļuvušas par vienu bibliotēku 

ar nodaļu un vienu darbinieku. Arī pilsētas bibliotēku štatu sarakstā darbinieku skaits ir par vienu 

samazinājies.  

Pārskata periodā nedaudz samazinājies - - 2,3% samazinājies finansējums krājuma 

komplektēšanai. Tas arī saistīts ar to, ka samazinājies bibliotēku skaits.   

Tabula “Maksas pakalpojumi”  

 2021 2022 +/- 

Maksas pakalpojumi (EUR) 3797 3619 - 178 

  

Visās bibliotēkās tika izstrādāti un apstiprināti vienoti maksas pakalpojumi. Novada 

bibliotēkām ir darījumu apliecinoši dokumenti (kases aparāta čeks vai kvīšu grāmatiņas), kurus tām 

ir jāizsniedz par pakalpojumu sniegšanu.  

Maksas pakalpojumi ir samazinājušies, jo pašvaldība ir noteikusi iedzīvotāju grupas, kurām 

ir noteiktas atlaides pakalpojumu saņemšanā - skolēniem, studentiem, personām ar invaliditāti, 

pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm (uzrādot attiecīga statusa apliecinošu dokumentu) 5 (piecas) A4 

melnbaltas izdrukas bez maksas (vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē). 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

 

 
 

 

 

 

Atskaites periodā Aknīstes bibliotēka ir izremontējusi 

telpas, kur atrodas jaunizveidotā Novadpētniecības nodaļa. 

Remonta gaitā nomainīts grīdas segums, griestu segums un 

uzlabots apgaismojums, kā arī veikts sienu kosmētiskais 

remonts. Novadpētniecības nodaļai iegādāti jauni skapīši 

ekspozīcijas izvietošanai. 

 
 

 

 

 

 

Labiekārtota Atašienes bibliotēkas nozaru literatūras telpa 

 
 

 

 

 

 

2022. gadā Biržu bibliotēka pārvietota uz pagaidu telpām 

sakara ar remontdarbiem. 

 

 
 

 

2022. gadā tika uzsākts apjomīgs darbs pie novadnieka A. 

Eglīša mantojuma pārvietošanas no bijušās Elkšņu 

pamatskolas telpām uz blakus Elkšņu bibliotēkai esošajām 

pagastmājas telpām, jo skola tika pārdota. 2023. gādā darbs 

tiks turpināts pie gleznu izvietošanas, grāmatu un citu 

dokumentu sakārtošanas un apkopošanas, A.Eglīša 

mantojuma istabas iekārtošanas. 
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Gārsenes bibliotēkas lietotāju apkalpošanas telpā tika 

pārkrāsota grīda un atjaunots palodzes krāsojums. 

 
 

 

 

Leimaņu bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā, kurā ir 

pansija Mežvijas”, līdz ar to ir ieguvusi vizuāli skaistu un 

nosiltinātu mājas ārpusi. 2021. gadā sāktais un 2022. gadā 

pabeigtais projektā  “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” 

ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo 

konstrukciju siltināšana”. 

 
 

 

 

 

 

Rubeņu bibliotēkā 2022.gadā bibliotēkā tika nomainīti 3 

logi, kopsummā par 2968 eiro. 

 

 

Sēlpils 1. bibliotēkā telpa ir iekārtota ar vitrīnām un 

plauktiem, lai visu būtu iespējams ērti izvietot apskatei, kā 

arī veidot izstādes. Arī 2021. un 2022. gadā turpinājās 

novadpētniecības telpas labiekārtošana, pielāgojot plauktus 

un stendus. 2022. gadā tika izveidoti stendi, lai informatīvos 

materiālus izvietotu pie sienas. Pārskata periodā tika 

iegādāti 3 plaukti grāmatu izvietošanai bibliotēkā. 
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Bērnu un jauniešu telpa Variešu bibliotēkā. 

 

Pārskata periodā JPB tika veikti neplānoti remontdarbi. Ēkā Pasta ielā 39 aprīļa beigās no 

pārlieku lielā svara, otrajā stāvā ieliecās griesti, tika konstatēts avārijas stāvoklis. Bibliotēkas darbība 

ēkā tika apturēta un līdz oktobra mēnesim tika veikti remontdarbi – stiprināti griesti uzliekot balstus 

pirmajā stāvā. Vienā otrā stāva kabinetā, kurā tika pētīti situācijas iemesli, tika mainīta arī grīda. 

Remontdarbi tika veikti par pašvaldības līdzekļiem un tas neskāra bibliotēkas budžetu. 

3.2. Iekārtas, aprīkojums 

 
Tabula “IKT nodrošinājums bibliotēkā” 

Iekārtas Skaits 

Datori 250 

t.sk. portatīvie datori 35 

t.sk. planšetdatori 2 

Printeri 21 

Skeneri 11 

Kopētāji 7 

Multifunkcionālās iekārtas 43 

Interaktīvais tāfeles 4 

Spēļu konsoles 5 

Televizori 4 

Videoprojektori 7 

Laminatori 17 

Fotoaparāti 14 

Čeku printeri 7 

Iekārta vājredzīgajiem 1 

Aktīvā akustiskā sistēma 2 

DVD karaoke iekārta 1 

Virtuālās realitātes brilles 2 

Mūzikas centrs 1 

Apmeklētāju skaitītājs 1 

Rindu regulēšanas sistēma 1 

 

Portatīvie datori 2022.gadā tika iegādāti tikai vienā bibliotēkā - Aknīstes bibliotēkā 

Ābeļu bibliotēkā ir sagādātas galda spēles pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī skolēniem un 

pieaugušajiem. 

Gārsenes bibliotēkas vajadzībām iegādāts laminators Fellowes Saturn 3i A4, griezējs Fellowes 

Proton A4 un saņemts lietots datorkomplekts bibliotēkas lietotājiem.  
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Pārskata periodā Sēlpils 2.bibliotēkai  tika saremontēts bojātais jumta segums, līdz ar to 

nākamajā pārskata periodā ir plānots bibliotēkas satecējušo griestu remonts. 

Sakarā ar iestādes struktūras izmaiņām, mainījās arī darbalaiki un bibliotēku nosaukumi. 

Vairākām bibliotēkām bija nepieciešams nomainīt bibliotēkas izkārtnes un spiedogus. 

Novada pašvaldības uzstādījums bija bibliotēkām atteikties no stacionārajiem telefoniem, 

pamatojoties uz abonēšanas maksas paaugstināšanos un  tika iegādāti  9 (deviņi) viedtālruņi, uzlabojot 

bibliotēku materiāli tehnisko bāzi  

2022.g. par Zasas un Mežāres bibliotēku budžeta līdzekļiem nopirktas 4 grāmatu kastes 

bērnu literatūrai. 

Pārskata periodā Sēlpils 1.bibliotēkā tika iegādāti 3 plaukti grāmatu izvietošanai. 

2022. gadā tika ievērojami uzlabots interneta ātrums Sēlpils 1.bibliotēkā. Līdz 2019. gadam 

tas bija download 1.5 – 2 Mbps, tad 2019. gadā tas bija 15 Mbps, bet 2020. gadā – 28.00 Mbps. 

Šobrīd, 2021. gadā, tas bija 46 Mbps. 

“Interneta ātruma mērījumi Sēlpils 1. bibliotēkā” 

 2020 2021 2022 

Interneta ātrums, Mbps 28.00 46.00 62.13 

 

 

 

 

Informācija, cik daudz dažādu tehnoloģiju pārrobežu projektā ir ieguvusi JPB Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļa, pielikumā Nr.2 

3.3. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

Problēmas Sēlpils 1. bibliotēkā “joprojām sagādā temperatūras regulēšana bibliotēkas telpās 

vasaras periodā, kad telpas sakarst. 2022. gadā tika iegādāti divi mobilie ventilatori, diemžēl, tā kā tie 

neatdzesē gaisu, tad temperatūru bibliotēkas telpās tie neregulē. Nepieciešams izbūvēt ventilatoru ar 

iespēju regulēt gaisa plūsmas temperatūru. Līdz šim problēmas ar gaisa temperatūras regulēšanu bija 

arī ziemā. Jo apkures sezonā bibliotēkā bija ļoti karsti lielā radiatoru skaita dēļ. Šī problēma tika 

novērsta. Radiatoriem tika uzstādīti aizverami krāni, tādā veidā regulējot, cik liels skaits radiatoru 

apsilda bibliotēkas telpu.” 

Viesītes bibliotēkas problēmas materiāli tehniskā jomā attiecas arī uz daudzām citām novada 

bibliotēkām: “Noveco Bibliotēkā esošās tehnoloģijas. Bibliotēkai būtu nepieciešams jauns kopētājs 

– jau 14 gadus joprojām darbojas multifunkcionālā iekārta, kas iegūta projekta “Trešā tēva dēls” 

ietvaros, un tā palīdz nodrošināt tādus pamatpakalpojumus kā kopēšana un printēšana. Ikdienā, 
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sadarbojoties ar Kultūras centru, nākas daudz kopēt un printēt notis kora un muzikālās studijas 

vajadzībām. Vecais kopētājs darbojas, taču nespēj nodrošināt visas pamatfunkcijas, ir defekti” 

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

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

ieejas bibliotēkā, bet, ja bibliotēka atrodas otrajā stāvā, no 28 novada  bibliotēkām 7(septiņas) 

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

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

3(trīs) bibliotēkām reģionā ir ieejas kāpnes augstākas, zemākas un arī nav izbūvētas uzbrauktuves. 

Diemžēl, visas samilzušās problēmas JPB saistībā ar materiāltehniskā nodrošinājuma 

atjaunošanu un attīstību tiek atliktas, domājot par jaunas bibliotēkas ēkas būvniecību. Lai arī ir iecere 

tās būvniecību uzsākt jau nākošajā vai aiznākošajā gadā, esošajā situācijā paredzēt, vai plānu izdosies 

īstenot nevar. Jāatzīst, ka situācija ir slikta tikai pieaugušo apkalpošanas nodaļā, kur ir ne tikai 

nepiemērotas, pārāk mazas telpas, bet arī novecojušas mēbeles un datortehnika lietotājiem.  

Diemžēl jau gadiem neizdodas turpināt JPB automatizāciju. Šobrīd saistībā ar nepiemērotajām 

telpām aktuāls kļuvis jautājums par drošības vārtu uzstādīšanu, grāmatu nodošanas – saņemšanas 

kastes vai bibliomāta uzstādīšanu ārpus bibliotēkas telpām.  

Bibliotēkā vēl joprojām tiek izmatotas Kyocera kopējamās iekārtas, kuras ir iegūtas “Trešā tēva 

dēla” projekta ietvaros. To izmantošana kļūst nerentabla, jo arvien vairāk ir jāiegulda iekārtu remontā. 
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4. Personāls 

4.1. Personāla raksturojums 

Jēkabpils novada 28 publiskajās bibliotēkās strādā 55 bibliotekārie darbinieki. Nodibinoties 

jaunajai iestādei, bibliotekāro darbinieku skaits samazinājās, jo tika reorganizētas 3 (trīs)  bibliotēkas, 

kas bija divu darbinieku bibliotēkas, tagad tās ir viena darbinieka bibliotēkas, arī pilsētas bibliotēkā 

darbinieku skaits samazinājās par 1 štata vienību. 

52 (piecdesmit diviem) bibliotekārajiem darbiniekiem ir pilnas slodzes, 3 (trijiem) nepilnas. 

 Tabula “Jēkabpils novada bibliotēku darbinieku izglītība”  

Bibliotekāro darbinieku izglītība Skaits 

Ar bibliotekāro izglītību 28 

t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 4 

t.sk. ar bakalaura grādu 1 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 4 

t.sk. ar 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni/4. LKI līmeni 19 

Ar izglītību citās jomās 27 

t.sk. ar bakalaura grādu 10 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 2 

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 2 

no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību 13 

Kopā 55 

Profesionālā pilnveide (no 160 h) 4 

  

Novada bibliotēkās strādā 6 pārējie  darbinieki - apkopējas pilsētu bibliotēkās, mediju 

speciālists JPB, JNGB lietvede. Sākot ar 2022.gadu visi tehniskie darbinieki, kas bija novada 

bibliotēku štatu sarakstos, tika pievienoti pagasta pārvažu štatiem. 

No 2022.gada janvāra JPB par vienu amata vietu tika samazināts štata vienību skaits, 

likvidējot redaktora amatu. Šī amata vieta tika pārcelta un pārveidota par lietveža amatu Jēkabpils 

novada Galvenajā bibliotēkā.  JNGB ir viena vakanta štata vieta – sabiedrisko attiecību speciālists. 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

Jēkabpils novada Goda raksts 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājai Ilonai 

 Švābei - par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu ar bērniem. 

Aknīstes amatierteātra kolektīvam, vadītāja Veronika Papaurele (Aknīstes bibliotēkas  

 vadītāja)- par radošumu un kultūras dzīves veidošanu, uzturēšanu Aknīstē. 

Viesītes bibliotēkas vadītājai Līgai Griškenai-  par atbildīgu un godprātīgu darbu, kā arī 

  Sēlijas vārda popularizēšanu. 

 “Gada brīvprātīgais 2022” goda zīme: 

Rites bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska  

 “Sēlijas Laiks Ziedonim” nominanti: 

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas bibliogrāfe Līga Jaujeniece 



   

 

20 

 

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte 

Voldemāra Caunes balvai “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” nominanti         

Rites bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska 

 LNB Kompetenču attīstības centra Pateicība par sadarbību izglītības programmas moduļa un 

kvalifikācijas prakses programmas satura pilnveidošanā: Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

metodiķe Rudīte Kļaviņa 

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra pateicība par 

atbalstu un ieguldījumu stāstniecības tradīciju saglabāšanā Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 

direktora vietniece Renāte Lenša. 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas pateicības: 

40 darba gadu jubilejā: 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktorei Zinaīdai Rabšai 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas sistēmbibliotekārei Gunai Taškovai 

30 darba gadu jubilejā: 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājai 

 Antai Klintij 

20 darba gadu jubilejā: 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Resursu un datu pārvaldības nodaļas vadītājai 

 Gaidai Mežāncei 

10 darba gadu jubilejā: 

V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas bibliotekārei Velgai Buiķei 

 

 
Svinīgajā pasākumā saņemtas pateicības par darba un dzīves gadu jubilejām 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai 

55 novada bibliotekārie darbinieki pārskata periodā piedalījās 171 profesionālās pilnveides pasākumos 

gan tiešsaistē, gan klātienē, t.sk., 11 profesionālās pilnveides pasākumos darbam ar bērniem. 
 

Tabula “Novada bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” Pielikums Nr.3. 

Finansējums novada bibliotēkām  tika paredzēts atbilstoši nepieciešamībai un, ņemot vērā 

piedāvātos kursus, bet gada laikā mainījās kursu piedāvājums. Taču bija plašas iespējas piedalīties 

bezmaksas kursos, semināros, konferencēs, kas arī  tika izmantots.  

Jāatzīst, ka šajā gadā, tika realizētas daudzas tiešsaistes apmācības, kas ekonomēja līdzekļus 

komandējumiem, turklāt, šādā veidā organizēti semināri vai citi pasākumi, ekonomē arī darbinieku 
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laiku, ko parasti tērē ceļā. Katrā ziņā, šī gada sniegtās iespējas darbinieku tālākizglītības jomā bija 

lielas, ko arī izmantojām. 

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

Jēkabpils Vēstures muzeja jaunās ekspozīcijas apskate, BIS Alises kursi, savukārt 2022.gadā 

tālākizglītības pasākumiem JPB ir tērējusi EUR 113.- . Trīs darbinieki ir izgājuši apmācību 

bibliotekāru profesionālās pilnveides kursos LNB. L.Žikova "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba 

izstrāde humanitārajās zinātnēs", S.Miņkova un A.Rubine “Periodika un novadpētniecība”, savukārt 

L.Rozenberga, pamatkursu BIS ALISE “Informācijas meklēšana un cirkulācija” Tieto Latvija.  

 

Pieredzes apmaiņas braucieni  

 Saistībā ar jaunas bibliotēkas celtniecības ieceri, pirms metu konkursa dokumentācijas 

sagatavošanas un konkursa izsludināšanas, 7.jūnijā tika organizēts pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Ogres un Jūrmalas centrālajām bibliotēkām, kā jaunākajām bibliotēku 

būvēm Latvijā. Braucienā piedalījās Novada Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša, 

pilsētas bibliotēkas vadītāja – novada Galvenās bibliotēkas direktora vietniece Renāte Lenša, 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars un priekšsēdētāja 

vietnieks kultūras un izglītības jautājumos Alfons Žuks. 

 Jaunu ideju ģenerēšanai un profesionālā redzesloka paplašināšanai vērtīgs bija brauciens uz 

Somiju, kas tika realizēts projekta “LLI-422, Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils 

pilsētā (HOME)” ietvaros. Kopā ar pilsētas bibliotēku darbiniekiem braucienā piedalījās arī 

Rites bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska.  Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja Renāte 

Lenša raksta gada pārskatā: “Cik dažādas, daudzpusīgas, modernas, plašas un cilvēkiem 

pieejamas var būt bibliotēkas! Starp sakārtotu, apmeklētājus aicinošu infrastruktūru iespējams 

saskatīt mērķi, ar kādu tā tiek veidota. Bibliotēkas telpas ir tikai instruments, lai iedzīvotājiem 

nodrošinātu piekļuvi plašam informācijas un pakalpojumu klāstam. Domājot par visām 

iedzīvotāju grupām, arī mazākumtautībām, apmeklētajās bibliotēkās redzējām literatūru, 

informāciju arī citās valodās, tai skaitā latviešu valodā. Tiek sekots, lai pašvaldībā dzīvojošie 

cittautieši saņemtu informāciju savā valodā.” 

 Vērtīgs bija JPB brauciens pie kolēģiem uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku. Īpaši saturīgas 

bija sarunas ar kolēģiem par krājuma attīstību, lietotāju apkalpošanas problēmām, 

novadpētniecības virzieniem un pieredzi. 
 Augustā tika noorganizēts profesionālās kompetences pilnveides pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Ogres Centrālo bibliotēku  un Lauberes pagasta bibliotēku. 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Viena no personāla problēmām ir darbinieku novecošana Pārskata periodā no 55 

bibliotekārajiem darbiniekiem 9 (deviņi) ir pensijas vecuma – tas ir 16%. Bet sakarā ar jauno 

bibliotēku struktūru un reorganizāciju pārskata periodā bibliotēkās ir sākuši strādāt 8 (astoņi) jauni 

darbinieki. Varbūt viņi visi nav gados jauni, bet tomēr tās ir diezgan lielas izmaiņas personāla sastāvā, 

kas prasa arī apmācību un daudzu skaidrojumu darbu. 

Samilzusi, gadiem neatrisināta problēma ir ar tehnisko darbinieku darbiem. JNGB un JPB  

nav sava darbinieka, kas veiktu saimnieka pienākumus, tas apgrūtina un neparedzami ilgi ievelk 

dažādus remotdarbus, telpu iekārtošanu un citus saimnieciskos darbus.   
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2021 2022 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 8581 9739 +13% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2835 3486 +23% 

Bibliotēku apmeklējums 97 842 126 574 +29% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 23 673 35 637 +51% 

Virtuālais apmeklējums 95 790 91 218 -5% 

Izsniegums kopā 184 216 200 952 +9% 

t. sk. grāmatas 57 677 118 202 +104% 

t. sk. periodiskie izdevumi 64 866 80 988 +24% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 25 334 25 835 +2% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

20% 23% +3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 38% 46% +8% 

Iedzīvotāju skaits 42 179 42 295 +0,3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 7467 7542 +1% 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2022-gada 

 

Kopumā statistikas dati ir iepriecinoši. Pandēmijas rezultātā pagājušajā gadā daudzi statistikas 

dati bija mīnusā. Palielinājies periodisko izdevumu izsniegums. Pārskata periodā pilnā apmērā 

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

situācijās kad nevar klātienē apmeklēt bibliotēku. Virtuālais apmeklējums ir samazinājies. 

Secinājums ir jādomā par mājaslapas aktualitāti. 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. 

5.1. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

Situācijā, kad Viesītē vairs nav spēcīga centra – pašvaldības - un trūkst informācijas par šeit 

notiekošo (nav mājas lapas, pašvaldības izdevuma), likās svarīgi radīt kaut kādu informācijas vietni, 

kur koncentrēt informāciju par pilsētā, tuvākajos pagastos notiekošo – ar Viesītes bibliotēkas 

vadītājas Līgas Griškenas iniciatīvu vietnē facebook.com tika izveidota lapa un arī tāda paša 

nosaukuma grupa “Viesītes Vēstis”. Tas, protams, nav visaptverošs informācijas avots, taču ir kaut 

kas tāds, ko varam paveikt pašu spēkiem, bez finansējuma.    

 

Bibliomāts  

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  

 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2022-gada
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Pozitīvi tiek novērtēta bibliomāta pakalpojuma ieviešana JNGB. Ieviesta 2021. gada oktobrī. 

Pārskata periodā pilnā apjomā sāka 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. 

 

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. 

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 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka: Ir lasītāji, kuri bibliotēku apmeklē un reģistrējas, lai piekļūtu un lasītu 

tikai E–grāmatas. Citi lai izlasītu kādu konkrētu grāmatu, kura nav pieejama bibliotēkā vai arī uz 

konkrēto izdevumu ir liels pieprasījums un uz eksemplāru ir rinda. Citi dodoties prom no Latvijas uz 

ilgāku laiku kļūst par E–grāmatu bibliotēkas lietotāju, lai var lasīt grāmatas dzimtajā valodā. 

5.2. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

Tabula “Apaujas bibliotēkās” 

Bibliotēka Aptaujas nosaukums  Veids 

Jēkabpils novada Galvenā b-

ka 

Bibliotēka vakar, šodien, rīt Portāls www.visidati.lv 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka 1)Pēc kādiem principiem vadies 

izvēloties grāmatu? 
2)Kas Tev bibliotēkā ir 

visaktuālākais?  

Bibliotēkas mājas lapa 

www.jpb.lv 

 

http://www.visidati.lv/
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Pārskata periodā JNGB veica aptauju ''Bibliotēka vakar, šodien, rīt'', kuras rezultātus 

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

www. Visidati.lv. Piedalījās 26 respondenti. 

Aptaujas analīze: 

  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. 

 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. 

 

2022.gadā netika veikta JPB lietotāju lielā aptauja. Bibliotēkas mājas lapā tika ievietoti 

jautājumi: 

 Pēc kādiem principiem vadies izvēloties grāmatu? 

 Kas Tev bibliotēkā ir visaktuālākais?  

Uz pirmo jautājumu tika iesniegtas 82 atbildes un 53 respondenti atbildēja, ka, izvēlas to, kas tajā 

brīdi ir aktuāls un interesē. 23 atbildes saņemtas par to, ka izvēlas konkrēta žanra grāmatas.  

Uz otro jautājumu par to, kas bibliotēkā ir visaktuālākais saņemtas 17 atbildes, ka tās ir grāmatas. 

Tad seko atbilde “datubāzes un brīvpieejas internets” – 6 atbildes, žurnāli un avīzes – 5 atbildes un 

“izstādes un pasākumi” – 3 atbildes. 

Pēc sniegtajām atbildēm redzam, ka JPB apmeklētāji izvēlas visus bibliotēkas piedāvātos 

pakalpojumus. 

Jaunus lietotājus JNGB piesaista, aktīvi sadarbojoties 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. 

Sadarbojoties ar pansionātu ''Jaunāmuiža'' - reizi mēnesī  iemītniekiem izsniedzot grāmatas, 

un dienas centru ''Kopā būt'' - notiekot radošām darbnīcām un informatīvām stundām senioriem par 

medijpratību.  

5.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums 

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). 

 Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas nodaļa Tadenavā 

 Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas nodaļa Slatē 

https://www.facebook.com/jekabpilsvg/
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 Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas nodaļa Liepās 

 Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas nodaļa Leimaņos 

 Jēkabpils novada Kalna bibliotēka Dubultos 

 Jēkabpils novada Variešu bibliotēkas nodaļas Antūžos un Medņos 

Šīs pakalpojumu sniegšanas vietas ir bijušās pagasta otrās bibliotēkas, ļoti joprojām nozīmīgas 

vietējai kopienai. Darba laiki šajās vietās ir 1-2 dienas. Lietotājiem tiek piedāvāti visi tie paši 

pakalpojumi, kas ir bibliotēkās : grāmatu un žurnālu izsniegšana, interneta pakalpojumi, 

konsultācijas, arī pasākumi, izstādes, tikai ievērojami samazinātā apjomā.  

Ir trīs izsniegšanas punkti: Biržu bibliotēkai - Ošānos, kur lasītāji tiek apkalpoti 1x nedēļā. 

Katru nedēļu Asares bibliotēkas vadītāja brauc uz izsniegšanas punktu Ancenē, līdzi ved jaunākās, 

kā arī pieprasītās grāmatas un žurnālus, kā arī Ābeļu bibliotēka 1x mēnesī dodas uz Ābeļu 

pamatskolu, lai piedāvātu jaunāko un pieprasītāko literatūru skolas pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem. 

5.4. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

10 (desmit) bibliotēkās novadā nav nodrošināta iekļūšanas iespēja cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Lielākoties, visas bibliotēkas organizē grāmatu piegādi uz mājām cilvēkiem, kuri 

nespēj apmeklēt bibliotēkas. 

 

Tabula “Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (Rīga un Daugavpils filiāle)” 

Bibliotēka Izmantojamība 

Ābeļu bibliotēka Audiogrāmatas - 10 lasītāji, lieldrukas grāmatas -  9 

lasītāji 

Kūku bibliotēka  4 lasītāji 

JNGB Audiogrāmatas – 1 lasītājs 

Variešu bibliotēka Lieldrukas grāmatas 

Viesītes bibliotēka Audiogrāmatas - 7 lietotāji 

Zasas bibliotēka Audiogrāmatas, lieldrukas grāmatas -  7 lasītāji 

 

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. 

JNGB 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. 

2022. gadā JNGB apmeklējuši 48 lietotāji ar īpašām vajadzībām. 

Viesītes bibliotēkai vēl arvien nav piebrauktuves personām ar kustību traucējumiem, stāvo 

ieejas trepju dēļ sarežģīta piekļuve ir arī vecajiem cilvēkiem. Apmeklētāji ar kustību traucējumiem 

iekļūst Bibliotēkā pa rezerves ieeju. Pēc pieprasījuma grāmatas uz mājām regulāri piegādātas 7 

lasītājiem – veciem cilvēkiem, personām ar kustību traucējumiem.  

Turpinās sadarbība ar Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centru, kur grāmatas, kā arī 

klausāmos diskus no Neredzīgo bibliotēkas izmanto 2 lietotāji. Viņiem tos piegādā centra darbiniece.   
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Arī 2022. gadā Viesītes bibliotēkai veiksmīgi attīstījusies sadarbība ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku tās krājuma izmantošanā. 2022. gadā lietotāju skaits, kas regulāri ar Bibliotēkas palīdzību 

pasūta un klausās CD no šīs bibliotēkas krājumiem, palicis nemainīgs (2022. un 2021. gadā – 7 

lietotāji, 2020. gadā – 4). Pavisam pērn šie lasītāji noklausījušies 121 disku (2022.g. – 97), to kopējais 

izsniegums – 380 (2022.g. – 106). Pārsvarā pieprasīta daiļliteratūra. 

   Pārskata periodā sadarbībā ar sociālā aprūpes nama  “Mežvijas” apkalpojošo kolektīvu rīkoti 

5 (pieci) tematiski pasākumi   (Lieldienas, Ražas svētki, senioru diena, valsts svētku noskaņas 

koncerts, Ziemassvētku radošā darbnīca,  adventes koncerts) nama iemītniekiem. 

5.5. Pakalpojumi, pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām, interešu grupām 

Senioriem:  

 Sadarbojoties ar pansionāta ''Jaunāmuiža'' darbinieci, JNGB reizi mēnesī nodrošinā 

iemītniekus ar grāmatām. Tās, ņemot vērā pieprasījumu, nogādā pansionātā. Bibliotēkas 

darbinieks atlasot grāmatas pārbauda vai konkrētais iespieddarbs jau nav bijis izdots 

pansionāta iemītniekiem, atgriežot grāmatas atzīmē izsniegumu, reģistrē jaunus lietotājus. 

  Pārskata peridā vairāk JNGB sadarbojās 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 JNGB klausījās lekciju un 

uzzināja par savvaļas sugu kontrabandu. 

Mazākumtautībām: 

JNGB 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. 

 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 JNGB 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. 

Jauniešiem: 
Pārskata gadā laba sadarbība JNGB 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 
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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. 

Pārskata periodā Kalna bibliotēkā aktīvi darbojās biedrības “Cerību logi” dalībnieces, kuras 

ir arī aktīvas rokdarbnieces. Aprīlī notika Kalna bibliotēkas un biedrības “Cerību logi” kopīgs 

pasākums “Iesaisties, uzzini, dari”, kurā tika sarīkota rokdarbnieču jaunāko darbu izstāde, biedrības 

turpmākās darbības darba plāna apspriešana un rokdarba pulciņa dalībnieces sveikšana 80 gadu 

jubilejā. Viņas ir arī aktīvas ar literatūru un lasīšanu rīkoto pasākumu dalībnieces. Vairāki pasākumi 

tika rīkoti kopā ar Leimaņu bibliotēku. Piemēram, 27.novembrī Kalna pagasta Doktorātā kopā ar 

biedrību "Cerību logi"  Kalna un Leimaņu bibliotēkas aicināja uz Pirmās adventes 

pasākumu "Iedvesmojies svētkiem". Pasākuma laikā tika prezentēta Anitas Rudzātes grāmata "Zilais 

rudzupuķu zīds". Bija ieskats Ziemassvētku rotājumu gatavošanā. Varēja baudīt mācītāja A.Lenša un 

G.Lenšas koncertu. 

Salas bibliotēkā pasākumi notika lasītāju kopai “Lasāmprieks”. Lasītājas regulāri tiek 

iepazīstinātas ar jaunajām grāmatām, un  sarunu veidā noskaidrots, kuras grāmatas patika vairāk, kā 

arī notika radošās darbnīcas, kurās tika apgūtas jaunas prasmes un tikšanās  ar Salas vēstures izpētes 

kabineta vadītāju skolotāju Pārslu Stirnu. 

 

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 JNGB sociālajos tīklos digitāli radītais saturvienību skaits: 

 facebook – 188, Instagram – 25, YouTube – 27.  

 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. 

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

pakalpojumus ar tuvinieku un bibliomāta starpniecību,  ikgadējs Ziemassvētku apsveikums 

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. 
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Digitāli radītais saturs ir ļoti nozīmīgs informācijas sniegšanai lietotājiem. Pārsvarā nozīmīgākos 

dokumentus – intervijas, virtuālās izstādes, saglabājam JNGB mājaslapā. 

5.6. Uzziņu un informācijas darbs 

JNGB savā gada pārskatā min svarīgākās uzziņas, kas bieži ir saistītas ar e-pakalpojumiem 

 Uzziņas par e-pakalpojumiem: 

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

pārvaldes iesniegumu parakstīšana ar e-parakstu un pieteikšanās vizītēm; 

 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 JNGB pārskata periodā: 

 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; 

 Mākslīgais intelekts; 

 Dermataloģija, āda un jaunieši; 

 Onkoloģijas slimnieki, viņu higiēna un higiēna ginekoloģijā;  

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

lapā " Jautājiet mums''. 

Joprojām JPB lasītāji interesējas par mūsu novadu, par vietām, kas saistītas ar viņu dzimtu. 

Kādai lasītājai meklējām vēsturiskās 20.gs. sākuma kartes, kurās redzams Kūku pagasts ar vietu 

nosaukumiem. Šeit palīdzēja arī LNB digitālā karšu kolekcija. Tāpat meklējām materiālus par 

luterāņu baznīcu arhitektūru un interjeru, arī par mūsu Jēkabpils Sv.Miķeļa evanģēliski luterisko 

baznīcu. Meklējot uzziņas, neiztikt bez Periodikas.lv, LNB digitālās kolekcijas, Analītikas datubāzes, 

arī mūsu novada kopkataloga. To izmantojām, meklējot literatūru par arhitektu Jāzepu Vaivodu 

(leģionārs, Pļaviņu parka autors, piedalījies Kara muzeja celtniecībā), zibakciju, sociālo pabalstu 

Jēkabpils novadā. 

Aktīvi tiek izmantoti žurnāla “Jurista vārds” raksti. Bibliotēkas lietotāji paši ir atlasījuši sev 

interesējošos rakstus juristavards.lv datubāzē, atsūta pieprasījumu uz bibliotēkas e-pastu un 

bibliotēkas darbinieks veic rakstu atlasi, veidojot Word dokumentu un tie tiek nosūtīti uz lasītāja e-

pastu. 

Arvien vairāk tiek izmantots e-paraksts, līdz ar to palielinājies konsultāciju skaits par tā 

lietošanu. Konsultācijas notiek gan klātienē, gan telefoniski, gan ar e-pasta starpniecību. 

Abonementā uzziņas vairāk saistītas ar konkrētas grāmatas meklēšanu. Aktuāli ir arī sameklēt 

grāmatas par konkrētu tēmu, piemēram mīlestības romāni, detektīvi, vēsturiskie romāni, 

piedzīvojumi, ceļošana vai arī konkrētas valsts autorus. Uzziņu izpildīšanai tiek izmantoti visi 

pieejamie resursi. Daudzas uzziņas tiek izpildītas attālināti pa telefonu vai e-pastu. Bieži vien šīs 

uzziņas ir par konkrētas grāmatas lapušu skaitu vai izdošanas gadu vai arī konkrētas grāmatas 

pieejamību bibliotēkā. 

 

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. 

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”. 

Uzziņas JNGB Resursu apstrādes nodaļā  

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

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

 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.  

 Sanktpēterburgas (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.  

5.7. Bibliotēkas izglītojošā darbība 

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

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

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

Gatavojoties latviešu valodas un literatūras 49. olimpiādei, JNGB 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. 

Pārskata periodā JPB tika novadīta Interaktīvā stunda “Pilsētas kultūrvēsturiskais 

mantojums man un tev” Jēkabpils 3.vidusskolas 5-to klašu skolniekiem. Bibliotēkā skolēni 

iepazinās ar bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem, vietējiem preses izdevumiem, novada 

rakstniekiem un viņu daiļradi, kā arī ar to, kas ir uzrakstīts par Jēkabpili. Kopā tika pavadītas divas 

saturīgas stundas, kuru laikā bērni uzzināja gan par bibliotēku, gan par vietējajām personībām, gan 

pilsētas ēkām, būvēm un notikumiem. 

 

No 18.-24.aprīlim norisinājās Latvijas Bibliotēku nedēļa. Tās tēma bija “Bibliotēkas spēks: 

mācies, dari, iedvesmo!” Viena no aktivitātēm, ko piedāvāja Jēkabpils pilsētas bibliotēka šajā nedēļā, 

bija ekskursija “Rakstnieka Gunara Janovska taka Jēkabpilī”. Piedāvāto ekskursiju izmantoja gan 

pieaugušie, gan jaunieši. Ekskursija tika sagatavota 2021.gadā bibliotēkai sadarbojoties ar “Biedrību 

Jēkabpils mantojums”, realizējot projektu “Gunara Janovska pastaiga Jēkabpilī”. Četrās dienās tika 

novadītas 5 ekskursijas (19.04, 20.04., 21.04., 22.04.), 2 pieaugušo un 3 klašu grupas 2.vidusskolas 

6., 9., 11.klase. Kopā 76 dalībnieki – 13 pieaugušie un 63 jaunieši.  

Medijpratība  

Medijpratība ir šodienas nepieciešamība ikvienam. Pārskata gadā JNGB darbinieki aktīvi 

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

konsultējot lietotājus. Vairāki novada bibliotēku darbinieki apguva programmas ''Dari digitāli'' 

mācību kursu digitālajiem līderiem un ieguva sertifikātus. Mācību kursu  īstenoja Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju augstskola ''RISEBA''. 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. Priekšrocība ir bibliotēkā esošais Eiropas 

Savienības  informācijas punkts (ESIP), kas sadarbojas ar EUROPE DIRECT Jēkabpils centru, 

paplašinot iespējas profesionālajai pilnveidei un pasākumu organizēšanai. Piedalījāmies tiešsaistes 

vebinārā “Digitālu rīku iespējas prezentējot vienkāršu un sarežģītu saturu”, tīmekļseminārs "21. 
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gadsimta tendences komunikācijā’’, Europe Direct Austrumlatgalē un Krāslavas novada centrālās 

bibliotēkas piedāvājums.  

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.  

Sadarbības medijpratībā paplašina ESIP darbība bibliotēkā. Pašlaik, kad notiek ne tikai karš Ukrainā, 

bet arī virtuālajā vidē, svarīgi nostiprināt digitālās kompetences,  kritiski domāt, spēt klausīties un 

analizēt informāciju. 

5.8. Pašvaldības, valsts institūciju un NVO informācijas pieejamība  

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. 

 Nozīmīgu pilsētas pasākumu afišas tiek izvietotas JNGB telpās. Jēkabpils pilsētas svētku 

laikā, tradicionāli notiek pasākumi bibliotēkā kopā ar mazākumtautību biedrībām. Bibliotēkas 

Informācijas centrā pieejami bezmaksas bukleti par Jēkabpili un tūrisma objektiem.  Jēkabpils novada 

mājaslapā pieejama informācija par bibliotēkai  nozīmīgiem notikumiem. 

Situācijā, kad Viesītē vairs nav spēcīga centra – pašvaldības - un trūkst informācijas par šeit 

notiekošo (nav mājas lapas, pašvaldības izdevuma), likās svarīgi radīt kaut kādu informācijas vietni, 

kur koncentrēt informāciju par pilsētā, tuvākajos pagastos notiekošo – ar Viesītes bibliotēkas 

vadītājas Līga Griškenas iniciatīvu vietnē facebook.com tika izveidota lapa un arī tāda paša 

nosaukuma grupa “Viesītes Vēstis”. Tas, protams, nav visaptverošs informācijas avots, taču ir kaut 

kas tāds, ko varam paveikt pašu spēkiem, bez finansējuma.  

Jēkabpils novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai novērtētu 

pašvaldības darbības un lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti. Aptaujas norisē iesaistījās novada 

publiskās bibliotēkas. 

   

Valsts institūcijas 

JNGB darbinieki piedalījās tiešsaistes vebinārā "Nodarbinātības Valsts aģentūras 

pakalpojumi un aktualitātes''. Mērķis  - informēt darba meklētājus par NVA aktualitātēm, E- 

apmācībām, e-pakalpojumiem, informēt par droša darba interneta resursiem karjeras veidošanai ES 

valstīs. Virtuālajā trešdienā bibliotekāriem piedalījāmies tiešsaistē "Valsts un pašvaldību vienotie 

klientu apkalpošanas centri'', lai labāk izprastu bibliotēku lomu šajā procesā. 
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Nevalstiskās organizācijas 

JNGB 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 

Gadu gaitā JNGB 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 savas bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem un veidotu jaunas sadarbības. Informācija par visiem sadarbības 

pasākumiem ar nevalstiskajām organizācijām publicēta arī Vidusdaugavas NVO centra mājas lapā. 

5.9.Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 
 Bibliotēku 

skaits kopā  

No tām strādā 

BIS Alise 

Darbinieku skaits 

strādā BIS Alise 

Jēkabpils novada publiskās 

bibliotēkas 

28 28 54 

Jēkabpils novada skolu 

bibliotēkas 

16 12 13 

Neretas apvienības 

(Aizkraukles novads) publiskās 

bibliotēkas 

6 6 7 

Neretas apvienības 

(Aizkraukles novads) skolu 

bibliotēkas 

2 2 2 

Kopā 52 48 79 

Skolu bibliotēkas: Variešu sākumskolu pievienoja Krustpils pamatskolai, pie Sūnu pamatskolas 

pievienoja Atašienes, Mežāres un Vīpes pamatskolas. Kopkatalogā uzsāka strādāt A.Žilinska 

Jēkabpils mūzikas skolas bibliotēka. 

Tabula “BIS ALISE izmantošana”   

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotē

ku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēt

i 

lietotāji 

(2022) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2022) Cirkulāc

ija 

SBA Komplek

tēšana 

Jēkabpils 

novads 

28 28 28 28 28 316 Pasūtīti izdevumi*-

1745 

Izveidots brīvais 

pieprasijums - 25 

*Pasūtīti eksemplāri – iespējams izgūt tikai visa kopkatalga datus. WebPAC apmeklētība - kopā 

115 722 sesijas. 

https://ej.uz/seniori2022
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Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2022 

Aktīvie lietotāji kopā 9739 

Autorizētie lietotāji kopā 3993 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

316 

5.10. Iekšzemes SBA 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2022 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

1983 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1772 

 

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.  

Pārskata periodā 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 JNGB sadarbojusies ar Pļaviņu un Līvānu novada kolēģiem, saņemot iespieddarbus, kuri 

nepieciešami, veidojot bibliotekāro stundu, vidusskolēniem par trimdas dzejnieku Linardu Taunu. 

JNGB lietotāji nav izmantojušu iespēju pasūtīt iespieddarbus no LNB, kas izskaidrojams ar tarifa 

maiņu/neskaidrību pakalpojumu izmaksās. 

Pārskata periodā JPB no LNB saņemtas 4 grāmatas, 1 žurnāla raksts. No Latgales Centrālās 

bibliotēkas – 6 žurnālu raksti. 

Divas grāmatas tika pasūtītas bibliotēkai novadpētniecības darbam – Шноре, Э.Асотское 

городище по данным археологии; Шноре, Э.Асотское городище. Savukārt divas grāmatas – 

lasītājiem, kuri arī interesējas par sava novada vēsturi un personām – Tēvzemes arāju cilts un 

Mugurevičs, E. Mana dzīve no ganuzēna līdz akadēmiķim. Raksti no žurnāliem tika sūtīti saistībā ar 

medicīnas tēmu, no “Veselība” un ”Latvijas ārsts”. SBA kārtā no saviem krājumiem esam nosūtījuši 

66 grāmatas. Vislielākā sadarbība ir ar Jēkabpils novada Salas bibliotēku un Jēkabpils 3.vidusskolas 

bibliotēku. 

Leimaņu bibliotēka - 2022. gadā  pamatā tiek izmantots Jēkabpils novada GB krājums, 

Jēkabpils pilsētas, Kalna, Dignājas un Zasas bibliotēku fondi.  Visērtāk izdevumus ir pieprasīt un 

saņemt no Jēkabpils NGB, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas -  uz novada centru iznāk regulāri braukt,  

pamatā tiek ņemta nozaru literatūra un izdevumi krievu valodā (bibliotēkā netiek komplektētas 

grāmatas krievu val.). No citām novada bibliotēkām vairāk tiek ņemtas daiļliteratūras grāmatas ( gan 

jaunākas, gan vecākas). 
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6. Krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

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

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

un Neretas novadu 20 bibliotēkas izstrādāja šīs vadlīnijas. Veidojoties jaunajai bibliotēkas struktūrai 

2023.gadā ir jāizstrādā jaunas krājuma veidošanas vadlīnijas, kuras kritēriji attiektos uz visām JNGB 

struktūrvienībām.  

JNGB 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 turpināja jaunākās un pieprasītākās pedagoģiskās 

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

profesiju apguvi - pieprasījums pēc dažāda satura ar medicīnas  literatūras.   

Komplektējot Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājumu, tiek ņemts vērā daļā sabiedrības aktuālā 

interesi par dzimtas pētniecību. Iespēju robežās iegādājas literatūru, kuru dzimtas pētnieki var 

izmantot, lai pilnveidotu zināšanas par konkrētu vēsturisko periodu Latvijas teritorijā kontekstā ar 

Rietumeiropas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas vēsturi. (“Latviešu uzvārdi”, “Vidzemes 

1624./1925.gada Arklu revīzija”, “Pētījumi Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē” u.c.)  

Bibliotēka veido saturiski daudzveidīgu krājumu – daiļliteratūru, uzziņu literatūru, nozaru 

literatūru, bērnu  un jauniešu literatūru. Apmēram 35% no pašvaldības finansējuma izlietoti bērnu un 

jauniešu literatūras iegādei. Veidojot krājumu, liela vērība tiek pievērsta izdevumu saturam. Krājuma 

attīstība notiek atbilstoši pieprasījumam. Krātuvē uzglabājam maz pieprasītu, bet saturiski 

augstvērtīgu literatūru un izsniedzam pēc pieprasījuma. Daudzi 20.gs. 90-tajos gados izdotie latviešu 

literatūras oriģināldarbi ir sliktā poligrāfiskā kvalitātē, bet ar augstvērtīgu saturu. Arī tos saglabājam 

krātuvē, kaut arī no estētiskā viedokļa tie ir nepievilcīgi.  

JPB Bērnu un jauniešu literatūras krājums ir ievērojami jaunāks, jo 20.gs. beigās izdotās 

grāmatas pēdējā desmitgadē ir “pārizdotas” – tāpat šai lasītāju grupai pēdējos gados ir izdoti daudzi 

oriģināldarbi un tulkotā literatūra.  

Joprojām liels pieprasījums pēc jaunākās latviešu oriģinālliteratūras, jo īpaši pēc Daces 

Judinas un Karīnas Račko romāniem. Pieprasīti arī ārzemju detektīvromāni un psiholoģiskās 

spriedzes proza. Iecienīti arī ceļojumu apraksti un biogrāfiska satura literatūra, vēsturisku notikumu 

apraksti.  

JPB turpina papildināt grāmatu krājumu, kas saistīts ar kultūrvēstures un novadpētniecības 

tematiku. Turpina komplektēt literatūru, kas atspoguļo citu novadu veikumu novadpētniecībā. Šāda 

literatūra veicina izpratni par lokālpatriotismu un savas identitātes apzināšanos.  

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Krājuma komplektēšanu nodrošina pašvaldības finansējums, dāvinājumi un projekti (LNB 

“Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”).  

Paliekot nemainīgam pašvaldības finansējumam un pieaugot iespieddarbu cenām, varam iegādāties 

mazāk grāmatu. Līdz ar to samazinās grāmatu skaits gan latviešu valodā, gan svešvalodās. Daļu 

krājuma papildina bibliotēkas lietotāju dāvinātās grāmatas latviešu un citās valodās.  
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2021 2022 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

88 032 85 986 

t. sk. grāmatām 60 364 58 389 

t. sk. bērnu grāmatām 4643 10 577 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 21168 25 976 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

 2,0 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

88 032 85 986 

Situācijas vērtējums. Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir ņemts no Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes mājas lapas https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2022-gada.  
 

Tabula “Citi krājuma komplektēšanas avoti” (Eiro) 

  2022 

Nodots 

bezatlīdzībā/dāvinājumi 
3012 

Projekti 9640  

Lietotāju aizvietotās  0 

Kopā 12652 

Situācijas vērtējums. Sadaļā Projekti norādīts finansējums programmās “Grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". 
 

Automatizēta krājuma pārbaude veikta 7 bibliotēkās - 5 publiskajās un 2 skolu bibliotēkās. 

Bibliotēka Inventarizācijas veids 

Publiskās bibliotēkas 

Kalna bibliotēka Sakarā ar darbinieka maiņu 

Viesītes bibliotēka Kārtējā inventarizācija (MK not. Nr.317) 

Sēlpils 1.bibliotēka Kārtējā inventarizācija (MK not. Nr.317) 

Atašienes bibliotēka Sakarā ar darbinieka maiņu 

Asares bibliotēka Kārtējā inventarizācija (MK not. Nr.317) 

Skolu bibliotēkas 

Zasas vidusskolas bibliotēka Sakarā ar rekataloģizācijas pabeigšanu 

Krustpils pamatskolas bibliotēka Sakarā ar Variešu sākumskolas reorganizāciju 

 

Pārskata periodā – 2022. gada oktobrī - veikta Viesītes bibliotēkas krājuma pārbaude 

(inventarizācija). Pateicoties automatizētas inventarizācijas iespējām BIS Alisē, tā tika veikta ļoti ātri. 

Inventarizācijā tika konstatēts, ka krājumā nav 12 grāmatu eksemplāru par summu: 92,68 EUR, kas 

tika norakstīti kā brīvpieejā zuduši.  

Inventarizācijas laikā tika veikts darbs ar krājumu - atlasīti norakstīšanai nolietotie, arī 

mazpieprasītie izdevumi, kā arī tie eksemplāri, kuriem jāveic svītrkodu pārlīmēšana, jo tie 

nolietojušies.  
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6.3. Krājuma rādītāji 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 23 997 24 319 

t. sk. grāmatas 5883 7539 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 2319 2702 

t. sk. bērniem 1109 1666 

Izslēgtie dokumenti 28 110 22 857 

Krājuma kopskaits 288 384 291 974 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.6 0.7 

Periodikas kopskaits 43534 66335 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.7 0.8 

 

Ierobežotais finansējums liek rūpīgi izvērtēt krājuma saturu. Joprojām viens no galvenajiem 

akcentiem krājuma veidošanā ir latviešu oriģinālliteratūras iegāde. Izvērtējot lietotāju pieprasījumu 

nozaru literatūrā, padziļināti komplektējam literatūru psiholoģijā, vēsturē un novadpētniecībā.  

Izvērtējot JPB krājuma saturu un vecumu, jāsecina ka ir ļoti maz literatūras dabaszinībās, 

tehniskajās zinātnēs un ģeogrāfijā, kas izdota pēdējos piecos gados. Monogrāfijas dabaszinībās un 

tehniskajās zinātnēs galvenokārt izdot Latvijas augstskolas, lai nodrošinātu mācību procesu saviem 

studentiem un šī literatūra publiskajā tirdzniecībā nenonāk. Ja arī nonāk, to nav iespējams iegādāties 

ar pārskaitījumu. Latviešu valodā šāda satura literatūru izdod maz. Šo nozaru jaunumi vairāk tiek 

izdoti angļu valodā un tie ir pieejami bibliotēkas abonētajā datu bāzē EBSCO. Neliels jaunieguvumu 

skaits ir arī reliģiskajā literatūrā, taču tā ir visai maz pieprasīta.  

Nozaru literatūrā visvecākā ir Mākslas nodaļa, taču šī literatūra saturiski nenoveco un veido 

augstvērtīgu mākslas vēstures literatūras krājumu. Šī literatūra ir maz pieprasīta (tā nekad nav bijusi 

īpaši pieprasīta), taču izdevumos atspoguļota Latvijas tēlotājmākslas, fotomākslas, kinomākslas, 

lietišķās mākslas, mūzikas, skatuves mākslas, kā arī arhitektūras vēsture. Daudzi šīs nodaļas izdevumi 

ir latviešu oriģinālliteratūras daļa, tādēļ tiem noteikti jābūt bibliotēkas krājumā.  

Literatūru, kas vairs nav aktuāla, bet satur informāciju par novadu, uzkrājam novadpētniecības 

krājumā, jo novadpētniecības materiāliem laika gaitā vērtība pieaug.  

Tabula “JNGB veiktā 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  
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Situācijas vērtējums. Joprojām visvairāk izmantotais ir daiļliteratūras krājums. Mazliet 

audzis ir nozaru 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).  

6.4 Datubāzes 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2022 

Letonika  

skatījumi 5809 

piekļuves sesiju skaits 3071 

lejuplāžu skaits  

News  

skatījumi 6495 

piekļuves sesiju skaits 870 

lejuplāžu skaits 963 

LETA arhīvs 17 

EBSCO  

skatījumi 2432 

piekļuves sesiju skaits 783 

lejuplāžu skaits 148 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana   

 
Tabula "Nozīmīgākie JNGB 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.  
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.  
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2022. gadā Viesītes bibliotēkā daudz strādāts pie krājuma popularizēšanas, veidojot literāras, 

tematiskas un arī piecas jaunieguvumu izstādes. Bibliotēkā  visa gada garumā tika veidots izstāžu 

cikls ar kopīgu nosaukumu “Lasi un atklāj, cik liela patiesībā ir  pasaule!”, katru mēnesi veltot citas 

valsts literatūrai.  

Izstādes regulāri popularizētas sociālajos tīklos. Informācija par izstādēm ievietota vietnē: 

facebook.lv - Bibliotēkas lapā.  

Savukārt Asares bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantotas literatūras izstādes, 

individuālas pārrunas ar lietotājiem.   

 Jaunieguvumu izstādes- apskati  

 Izstādes rakstnieku jubilejās  

 Gadskārtu ieražu svētku gr. izstādes  

 Rokdarbu grāmatu izstādes  
 

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.   

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 lielāka, sevišķi par daiļliteratūru.  Grāmatās tika ielīmētas īpašās uzlīmes.  

Tabula “Grāmatu iepirkums Jēkabpils novada bibliotēkās” 

Iepirkuma posms  Eks.  Summa  

1.daļa  358  3703  

2.daļa  332  3738  

Kopā  690  7441  

  

Secinājums   

Vispieprasītākās grāmatas Aknīstes bibliotēkā ir Šmite L. Ne tikai Staburaga dēls. Valdis, 

Manfelde A. Poēma par mammu, Obama B. Apsolītā zeme, Judina D. Svilpotājs, Zusta Z. Taureņa 

spārna atvēzieni u.c. Tomēr problēmas sagādāja tas, ka saņemot gada beigās grāmatas, daudz kas jau 

ir nopirkts, īpaši daiļliteratūra. Nozaru literatūra nedubultojās.  

Pozitīvi vērtējams fakts, ka Viesītes bibliotēkas darbinieki varēja no piedāvājuma atlasīt 

nepieciešamos izdevumus. Vērtējot projektu no tādas Bibliotēkas viedokļa, kura regulāri pērk jaunās 

grāmatas, slikti bija tas, ka nebija informācijas, kad šādas projekta kārtas būs – līdz ar to daudzas no 

piedāvātajām grāmatām jau bija Bibliotēkas krājumā – nācās izvēlēties no tā, kas vēl nav iepirkts un 

varētu būt interesants šīs Bibliotēkas lasītājiem: abās kārtās kopā krājumu papildinājušas 9 grāmatas 

bērniem, 11 nozaru un 15 daiļliteratūras izdevumi.  

 Līdzvērtīga jaunieguvumu izsnieguma analīze Viesītes bibliotēkā nav iespējama, jo:  

1. 1. kārtas izdevumi saņemti jūlijā, bet 2. kārta – novembrī;  

2. izsniegums ir atšķirīgs bērnu grāmatām, daiļliteratūrai un nozaru literatūrai. Runājot 

par nozaru literatūru, jāuzsver tās nozīmīgums, paliekošā vērtība un ilgtspēja - tā būtiski 

papildina Bibliotēkas krājumu (piemēram: Medicīnas tiesības, Daudziņa, Zane. Aktiera runa 

21. gadsimta latviešu teātrī, Vilsons, Metjū. Simbolu slepenā valoda, Sentklēra, Kasja. Krāsu 
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slepenā dzīve u.c.). No daiļliteratūras izdevumiem īpaši jāatzīmē jaunais Kurbada izdevums, 

kas jau izpelnījies jaunākās paaudzes interesi sava digitālā papildsatura dēļ.  

No 1. kārtā saņemtajiem izdevumiem vairāk izsniegtas grāmatas bērniem – vislasītākā – 

Annas Ļenasas grāmata “Krāsu mošķis iet bērnudārzā”. Pieprasīti bijuši tādi 

oriģinālliteratūras darbi kā Gata Šļūkas “Karikatūru” 3. grāmata un Leona Brieža romāns 

“Skuķe”. Informācija par projekta jaunieguvumiem atspoguļota sociālajos tīklos – Bibliotēkas 

facebook lapā.  
 

Darbs ar parādniekiem  

Darbs ar parādniekiem notiek regulāri, tiek sekots līdzi lasītāju grāmatu nodošanas termiņiem. 

Diemžēl daudzi lasītāji aizmirst laikus nodot bibliotēkas grāmatas, tāpēc iespēju robežās atgādinām 

par aizmirstajām grāmatām zvanot, rakstot uz norādītajiem telefoniem īsziņas un izsūtot e-pastus.   

Diemžēl bieži nomainās telefona numuri un parādnieki nav sasniedzami, visbiežāk tad šīs 

grāmatas no izsniegama tiek noņemtas. Dažreiz paiet diezgan ilgs laiks līdz lasītāji atgriež atpakaļ 

paņemtās grāmatas.   

Situācijas, kas rodas šajos apstākļos, cenšamies risināt pretimnākoši. Jo, ja konkrētā grāmata 

lietotājam ir nozaudēta, dodam iespēju nozaudētās grāmatas vietā atnest tādu pašu vai 

līdzvērtīgu. 2022.gadā nav iekasētas soda naudas.  

Asares bibliotēka secina, ka parādnieku atlasi ļoti atvieglo darbs sistēmā ALISE un tālāk jau 

notiek sarunas ar lasītājiem.  

6.5. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi 

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.  
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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 

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.  

JPB apmeklētāji ir dažādu vecumu gan strādājošie, gan seniori, gan studenti. Lietotāji ir ne 

tikai no pilsētas, bet arī no novada pagastiem un kaimiņu novadiem. Lasītāju intereses ir dažādas un 

to ietekmē notikumi Latvijā un pasaulē. Sākoties karam Ukrainā daudziem radās interese par 

Ukrainas vēsturi, gan arī Ukrainas autoru darbi. Kaut arī sastādītas grāmatas par Ukrainas vēsturi 

bibliotēkā ienāca gada otrajā pusē, joprojām ir pieprasījums pēc šīm grāmatām. Kā vienu no 

pieprasītākajiem ukraiņu autoru darbiem var minēt Tamāras Horihas Zerņas romānu “Meitiņa” un 

Serhija Žadana grāmatu “Mezopotāmija”.  

Viena no lasītākajām 2022.gada latviešu daiļliteratūras autorēm JPB bija Ivetas Troalikas 

grāmata “Tūlīt paliks labāk”. Joprojām aktuālas un lasītāju vidū populāras ir Daces Judinas grāmatas. 

Tāpat lasītājiem patīk biogrāfiskie romāni, piemēram Maijas Miglas – Streičas grāmata “Matildes 

gadsimts”. Tāpat populāri un pieprasīti daiļdarbi no sērijas Es esmu, kuros ir aprakstīta dažādu 

latviešu rakstnieku un dzejnieku dzīve. Šī sērija, kā ieteicamā literatūra, bija pieprasīta vidusskolnieku 

vidū.  

No ārzemju daiļliteratūras populāri ir gan detektīvi, gan romantika. Biogrāfiskais Mišelas 

Marlī romāns “Koko. Mīlestības smarža”. Romijas Felkas romāns “Rēgu nams” un Džūlijas Kvinnas 

romānu “Hercogs un es”.  

No nozaru literatūras pieprasītas ir grāmatas par cilvēku biogrāfijām, vēstures notikumiem, 

populāras ir ceļojumu grāmatas un psiholoģijas nozares izdevumi. Tāpat interese ir par dārza darbiem, 

ēst gatavošanu. Viena no lasītākajām grāmatām ir Dzidras Ritenbergas memuāri jeb atmiņu pieraksti 

“Es atradu laimi”. Ilonas Brūveres grāmata “Leimaņu dzimtas stāsts”. Kristīnes Liepiņas grāmata par 

alpīnismu ”Pamirs: mana sirds mīlestībā’’. Tāpat ir pieprasītas grāmatas par Žiga ceļojumiem pa 

pasauli, kuras ar interesi lasa dažāda vecuma un dzimuma lasītāji.  

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pamatproblēmas Viesītes bibliotēkā ir tās pašas:  

 lasītāju lasīšanas intensitātes samazināšanās, intereses trūkums par lasīšanu lielai daļai 

iedzīvotāju. Samazinoties lasītāju skaitam, lasīšanas satura kvalitātei, palielinās bibliotēkas 

krājuma pasīvā daļa, starp šīm grāmatām daudz saturiski labas, augstvērtīgas literatūras;  

 lasīšanas kultūra esošajiem lasītājiem, arī paradums ilgi turēt grāmatas;  

 jauno grāmatu augstās cenas;  

 finansiālo līdzekļu trūkums lielāku Bibliotēkas un krājuma popularizēšanas aktivitāšu 

rīkošanai.  

 

Lasītāko grāmatu tops novada bibliotēkās   

Apkopojām visu novada bibliotēku iesniegtos sarakstus par lasītākajām grāmatām, katra bibliotēka 

izstrādā šo topu un tad reklamē bibliotēku sociālajos tīklos.   

1.Jakubovska, Māra Cerības diviem – 65 punkti   
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2.Lubāniņa, Kristīne.  Karma atlikumu neizdod – 41 punkts                                                 

3.Kalniete, Sandra Tev būs četri vīri - 35 punkti   
4.Nuts, Zane Latvietes nevar nemīlēt - 34 punkti   
5.Judina, D. Uz dzīvību un nāvi -31 punkts   
6.Judina, D. Vēstule -28 punkts   
7.Lagzdiņa, Gunta Lāde vaļā - 27 punkti   
8.Tālers, Guntis Garās nakts mēness - 26 punkti   
9.Judina, D. Pārcēlājs - 23 punkti   
10.Judina, D. Svilpotājs -23 punkti  
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 Jēkabpils novada bibliotēku galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem: 

 jaunu lasītāju piesaistīšana, 

 lasītāju lasīšanas veicināšana, literatūras popularizēšana atbilstoši vecumam,  

 nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai,  

 nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas,  

 piedalīšanās Skaļās lasīšanas sacensībās,  

 piedalīšanās mērķprogrammā Bērnu, jaunieši un vecāku žūrija.    

  2021 2022 + vai - 

Lietotāji – bērni līdz 18 gadu 

vecumam 
3022 2477 - 545 

Apmeklējumi  (bērni līdz 18 gadu 

vecumam)  
26082 23191 - 2891 

Izsniegumi (bērni līdz 18 gadu 

vecumam)  
25904 16337 - 9567 

 Secinājumi: 2022.gadā nav īsti korekti salīdzināt šos rādītājus, jo pēc jaunās struktūras nav klāt 

Neretas novada bibliotēkas.  Un novadā daudzas bibliotēkas arī pandēmijas laikā bija ar  dažādiem 

ierobežojumiem  

7.2.  Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

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

formas, 2022.gadā vairāk attālinātās nekā klātienes, kaut arī jau varējām strādāt klātienē, mēģinājām 

ievērot dažādus ierobežojumus.  Bibliotēka veic konsultatīvo darbu sadarbībā ar skolām un 

pirmsskolas izglītības iestādēm.  Novados bibliotekāriem intensīvākais darbs ir brīvlaikā, visvairāk – 

vasarā.  

2022.gads jau nebija jaunu izaicinājumu pilns, mēs jau esam iemācījušies strādāt attālināti, 

izmantojot jaunās tehnoloģijas,  

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

jautājumos. BJN ir reģiona metodiskais centrs darbā ar bērniem un jauniešiem. BJN darbinieces 

sniedz informāciju par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem, konsultē novadu bibliotekāres 

dažādās darba jomās, dalās pieredzē ne vien reģiona, bet arī valsts mērogā, sniedz metodisko 

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

skaļās lasīšanas sacensības norisē (nodaļas vadītāja ir arī reģionālais kurators) u. c. aktivitātēs. 

Visa pārskata gada garumā tika sniegtas konsultācijas par dažādam tēmām gan pedagogiem, 

gan skolu bibliotekāriem.  

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Komplektējot literatūru, bibliotēkas krājuma papildināšanai ar bērnu un jauniešu grāmatām,  

bibliotekāri cenšas ievērot dažādības principus, bet uzsvars, iegādājoties grāmatas, tiek likts uz 

enciklopēdijām, uzziņu krājumiem un vārdnīcām, kuras skolēniem varētu noderēt, kā palīglīdzeklis 

mācību procesā. Komplektējot grāmatas, bibliotekāri konsultējas un ieklausās, arī pirmsskolas 

izglītības iestāžu skolotāju vēlmēs, ieteikumos. Pirmsskolas laikā bērni mācās pazīt burtus, likt 

burtiņus kopā, burtot un lasīt. Mazie ķipari labprāt mēģina gan dabā, gan telpā atpazīt jau apgūtus 
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simbolus, burtus, mēģina lasīt uzrakstus. Ļoti vērtīgi, ja šajā izzinošajā periodā viņus atbalsta vecāki 

vai vecvecāk – pat visa ģimene.  

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

Bērnu literatūras galvenie atlases kritēriji: 

 grāmatas fiziskā forma — krāsaini un mūsdienīgi noformēti izdevumi; 

 atbilst bērnu attīstības līmenim, zināšanām un interesēm; 

 saturiski veicina bērnu izaugsmi, izziņas procesu; 

 pieprasījums un saistība ar krājumu.  

  2021 2022 + / - 

Jaunieguvumi:  
bērnu grāmatas   

 
1452 

 
1666 

 
+214 

 

Vērtējums: Iegādāto jaunizdevumu skaits ir palielinājies, kaut gan grāmatas joprojām tiek 

pirktas vienā eksemplārā. Izņēmums ir dažas BJVŽ grāmatas, kas tiek iepirktas divos eksemplāros, 

lai visi eksperti paspētu laikus izlasīt un novērtēt piedāvāto grāmatu kolekciju  

Apkopojot datus, secinām, ka grāmatas iegādātas izbraukuma tirdzniecības laikā no SIA 

„Virja”,  „Jēkabpils Grāmata”, ”Zvaigzne ABC”, Jāņa Rozes grāmatnīcā” un SIA „Latvijas 

Grāmata”. Ļoti veiksmīga palīdzība bija no LNB programmas “Grāmatas publiskajām bibliotēkām”, 

saņemtas daudz vērtīgas grāmatas.  

Priecē, ka daži lasītāji kā labāko savas grāmatas sargātāju uzskata bibliotēku, tāpēc 

bibliotēkām dāvina savu grāmatas plauktu bērnu grāmatas.  

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

grupām 

  Bērnu nodaļās uzziņu darbs tiek organizēts atbilstoši interesentu pieprasījumam un 

vajadzībām. Tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi, elektroniskie resursi, datu bāzes.  

2022.gadā tika popularizētas datu bāzes Letonika, News.lv,, kā arī aicinājām izmantot JGB 

kopkatalogu un novadpētniecības datu bāzi, ieteikts lasīt grāmatas  Letonikas lasītavā, 3td e-grāmatas, 

LNB digitālo lasītavā, pasakas lv. un citas datubāzes. 

Daudzās bibliotēkās bērni un jaunieši aktīvi izmanto piedāvātās galda spēles, kā arī pavada 

brīvo laiku pie TV un spēļu konsolēm. 

Neskatoties uz interneta resursu brīvpieeju, uzziņu skaits bibliotēkā salīdzinot ar pagājušo 

gadu ir pieaudzis. Uzziņu sniegšanai visvairāk izmantotas grāmatas, žurnāli, citi materiāli un arī 

interneta resursi. Novērots, ka uzziņu tēmas visvairāk ietekmējis pasaules notikumu 

konteksts, sezonalitāte, skolu izvirzītie uzdevumi un lietotāju hobiji. Vērtīgi, ka bibliotēkas bieži 

apmeklē ģimenes, kas vēlas noskaidrot nepieciešamo informāciju interesējošā tēmā. Tiek veicināta 

bērnu izpratne par bibliotēku kā vietu, kur iespējams saņemt drošu un kvalitatīvu informāciju.   

Uzziņu daudzveidība ir tik plaša, kā piemēram: 

 dažādu valstu ģeogrāfija (piemēram, Ukraina, Donbass, Katara, Nāves jūra, Eiropas 

skaistākās vietas, dažādas Jēkabpils novada vietas, u.c.)   

 rokdarbi (piemēram, tamborēšanas/adīšanas pamati, latvju raksti, šūšana, origami, veidojumi 

no plastilīna, u.c.)   

 dzīvnieki (piemēram, suņu šķirnes, dinozauri, zirgi, u.c.)   
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 kulinārija (piemēram, ievārījumu gatavošana, saldējuma gatavošana, rudzu maizes receptes, 

u.c.)   

 bērnu rakstnieku daiļrade (piemēram, H. K. Andersens, Viks, E. Gulbe, O. Vācietis, u.c.)   

Pārskata periodā saņemti pieprasījumi un sniegtas plašākas uzziņas par tēmām: baktērijas, 

barikāžu laiks, dinozauri, gadalaiki, līdzsvara attīstība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 

bērniem, Nobela prēmija, saules aptumsums, sporta nodarbības pirmsskolā, stīgu instrumenti, suņu 

dresūra, vērtību skala, cilvēks kā vērtība, bērns kā vērtība skolā un ģimenē, visums, u.c. 

  Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā tiek sniegtas 

konsultācijas un uzziņas darbam ar datoru un internetu, par ieteicamāko grāmatu izvēli, gan projekta 

HOME iegūto interaktīvo ierīču lietošanai bērniem un vecākiem.   

Novada bibliotekāri atzīst, ka turpina pieaugt uzziņu sarežģītības līmenis un daudzveidīgums. 

Uzziņu darbā izmanto gan bibliotēkā esošo uzziņu literatūru un periodikas izdevumus. Atsevišķos 

gadījumos bibliotekāri lūdz palīdzību novada bibliogrāfam. Daudzas uzziņas var izpildīt ar interneta 

palīdzību. 

Par bērnu un jauniešu grāmatu  jaunieguvumiem tiek veidotas izstādes un ievietota 

informācija sociālajos tīklos.  

7.5. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 2022.gadā daudzās bibliotēkās notika ekskursijas uz bibliotēku. Pēc šādu nodarbību 

organizēšanas novērojama tendence, ka bērni bibliotēkā atgriežas ar vecākiem, lai kļūtu par 

lietotājiem un varētu izņemt grāmatas, žurnālus un pavadīt laiku spēlējot galda spēles un interaktīvās 

tehnoloģijas.   

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, pateicoties projekta  LLI-422, Ģimenei draudzīgas bibliotēkas 

izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils 

pilsētā (HOME), notikušas divas tikšanās ar grāmatu autoriem. 2.aprīlī Starptautiskajā bērnu 

grāmatu dienā, bibliotēkā ciemojās māksliniece un grāmatu “Trakā Lapsa” un “Trakā Lapsa ceļo” 

autore Agnese Aizpuriete. Vasarā viesojās rakstniece Evija Gulbe, kuras grāmatu varoņi Koko un 

Riko bērniem ir labi zināmi. 

Tabula “Literatūru un lasītprasmes popularizējošas aktivitātes” 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa: 
  
  
  

Salas bibliotēka 

Aknīstes bibliotēka 

Jēkabpils novada Galvenā b-ka 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka 

Lasītāju klubi  Salas bibliotēkā -“Grāmatiņdraugi”  
Lasīšanas izaicinājumi bērniem:   

Aknīstes bibliotēka “Grāmatu bingo” 

Gārsenes bibliotēka “Grāmatu tārpiņš” 

Rites bibliotēka “Grāmatu tārpiņš” 

Viesītes bibliotēka “Grāmatu tārpiņi” 

“Grāmatu raža” 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka “Zvaigžņu lasītāji”  

"Vasaras grāmatu BINGO" 

 

Sīkāk par pasākumiem bērniem novada bibliotēkās Pielikumā Nr.4  
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Interesantākie pasākumi novada bibliotēkās:  

JNGB Bērnu un jauniešu nodaļā 2022.gad;a notika 86 pasākumi, kas veicina lasīšanas 

aktivitātes, par ko plašāk var apskatīt Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas gada pārskatā, bet šoreiz 

sīkāk par pasākumiem, kas vadīti sadarbībā ar novada bibliotēkām.  

18. janvāra saulainā rītā, ievērojot drošības pasākumus, pie mums ciemojās Ābeļu pagasta 

pirmsskolēni, sadarbībā ar Ābeļu bibliotēku. Grāmatzīme - skaistai grāmatai, multenīte - tīriem 

zobiņiem un dejas - raitam solim! Īsā laikā varam iemācīties tik daudz!   

Izglītojoša un izklaidējoša viktorīna pēc grāmatas "Vinnijs Pūks un viņa draugi " sižeta bija 

ļoti interesanta, piedalījās gan pilsētas skolu bērni , gan, par lielu pārsteigumu, Dagdas vidusskolas 

1.a, 3.a un 3.b klases skolēni. Esam priecīgi par dalībniekiem, kuri piedalījās gan kopā ar visu klasi, 

gan individuāli! Īpašu paldies teicām Jēkabpils 3. vidusskolas skolotājai Mārītei Viļumai un Dagdas 

vidusskolas skolotājiem Ilzei Tukišai un Ritai Vaišļai par atsaucību, iedvesmu, atbalstu, sadarbību un 

labiem vārdiem! Mēs to tiešām novērtējam!  

Darbs pie Ukrainas armijai paredzētajiem maskēšanās tīkliem. 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 JNGB Bērnu un jauniešu nodaļu. No rīta Jēkabpils 

2. vsk. 4.i un 4.m klases.  Mazliet vēlāk ciemojās Ābeļu 8. un 9. klases. Sākumā bērni tika iepazīstināti 

ar bibliotēkas krājumu, bibliotekāre pastāstīja gan par to, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju, gan parādīja 

plauktos grāmatiņas un to izvietojumu. Bērni tika iepazīstināti arī ar lasītavu un tajā piedāvātajām 

iespējām! Bibliotēkā ir interesantas X-box un aizraujošas galda spēles, ko spēlēt kopā ar draugiem, ir 

grāmatas ar radošās idejām un spēlēm, ir interaktīvā tāfele, kur sacensties puzles likšanā vai jebkādā 

citā interaktīvā spēlē. Pēc šī pasākuma Ābeļu pamatskolas bērni ar draugiem bieži mūs apciemoja.  

Bibliotēku nedēļas pasākums - Grāmatas otrā dzīve, - radošā darbnīca, virtuālais pasākums, 

kurā aktīvi piedalījās Sūnu pamatskolas bērni ar skolotāju.   

Skolas laika noslēgums jeb Iepazīstam bibliotēku!  Vai varbūt vēl jautrāka un  siltāka  

ceturtdiena? Jā, ja ciemos uz bibliotēku atbraukuši Antūžu pamatskolas lielie un mazie īpašie ķipari!  

Kopā iepazinām bibliotēku un grāmatas, noskatījāmies  multfilmu un izveidojām skolotājiem 

apsveikumu! Likām interaktīvos puzļus, sarīkojām deju sacensības un burbuļu salūtu! Šodien  

saņēmām un  sniedzām tik daudz smieklu,  mīļu vārdu, ko ikdienā pat bijām aizmirsuši!  Paldies 

skolotājiem, kas parāda ceļu uz bibliotēku visiem bērniem.  

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

Mums par lielu prieku orientēšanās spēlē piedalījās ne tikai jēkabpiliešu ģimenes, bet arī no Rīgas 

atbraukušie ciemiņi un novada ģimenes. Saņēmām daudz labu atsauksmju un pateicības vārdu – 

prieks turpināt darboties!  

Nometnes bērni ciemos - 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! Nometnē piedalījās novada bērni, 

kas daži bija pat pirmo reizi pie mums ciemos. 

Augustā sākumā mūsu nodaļas Jautrais klauniņš devās izbraukumā uz Asares bibliotēku, kur 

kopā ar Asares kultūras namu bija saorganizēts vasaras raibākais pasākums! Bija prieks par bērnu 

lielo atsaucību! Paldies Jēkabpils novada Asares bibliotēkas vadītājai Antoņina Dzenuška un Asares 

kultūras nama Kultūras darba organizatorei Madara Ozoliņa par sarūpētajām dāvanām, un 

saldumiem. Skaistas grāmatzīmes, jautrā spēle, krāsaini burbuļi un nelieli taurenīši uz sejām - mums 

bija interesanti un raibi!  

https://www.facebook.com/krustpilskulturascentrs/?__cft__%5b0%5d=AZXUKsFUV9-wqRnB-n4XidlVfEop9ErA89VT21RPJtdaKheQ0NNvpQd4MQ6IMTZGO2FH2gOnOx0pVilb3Qhm5sfEaOjaQZMStwgZ_vqT-1tg4Yxp4GMAZkKmsQ4wmRIV48G7wb94PWAEK6vfklvwyaIOoJUrp-fxP-r4Ju6wmSa0ig&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/krustpilskulturascentrs/?__cft__%5b0%5d=AZXUKsFUV9-wqRnB-n4XidlVfEop9ErA89VT21RPJtdaKheQ0NNvpQd4MQ6IMTZGO2FH2gOnOx0pVilb3Qhm5sfEaOjaQZMStwgZ_vqT-1tg4Yxp4GMAZkKmsQ4wmRIV48G7wb94PWAEK6vfklvwyaIOoJUrp-fxP-r4Ju6wmSa0ig&__tn__=kK-y-R
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1. septembris - Zinību diena! JnGB Bērnu un jauniešu nodaļa sadarbība ar Zīlānu bibliotēku 

un Sūnu pamatskolu - Pepija devās ciemos! Kaut arī bija dzestrs rīts, Pepija apsveica visus Sūnu 

pamatskolas skolēnus, vecākus un pedagogus un kopā ar 1.klases ķipariem mazliet parotaļājās skolas 

pagalmā!  

Skaļā lasīšana  - ir septembris un Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu 

nodaļā notiek "Skaļās lasīšanas" reģionālais fināls! Cīņa bija ļoti sīva, visi trīs dalībnieki bija centīgi 

gatavojušies un žūrijai bija viss ļoti rūpīgi jāizvērtē! 2022.gada 24. septembrī Jēkabpils novadu Rīgā 

pārstāvēja Jēkabpils 2.vidusskolas 6.e.klases skolniece Katrīna Sprindža! Apsveicām arī Nikitu 

Jefimovu (Sūnu pamatskola) un Alisi Grāviņu (Salas vidusskola). Skolu bibliotekārēm izteicām lielu 

pateicību par ieguldīto darbu! 

Oktobrī Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas bibliotekāre Liene 

Anteviča rādīja, un dalījās pieredzē ar savu interesanto hobiju. Dzejas dienu ietvaros Atašienes 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, un grāmatai bērni tagad zina, ka var dot otro dzīvi.  Šāds pasākums notika 

arī Biržu pamatskolā sadarbībā ar Biržu kultūras namu un vadītāju Viju Pazuhu.  

13. oktobra saulainā pēcpusdienā, Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu 

nodaļa kopā ar Zīlānu bibliotēku tika aicināti un Sūnu pamatskola, lai kopā nosvinētu dzejas dienu! 

Bibliotekāres un skolotājas bija sagatavojušas interesantas nodarbes un galvenais DZEJOĻU zupas 

vārīšanu... Kas zupai vajadzīgs? Kartupeļi, burkāni, bietes, kāposti.. nu tad katrai klasei tika kāds 

dārzenis un jāsagatavo par to dzejoļi...izdevās brīnišķīgi! Un kamēr Jēkabpils novada Galvenās 

bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa Pepija Garzeķe ar bērniem minēja mīklas, dzina prom niķus un 

pūta laimes burbuļus, bibliotekāres un skolotājas vārīja zupu. Zupa bija nu ļoti garšīga, ka daudzi 

prasīja papildus porcijas! Kopā var radīt mīļus un mājīgus pasākumus!  

Novembrī piedalījāmies Grāmatu starta projektā, kur saņēmām skaistas somas ar grāmatiņu 

ukraiņu valodā un skaisto mīksto rotaļļietu Pūcīti, kas ļoti iepricināja bērnus. Katra ģimene ļoti 

priecājās par dāvanu un vēl vairāk par saiti ar savu dzimteni – grāmatiņu dzimtajā valodā.  Ivana 

Kryvyi ģimene pat piedalījās videosveicienā Latvijas dzimšanas dienā. Šī ģimene ir paraugs mums 

visiem, kā pāris mēnešos var sākt mācīties latviešu skolā un apgūt latviešu valodu. Mamma aktīvi 

veicina valodas apguvi ar savu paraugu !  

No 10. līdz 16. novembrim aicinājām iesūtīt savus video sveicienus Latvijas 104. dzimšanas 

dienā! Uzdevums: izgatavot apsveikumu, lai ir redzams no kā un ierunāt video sveicienu pie kāda 

objekta, kur ir Latvijas simbolika (piemēram, dekorācija karoga krāsā, karogs)  jebkas, kas saistās ar 

LATVIJU.  Esam priecīgi par 47 dalībniekiem, kuri piedalījās gan kopā ar ģimeni, kolēģiem, 

kolektīviem, draugiem, izglītības un kultūras iestādēm, gan individuāli. Dalībnieku vidū bija bēgļu 

ģimene no Ukrainas, kas ar lielāko prieku iesaistījās.  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā:  

Pirmsskolas un sākumskolas vecumposmam noorganizētas dažādas tematiskās nodarbības, 

piemēram, "Paglaudīsim tīģeri" (ar izzinošiem uzdevumiem un viktorīnu), "Grāmatiņa paša rokām" 

(iepazīts projekts "Baltijas autoru īsgrāmatiņas"), "Mēs tavi, tu mūsu - Latvija!" (radošās darbnīcas 

valsts svētku noskaņās un viktorīna vietnē kahoot).   

Līdz rudenim turpinājās projekta HOME ik mēneša aktivitātes "Family time" 

(noorganizētas 12 nodarbības) un "Game hours" (noorganizētas 7 nodarbības), kad veidoja aktuālas 

nodarbības iesaistot projekta laikā iegādātās informāciju tehnoloģijas, spēles un grāmatas. Projekts 

sniedzis iespēju noorganizēt kvalitatīvas radošās aktivitātes visai ģimenei bibliotēkā.   
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Multifunkcionālā tāfele CLEVER tiek aktīvi lietota ikdienā - bērni uz tās zīmē, skatās video, 

spēlē spēles. Ekskursijās mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem uz šīs tāfeles animētu prezentāciju 

veidā tiek demonstrētas pasakas un stāsti. Sākumskolēni pilda dažādas viktorīnas, uzdevumus un 

skatās sagatavotos materiālus. Tāfele sniedz iespēju ar sagatavoto tematu iepazīstināt plašāku 

auditoriju, jo tā ir pārredzama un regulējama pēc augstuma un slīpuma. 

Iegādātās 3 D pildspalvas pielietojām 5 radošajās nodarbībās, kuras apmeklēja 303 dalībnieki. 

To laikā tika gatavotas gan nozīmītes, gan rotas, gan eglīšu dekori.  

1. jūnijā, piedaloties Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Kena parkā, bibliotekāri sniedza 

iespēju ar šīm ierīcēm darboties arī āra apstākļos. Tā kā atsaucība bija ievērojama, tad visus 

interesentus aicināja arī  apmeklēt BJAN klātienē.   

Īpaši veiksmīgi izdevās pasākums mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem "Mana pirmā 

grāmatiņa", kad ar rotaļām un radošu darbošanos, ģimenes iepazina bibliotēkā pieejamās grāmatas - 

rotaļlietas. Šādi pasākumi veicina vecāku izpratni par bibliotēku kā vietu bērniem jau kopš 

dzimšanas.   

Bibliotekāru izveidotās viktorīnas vietnē kahoot, popularizējam sociālajos tīklos ar iespēju 

risināt tās mājās, klasē un citur. Lai veicinātu bērnu kvalitatīva laika pavadīšanu bibliotēkā, šīs 

viktorīnas/ uzdevumus bērni var pildīt uz pieejamās tāfeles.   

Pasākumu dažādošanai tiek lietoti arī CD un DVD diski, kas pieejami bibliotēkā. Piemēram, 

nedēļas ietvaros rīkojām pasākumu “Multfilmu karuselis”, kad bērni varēja noskatīties sev iemīļotas 

vai nezināmas animācijas filmas. Šāda veida pasākumi veicina interesi par grāmatām pēc kuru 

sižetiem tapušas animācijas filmas vai kino stāsti.  

XBoxam  iegādātas divas spēļu pultis, tad bērni labprāt sadarbojas un spēlē kopā. Arī plānojot 

nodarbības un pasākumus, dažkārt iekļaujam spēles no šīs konsoles. Piemēram, nodarbībā "Sacensību 

prieks autotrasēs" aicinājām apmeklētājus izbaudīt aizraujošās rallija spēles. Mazākie bibliotēkas 

apmeklētāji arī iepazinās ar grāmatu varoņiem - Zibeni Makvīnu, Metriņu u.c.  

Lai līdzsvarotu pie tehnoloģijām pavadīto laiku, lasītavā tiek piedāvātas viktorīnas un 

uzdevumi. Izmantojot bibliotēkas abonētos žurnālus, kādas tēmas ietvaros, tiek sagatavoti uzdevumi, 

kas veicina bērnu domāšanu un praktisko iemaņu attīstīšanu. Dažkārt bērni paši ir ieinteresēti šajās 

aktivitātēs, bet citu reizi atsaucas tikai pēc bibliotekāres piedāvājuma, jo jāgaida rindā uz kādu no 

spēļu ierīcēm.  

3D virtuālās realitātes brilles Oculus Rift sniedz iespēju apmeklētājiem izbaudīt vēl nebijušas 

sajūtas. Bērni labprāt spēlē piedzīvojumu un sacensību spēles, kas ir aktīvas. Pieaugušie vai jaunākie 

apmeklētāji izvēlas demonstrāciju video, kas sniedz pamata ieskatu un sajūtas, ko sniedz šīs spēles. 

Lai arī brilles tiek izmantotas bieži, ikdienā tik un tā bibliotekārēm vairākas reizes jāsniedz apmācība 

un konsultācija par to lietošanu. Ļoti nepieciešama atsevišķa spēļu telpa, kur droši un kvalitatīvi 

varētu izbaudīt 3D briļļu sniegtās iespējas.   

Gaisa hokejs ir spēle, kas bibliotēkā liek uzkavēties visai ģimenei - bērni izvēlas interesējošās 

grāmatas un tad bieži vien uz hokeja spēli aicina līdzi atnākušos pieaugušos. Tad no telpas skan 

aizrautīgi smiekli un čalas.   

Lai arī lielākā interese apmeklētāju vidū ir par interaktīvajām ierīcēm BJAN, tomēr pozitīvu 

tendenci saglabā galda spēļu izmantojamība. Bērni iecienījuši spēles, kas veicina runas attīstību un 

izdomu, piemēram, "Kas es esmu?" un "Skiču drudzis" , kā arī prāta treniņu spēles "Tangram". 
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V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā 

Martā godinot režisori R. Stiebru 80 gadu jubilejā veidoja tematiskos rītus PII ”Bitīte” grupām 

-  runāja par multiplikāciju filmām, kā tās veido, skatījās R. Stiebras multfilmas, kā arī paši bērni 

mēģināja veidot multfilmu.  Šie rīti bija piepildīti ar lielu interesi no bērnu puses.  

Aprīļa beigās rīkoja Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu ‘’Lasīt ir stilīgi” mazākajiem žūrijas 

ekspertiem. Bērniem vajadzēja veikt atjautības uzdevumus, lai atrastu ceļu uz pilsētas estrādi, kur 

viņus gaidīja pasaku tēli no bērnu attīstības un atpūtas centra “Palla”. Ballīte izvērtās jautra un radoša. 

Noslēgumā visiem bija balviņas un laba oma ilgam laikam.  

Septembrī notika arī tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci R. Štelmaheri. Visi kopā runājās par 

dzeju un atklāja mākslinieces gleznu izstādi. Šo pasākumu apmeklēja gan vidusskolēni, gan mākslas 

skolas audzēkņi. 

 Vēl septembŗī  Aknīstes vidusskolas 5.klase iepazinās ar bibliotēku un novadpētniecības 

nodaļu kā atmiņu glabāšanas institūciju. 

Novembrī  piedalījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļas rīta lasījumos ar PII ’’Bitīte”, 

“Taurenīšu “ un ”Mārīšu “grupiņu bērniem, kā arī ar Aknīstes vidusskolas 2. un 3. klasēm. Kopīgi  

uz lielā ekrāna lasīja grāmatiņu ”Ja tu satiec lāci”, iepazina lāču daudzveidību pasaulē, pildīja darba 

lapas par lāčiem. Šis pasākums bija radošs un izzinošs.  

Asares bibliotēkā 

Bibliotēku apmeklē Asares pagasta bērni, bet  vasarā, kā arī brīvlaikos arī mazbērni no 

pilsētām.  Pārsvarā atskrien padauzīties un izklaidēties. Dažreiz izdodas iesolīt izlasīt grāmatu. 

Augusta sākumā Asares parkā notika atraktīva pēcpusdiena bērniem “Jautrība ar Klaunu”, 

kurā bērni veica dažādus uzdevumus un par aktīvu darbošanos saņēma mazas balviņas, sadarbībā ar 

JnGB Bērnu un jauniešu nodaļu un kultūras namu.  

Atašienes bibliotēkā 

Atašienes skolas bērni veidoja paši savu bilžu izstādi kuras nosaukums bija “Grāmatu 

burvība rudenī” Skolēni no 1-9.klasei izvēlējās savu tā brīža mīļāko grāmatu un veidoja uz rudens 

fona fotogrāfijas, kur bija redzama viņu grāmata un rudens krāsas. Notika arī balsošana, kur ikkatrs 

bibliotēkas apmeklētājs varēja nobalsot par nominācijām. Skolēniem patika, tāpēc vairāk jāpievērš 

šādā tipa pasākumiem uzmanība.   

Ābeļu bibliotēka 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar skolu, tautas namu, pašvaldību. Sadarbojoties ar skolu, 

bibliotekāre gūst jaunas idejas pasākumu veidošanā un organizēšanā , piemēram, martā notika “Bērnu 

žūrijas “ noslēguma pasākums. Tika apbalvoti dalībnieki ar pateicības rakstiem un pie tējas galda 

pārrunāts par nākamās BŽ lasīšanas plāniem. 

Gatavojoties Lieldienām, veidoja, krāsojām, līmēja un mācījās dzejolīšus.  
Sākoties vasaras brīvlaikam, devās uz pilsētas bibliotēku tikties ar  rakstnieci E. Gulbi un 

čaklākie lasītāji brauca ekskursijā uz Krustpils pili.  
Ābeļu pamatskolas pirmsskolas bērni bija bieži viesi bibliotēkā, kur klausījās audio pasakas 

un rotaļājas. 
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Dignājas bibliotēka 

Dzejas dienas pasākums Dignājas pamatskolā “Dzejo, Dzeja, Dzejolīšos”.  Pasākums notika 

sadarbībā ar Dignājas tautas namu un pamatskolu. Pasākuma programmā viktorīna par Jēkabpils 

novada dzejniekiem, 

 Lielformāta spēles, 

 Balvas par piedalīšanos, 

 Dzeja uz asfalta. 

Atsaucība no skolēnu puses bija necerēti liela. 

 

Gārsenes bibliotēka 

Rudenī, apmeklējot Gārsenes pili, bibliotēkā iegriezās un ar to iepazinās Aknīstes vidusskolas 

1. klases skolēni un audzinātājas. Ekskursija bija izzinoša un interesanta.  

Gaidot Ziemassvētkus, mazākie bērni bibliotēkā varēja izkrāsot savu mīļāko grāmatu vai 

animācijas filmu varoņus, vai kādu no ziemas un Ziemassvētku personāžiem. Krāsainos un radošos 

darbiņus varēja ņemt līdzi mājās vai atstāt bibliotēkā, lai citi varētu “noķert” svētku noskaņu.  

Kalna bibliotēka 

Aprīlī bibliotēka kopā ar tautas namu sarīkoja kopīgu pasākumu “Lieldienu rīts”, kurā aktīvu 

dalību ņēma bērni. Jautrs izvērtās pasākums ar kaulēšanos, olu ripināšanu, šūpošanos, putnu dzīšanu, 

putnu būrīšu gatavošanu un citām jautrām būšanām un izdarībām.  

Krustpils bibliotēka 

Bibliotēku nedēļā konkurss “Ko tu zini par bibliotēku?”. Konkurss guva lielu atsaucību, jo 

pēc pandēmijas bērniem un jauniešiem pamazām atsākas interese par bibliotēku un viņi dalās savās 

zināšanās par savu bibliotēku.  

Kūku bibliotēka 

 Atvadas no vasaras - bija organizēti svētki bērniem ar piepūšanās atrakcijām, izzinošām un 

jautrām spēlēm kopā ar Pepiju Garzeķe. Programmā arī- galda spēles, vizināšanās ar zirgiem, savas 

iemīļotas grāmatas ilustrēšana. Šo pasākumu apmeklēja daudz bērnu ar vecākiem, notika bibliotēkas 

popularizēšana un bērnu jauniešu ieinteresētība bija pārsteidzoša.  

Leimaņu bibliotēka 

Leimaņu pagastā skola vairs nepastāv 7 gadi, iedzīvotāju skaits , tāpat arī bērnu skaits ar katru 

gadu samazinās. Lielākais darbs notiek skolēnu brīvlaikos – galvenokārt vasarā. Lasītāju skaits, 

apmeklējums galvenokārt noturas uz dažādajām aktivitātēm , kurās piedalās visa vai daļa ģimenes - 

iesaistoties pasākumos, radošajās darbnīcās. Šo bibliotēku es gribētu izcelt īpaši – neskatoties ne uz 

ko – aktivitātes tikai palielinās!!!!  

Pirms vasaras saulgriežiem savus bibliotēkas lasītājus aicināju uz radošo darbnīcu Līgo 

vainagu pīšanā. Biedrības Akācija Plus vadītāja Inita rādīja kā no dažādiem materiāliem ir iespējams 

nopīt ziedu vai smilgu bizi, tradicionālo ozollapu vainagu, dažāda veida ziedu vainadziņus.( 

rudzupuķu, margrietiņu u.c.) 

Tāpat iespēja pīt dažādus vārpu vainagus, interesants sanāk paparžu vainags. Radoši 

darbojāmies ar dažādiem materiāliem, pēc tam skaista fotogrāfija ar saviem vainadziņiem!  

 Pasākumā iepazīstināju ar jauno Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022.g. grāmatu 

kolekciju. Neliels ieskats katras grupas grāmatiņās. Pasākums neiztika bez dažādām atrakcijām: 

zīmēšanas, veiklības spēlēm, rotaļām. 
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Mežāres bibliotēka 

Pasākumi notiek sadarbībā ar kultūras namu un izstāžu centru, bet notiek arī bibliotekārās 

stundas mazajiem bērniem – iepazīšanās ar bibliotēku, grāmatu tēliem un varoņiem.  

Rites bibliotēka 

Jau vairākus gadus vasaras beigās tiek rīkots pasākums “Atvadas no vasaras”. Bērniem šis 

pasākums ļoti patīk, jo tajā dienā bērni nakšņo ārpus mājām. Pārskata periodā bērniem tika dota 

iespēja nakšņot Rites bibliotēkā. Pēcpusdienā tiek organizētas dažādas sportiskas aktivitātes, 

vakariņās katrs bērns sev ugunskurā cep rauga mīklas maizīti, kurā ievieto desiņas. Bērni tos ir 

iesaukuši par ugunskura hotdogiem. 

Rubeņu bibliotēka 

Rubeņu bibliotēkas tuvumā ir Rubeņu pamatskola un pirmskolas izglītības iestāde ,,Zelta 

sietiņš”, kur bieži vecākās grupiņas bērni no ,,Zelta sietiņa” kopā ar audzinātāju nāk ekskursijās uz 

bibliotēku skatīties, kur dzīvo grāmatas, kā arī nāk skatīties izstādes. Audzinātāja regulāri ņem 

grāmatas ko palasīt bērniem priekšā pusdienlaikā, tā radinot bērnus pie grāmatas un veicina 

lasītprasmi.  

Salas bibliotēka 

Mazliet neparasts pasākums notika “Grāmatiņdraugu” pulciņa dalībniekiem “Ar bitēm jau 

neko nevar zināt”. Lasīja kopā  Baterfildas  Moiras grāmatu Kā dzīvo bites. Pasākums notika 

atzīmējot Pasaules bišu dienu, tas arī bija jaunums par kuru bērni nezināja.  Bērni uzzināja, kā strādā 

biškopji, kā tiek koptas bites, kā arī bija iespēja apskatīt dzīvas bites speciālā stendā. Sociālajā tīklā 

www.facebook.com tika izveidots video par pasākuma norisi. 

Ar prieku un sajūsmu dažādu vecumu bērni apmeklēja izstādi ‘’Minči un draugi”. Izstādē 

bija apskatāmi jēkabpilietes Aleksandras Bekusovas adīti, tamborēti kaķi, zaķi un pūce. Iedvesmu 

rokdarbiem guva Salas vidusskolas 4.klases meitenes ar skolotāju Daci Jēkabsoni. Izstāde tika 

papildināta ar dažāda veida grāmatām par šo tēmu. Izstādi “Minči un draugi” apmeklēja arī 1.klašu 

skolēni un notika Dzejas stunda” Pantiņi kopā ar Minčiem”. Tika lasīti dzejoļi par zaķiem, kaķiem, 

skatītas  multfilmas. Bērni pastāstīja par saviem mīluļiem. Noslēgumā bērni saņēma grāmatzīmes ar 

bibliotēka logo un saldumus par pacietīgu klausīšanos 

Sēlpils 1.bibliotēka  

”Izkrāso Lieldienas” – tematisks pasākums bērniem, Lieldienas sagaidot. Vairāku dienu 

garumā bērniem bija iespēja izkrāsot skaistāko Lieldienu olu un skaistāko zaķi. Bērni šo nodarbi 

aktīvi izmantoja.  

Variešu bibliotēka 

Sadarbībā ar Variešu sākumskolu, notika tematisks pasākums ar bērnudārza “Pelēni” grupiņu. 

Bērni ciemojās bibliotēkā, skatījāmies multenīti par Vinniju Pūku, uzzinājām kā tapa šis tēls un kas 

par viņu uzrakstīja, pētījām Pūka bišu māju un tas bija nedaudz bailīgi.  

Viesītes bibliotēka 

Bibliotēkas darbinieki ne reizi vien ir pārliecinājušies, ka vislabāk bērnu uzmanību iespējams 

piesaistīt, liekot tiem pašiem lasīt, uzstāties, risināt uzdevumus, arī praktiski darboties un ja vēl 

darbības rezultātā top kaut kas garšīgs! Tāpēc ļoti labi izdevās pasākums ar 3. klasi, kas bija iecerēts 

bibliotēku nedēļā, bet notika maijā – “Grāmatiņas iedvesmo darboties kopā!” Pēc tik pierastajām 

sarunām par lasīšanu kopīgi ar bērniem noskatījās multfilmu “Karlsons lido atkal”, un tad sekoja 

bibliotēku sagatavotais pārsteigums – kopīga došanās uz Kultūras centru “Sēlija” ,  lai paciemotos 
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Jēkabpils novada BJC Viesītes jaunatnes mājīgajās telpās un kopā ar jaunatnes darbinieci padarbotos 

praktiski – kopā tika ceptas plānās pankūkas! Bērni ļoti aktīvi piedalījās darba procesā, kā arī dalījās 

pieredzē par to, kā šo darbiņu mājās veic kopā ar saviem vecākiem. Tika noskaidrots, cik dažādu 

veidu pankūkas zinām, kādās grāmatās iespējams atrast to receptes. Kamēr tapa pankūkas, bērni 

bibliotekāres lasījumā noklausījās pasaku par pankūku torti, kā arī iesaistījās dažādās kustību rotaļās, 

pārbaudot savu reakciju, zīmēšanas prasmes, izdomu un fantāziju. 

Vīpes bibliotēka 

Septembrī dzejas dienām veltītā pēcpusdienā ar radošu darbošanos, bērni izgrieza no papīra 

krāsainas kļavu lapas, uz lapām uzlīmēja pašu sacerētu dzejas četrrindi un katrs savu dzejoli nolasīja. 

Pasākuma noslēgumā, bērni ar krāsainiem krītiņiem rakstīja dzeju uz terases grīdas.  

Zasas bibliotēka 

Viktorīna par Latviju un dzimšanas dienas apsveikumu zīmēšana, sadarbībā ar skolas 

bibliotēku –“Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”  Katrs dalībnieks par piedalīšanos saņēma 

nelielas balviņas. Uzzīmētie apsveikumi glabāsies pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiālu 

krājumā.  

Zīlānu bibliotēka 

Sadarbībā ar Sūnu pamatskolu Burtiņu zupas vārīšana. Pepija bērniem lika izkratīt niķus, 

izpūst laimes burbuļus un tad kopā katras klases sagatavotie dārzeņi , kas bija atvēlēts savs burts 

katram dārzenim, tika salikti kopīgā katlā. Burtiņuzupa sanāca garda, jo katrs jau pēc burtiņiem bija 

sagatavojis arī dzejoļus. Kas varbūt gardāks par pašu vārītu zupu? Nekas! Kopā ir gardi, jautri, izinoši 

un  raibi, kā rudens kļavu lapas un raibie dzejoļi grāmatās. 

7.6. Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola 2030)” 

ietvaros 

Kūku bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Sūnu pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. 

“Kompetenču pieejas mācību saturā” ietvaros notika sadarbība ar PII “ Sūniņas” valodu mācību jomā. 

Lugas iestudēšana un radīšana bibliotēkā notika kopā ar skolotājiem I. Zvaigzne- Zeimuli un L. 

Korņejevu. Sociālā un pilsoniskā mācību jomā sadarbībā ar skolotāju Lauru Mežinsku un pirmsskolas 

grupu. Sadarbībā ar Sūnu skolas skolotāju Sandru Sondore- Vanagu bija novadīta bibliotekāra stunda 

pēc tēmas “ Mani burti Ziemassvētkos”. 

Viesītes bibliotēka savā darbā arī 2022.gadā bija cieši saistīta ar skolu un skolas bibliotēku. 

Pēc priekšmetu skolotāju pieprasījuma tika sagatavotas plašākas prezentācijas un veidotas materiālu 

izstādes par tēmām, kas tika apskatītas konkrētos mācību priekšmetos. Piemēram, pēc 2. klašu 

skolotāju lūguma saskaņā ar mācību priekšmetā “Latviešu valoda” apgūstamo programmu sagatavota 

prezentācija un demonstrēti interneta resursi par tēmu “Vietvārdi. Vecvārdi. Novadvārdi”, īpašu 

uzmanību veltot šo vārdu grupu izplatībai un īpatnībām  Sēlijas pusē. Savukārt pēc 4. klases latviešu 

valodas un literatūras priekšmeta skolotājas pieprasījuma tika sagatavots materiāls un prezentācija 

par latviešu tautas teikām kā vienu no folkloras žanriem, kā arī par senvārdiem.  Mācību priekšmeta 

“Sociālās zinības un vēsture” ietvaros arī pārskata periodā atsevišķām pamatskolas klasēm gatavotas 

prezentācijas par senajām latviešu svētku tradīcijām - latviešu gadskārtām kā Miķeļi, Mārtiņi un 

Ziemassvētki -, kā arī par valsts svētku, atceres un atzīmējamajām dienām. Pie sadarbības ar skolu 

“Skola 2030” ietvaros jānosauc arī iepriekš minētā sadarbība ar skolas bibliotēku lasīšanas 

veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” realizēšanā, kuru Bibliotēka 

atbalstīja ar savu grāmatu krājumu, telpām, kā arī praktisku atbalstu aktivitāšu organizēšanā.  
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7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

 JNGB BJN ir izveidojusies laba sadarbība ar PII “Auseklītis”, “Bērziņš”, “Kāpēcītis”, 

“Zvaigznīte”, Jēkabpils 2. un 3.vidusskolu, Bērnu un jauniešu centru, novada bibliotēkām, skolām un 

bērnudārziem.  

Jēkabpils pilsētas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā 2022. gadā turpināja sadarbību 

ar pilsētas skolām un bērnudārziem. Viena no sadarbības formām ir lasīšanas akcijas “BJVŽ” veidā, 

kad klašu kolektīviem izsniedzām vecumgrupai atbilstošās grāmatas. Ļoti nozīmīgi šādas sadarbības 

uzturēšanai ir savlaicīgi un regulāri informēt skolas par plānotajām aktivitātēm BJAN.  

PII "Zvaigznītes" vadītājas Anitas Apines bērnudārza grupiņas vienmēr atsaucas uz 

bibliotēkas piedāvātajiem pasākumiem. Piemēram, iesaistoties Ziemeļvalstu literatūras nedēļai 

veltītajā pasākumā "Ja tu satiec lāci", kad viena no vecākajām grupiņām klausījās jautro bilžu stāstu, 

pildīja aktīvus uzdevumus un iepazina bibliotēkā pieejamās grāmatas par lāčiem.  

Sadarbībā ar Jēkabpils Tautas nama pasākumu organizatori Santu Skostu un Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļu piedalījāmies Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas 

pasākumā, lai reklamētu bibliotēkas pakalpojumus. Pasākumā piedāvājām salikt puzles, radošu 

darbošanos ar 3D pildspalvām un grāmatu apmaiņas punktu. 

Kūku bibliotēkai gadu gaitā ir izveidojusies sadarbība ar Sūnu pamatskolu un PII “ Sūniņas”, 

organizējot kopīgus pasākumus. Kā piemēru var noradīt “ Dzejas dienas” organizēšanu Sūnu skolā 

un dzejoļu krājuma “ Mājas lukturītis ”izveidi. Ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, tāpēc 

ir svarīgi radīt mīlestību pret grāmatām pašiem bērniem. Iepazīstinot topošos mazākos lasītājus ar 

bibliotēku, bērni bieži vien rosina vecākus biežāk apmeklēt bibliotēku. 

Salas bibliotēkai pārskata perioda laikā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar  Salas vidusskolu. 

Bibliotēku apmeklēja gan 1 klašu skolēni, pamatskolas skolēni un arī vidusskolēni. Tika apmeklētas 

mākslas izstādes, kā arī tikšanās ar dažādiem Jēkabpils novada speciālistiem. Vairāku gadu 

sadarbība ir ar Ilutu Bērziņu no Jēkabpils Vēstures muzeja. Pirmo reizi mūsu bibliotēkā ciemojās 

Jēkabpils Tūrisma informācijas centra vadītāja Laura Trukšāne, lai tiktos ar vidusskolēniem. 

Atjaunojās sadarbība ar Salas Tautas namu . Tur notika radošās dienas bērniem un tad viņi 

apmeklēja arī bibliotēku. 

 

Visām novada bibliotēkām ir cieša sadarbība ar savām izglītības iestādēm – skolām (ja tādās 

pagastos palikušas), bērnudārziem. Sadarbība veidota jau ilgiem gadiem ar muzejiem, kultūras 

centriem, cik jau arī šīs iestādes ir palikušas novados.  

Skolotāji un audzinātāji ir tie, kas palīdz mums bibliotekāriem bērnus pieradināt pie grāmatu 

lasīšanas un sapratnes- ka ne tikai tehnoloģijas ir galvenās dzīvē. Bieži vien vecākiem nav laika 

bērniem parādīt ceļu uz bibliotēku un grāmatām.  
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7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi darbam ar bērniem” 

N.p.

k. 

Norise

s laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 
Stundu 

skaits 

Klātienē -

attālināti 

1. 18.01. Platformā 

ZOOM 

LNB Bērnu 

literatūras centrs 

 Lasītveicināšanas 

programma “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” 

3 h Attālināti 

2. 27.01. Platformā 

ZOOM 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes seminārs par 

zviedru bērnu literatūru 

“Kad rakstītais izkāpj no 

lappusēm”. 

4h Attālināti 

3. 15.02. Platformā 

ZOOM 

LNB Bērnu 

literatūras centrs 

Skaļās lasīšanas sacensību 

metodiskais seminārs 
2h Attālināti 

4. 02.03. Platformā 

Microsoft 

Teams 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūra  

Digitālo rīku izmantošana 

darbā ar jaunatni  
2h Attālināti 

5. 18.03. https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=7

wemCBI6

NgY 

LNB Tiešsaistē Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) lasīšanas 

veicināšanas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2021” svinīgais 

noslēguma pasākums – 

“Lielie lasīšanas svētki”. 

2h Attālināti 

6. 12.04. Platformā 

ZOOM 

LNB Kompetenču 

attīstības centrs  

Skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu izstrāde 

humanitārajās zinātnēs  

5h Attālināti 

7. 19.04. Platformā 

ZOOM 

Krāslavas novada 

Centrālā bibliotēka 

Tiešsaistes saruna ar bērnu 

grāmatu autori Māru 

Jakubovsku 

1h Attālināti 

8. 25.05. Tiešsaistē 

Facebook 

lapā 

Zvaigzne ABC Skolu informācijas centra 

vadītājas Ineses Auziņas 

sarunu ar grāmatas "Teātra 

māksla 4.-6. klasei" autoru 

Indaru Kraģi. 

10 min Attālināti 

9. 27.10 Platformā 

ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs ar 

Kultūras ministrijas 

atbalstu 

Tīmekļseminārs 

“Sākumpunkts 

medijpratībai – materiāli un 

metodes darbam ar bērniem 

un jauniešiem” 

2,5h Attālināti 

10. 28.10. Platformā 

Microsoft 

Teams 

Saldus tehnikums Bērnu tiesību aizsardzība 12h Attālināti 

11. 28.11 Tiešsaistē 

Facebook 

lapā 

Zvaigzne ABC Grāmatas “Pasaka par 

Princesi un Mēnessdēlu” 

redaktora Alda Vēvera 

sarunu ar grāmatas autori 

un mākslinieci Daci 

Krēsliņu. 

18min Attālināti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY
https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY
https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY
https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY
https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY
https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY


   

 

55 

 

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

Visi bibliotekāri atzīst, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ neizdevās 

realizēt daudzus ieplānotos pasākumus. Joprojām visi kopā mēģinām dažādus ceļus, lai radītu 

bērniem un , it sevišķi, jauniešiem interesi lasīt. Daudzās bibliotēkās pa šiem diviem  pandēmijas 

gadiem lielākā problēma ir lasīšanas termiņu ievērošana. Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri: 

atgādinājumi tiek izsūtīti uz lietotāju e-pastiem, lietotājiem, kas nelieto e-pastu par kavējumu 

atgādinām telefoniski. Protams ar ilgstošiem parādniekiem sazināties bieži vien neizdodas, jo tālruņa 

numuri tiek mainīti ļoti bieži. Lietotāju, kas kavē ilgstoši nodošanas termiņu, nav daudz, galvenokārt 

žurnālus lasa tie, kas uzturas lasītavā, gaidot rindu pie datoriem, X-box un Interaktīvās tāfeles.  

Kopumā bērni un jaunieši ir apzinīgi un neveidojas gari parādnieku saraksti.  

Lai arī jau 2022. gada februārī tikai atcelti iepriekš noteiktie epidemioloģiskās drošības 

noteikumi, kas ierobežoja bērnu un jauniešu uzturēšanās iespējas bibliotēkās, vērojama mazāka bērnu 

un jauniešu interese par bibliotēkas apmeklēšanu.  

Pilsētas bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas darbinieki atzīst, ka notiek intensīvs darbs ar 

bērniem un jauniešiem par saudzīgu inventāra lietošanu, jo spēļu azartā tiek dauzītas klaviatūras, 

neuzmanīgi novietotas 3D brilles vai nepareizi lietoti spēļu diski.   

Bibliotēkās ir pieejams plašs periodikas klāsts ar saistošu informāciju dažāda vecuma bērniem, bet 

izsniegums ir salīdzinoši mazs. Jaunākā vecuma bērnu žurnālos ir dažādas krāsojamās lapas, risināmi 

uzdevumi un daudzi grib pildīt šos uzdevumus tieši žurnālā. Iespējams tas traucē palielināt žurnālu 

apriti. Risinājums, ko piedāvājam, ir iespēja bērniem pildīt kopētus uzdevumus no žurnāliem.   

Vēl jāmin, ka rudenī bija izteikti vērojams, ka jaunieši (12 – 16 gadi) bieži apmeklē bibliotēku, 

lai mācītos un vienkārši pavadītu laiku kopā. Daudzi spēlē galda spēles, bet visiem , pārsvarā, telpas, 

kur pavadīt brīvo laiku netraucēti no apkārtējiem.  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīst , ka lielākā problēma ir novecojošais personāls. 

Neskatoties uz nepārtrauktu darbinieku tālākizglītību, zināšanas tomēr ir nepietiekošas straujākai 

bibliotēkas attīstībai. To redzam, realizējot projektu “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas 

izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils 

pilsētā (HOME)”. Notikusī kadru mainība ir parādījusi to, cik svarīgas ir ne tikai pamatzināšanas 

bibliotēku darbā, bet arī nepārtraukta tālākizglītība. Ir nākusi atziņa, ka plānojot tālākizglītības 

pasākumus bibliotēkai svarīgāko profesionālo zināšanu jomā, apmācības jāplāno vismaz diviem 

cilvēkiem, tā nodrošinot nepārtrauktu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu darbinieku maiņas 

gadījumā.   

2022.gadā ir nākusi klāt  atziņa, ka Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā ir svarīgi prast 

savienot klasiskos bibliotēkas pakalpojumus un to, ko sniedz jaunās informācijas tehnoloģijas. Šī 

gada laikā tika vairāk strādāts, lai izprastu viņu vajadzības, izzinātu un novērtētu viņu prasmes IT 

jomā. Ar rezultātiem attaisnojās arī iesāktais uzdevums – mērķtiecīgi iegādāties un popularizēt 

saistošas spēles, programmas, organizēt nodarbības, kas svarīgas bērnu un jauniešu zināšanu 

vairošanai, prasmju un radošuma attīstībai. Šis darbs nebūtu tik veiksmīgi realizējams, ja šajā nodaļa 

nestrādātu ieinteresēts ar labām zināšanām un iniciatīvu apveltīts kolēģis – Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļas jaunā vadītāja Madara Bicāne .  

Galvenā problēma, kas apdraud augsti profesionālu darbinieku, ar atbilstošu izglītību 

piesaisti nākotnē, ir zemais atalgojums. Šo problēmu lokāli atrisināt nevar, jo arī valsts līmenī tiek 

diskutēts par to, ka LU beigušie bibliotēku nozares speciālisti zemā atalgojuma dēļ izvēlas darbu citās 

nozarēs.   
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8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darbā maz vērības līdz šim ir pievērsts standartiem, ieteikumiem, tāpēc 

priecē vairāki svarīgi notikumi, kas sniedz iespējas un pamatu novadpētniecības darba attīstībai 

Jēkabpils novada bibliotēkās. 

2022.gada janvārī LNB Zoom platformā organizēja tīklošanās semināru Sēlijas bibliotēkām 

un sadarbības partneriem “Iespējas un izaicinājumi Sēlijas bibliotekāru sadarbībai Sēlijas kultūrvides 

saglabāšanā un attīstībā”. Tā mērķis – uzrunāt Sēlijas bibliotekārus, piesaistot sadarbības partnerus 

un Sēlijas patriotus, kopīgi izstrādāt iniciatīvas un priekšlikumus Latviešu vēsturisko zemju un 

kultūrtelpu attīstības plāna izstrādei, stiprināt vietējās kopienas pašapziņu un piederības sajūtu Sēlijas 

kultūrtelpai. Aknīste bibliotēkas vadītāja Veronika Papaurele sniedza ieskatu par paveikto 

novadpētniecības darbā, par sadarbību šajā jomā un lokālajiem sadarbības partneriem. Šobrīd gan nav 

ziņu par turpinājumu LNB iniciatīvai, bet semināra saturs bija daudzsološs. 

Daudzas atbildes par aktuāliem jautājumiem novadpētniecībā bija iespēja gūt LNB 

organizētajā novadpētniecības konferencē “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme 

kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”, kas notika Siguldā. 

Beidzot iznākusi Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmata, kas būs 

metodiskais pamats Jēkabpils novada bibliotēku novadpētniecības darba attīstības stratēģijas 

izstrādei. 

Novembrī Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē, notika Jēkabpils 

novada bibliotekāru tikšanās – diskusija ar LNB Digitalizācijas nodaļas un Bibliotēku attīstības centra 

pārstāvjiem. Tika pārrunāti jautājumi par novadpētniecības krājumu, novadpētniecības materiālu 

saglabāšanu ilgtermiņā, digitalizācijas jautājumi, iespēju digitalizēto materiālu izvietot LNB serverī 

un to atspoguļošanu datu bāzē, kā arī citas sadarbības iespējas ar LNB. 

Jāpiebilst, LNB kolēģi apmeklēja Sēlpils 1.bibliotēku, kur iepazinās ar Novadpētniecības 

istabu, novadpētniecības krājums, ko bibliotēka saņēmusi no likvidētā Raiņa kluba muzeja. 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, prioritātes 

Novada bibliotēkās pamatnovadpētniecības darba virzieni nav mainījušies un visās 

bibliotēkās ir vienādi: 

· Novadpētniecības materiālu apzināšana, vākšana, sistematizēšana. 

· Novadpētniecības krājuma papildināšana, sistematizēšana, saglabāšanas nodrošināšana. 

· Materiālu apkopošana mapēs un fotoalbumos. 

· Novada vēstures izpēte, pagastu bibliotēkās tas sašaurinās līdz vietējā pagasta vēstures izpētei. 

· Sadarbība novadpētniecības darbā ar iedzīvotājiem, novadpētniekiem, dažādām institūcijām un 

sabiedriskajām organizācijām. 

· Novada vēstures (pagasta), novadnieku darba un dzīves popularizēšana izstādēs un tematiskajos 

pasākumos. 

· Novadpētniecības krājuma popularizēšana. 

Dažās bibliotēkās krājuma digitalizācija. 

Pakalpojumi – novadpētniecības krājuma bezmaksas izmantošana, uzziņas un konsultācijas 

ar novadpētniecību saistītajos jautājumos un ar novadpētniecību saistīto datubāžu izmantošanā, 

Novadpētniecības datubāze, datubāze “Novadpētniecība kalendārā”, mājaslapās un sociālajos tīklos 

izvietotā informācija par novadpētniecības tēmām, ekskursijas, Novadpētiecības istabas. 
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Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 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, 

· Sadarbība novada materiālu vākšanā un popularizēšanā ar vietējiem laikrakstiem, nacionālajām 

biedrībām un novadpētniekiem, 

· Datu bāzes “Novadpetniecība 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) 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darba virzieni: 

· Novadpētniecības datu bāzes papildināšana ar analītiskajiem aprakstiem, anotācijām, rakstu 

elektroniskajām kopijām PDF formātā. 

· Laikraksta “Brīvā Daugava” analītisko aprakstu nosūtīšana LNB. 

· Sadarbība ar vietējiem laikrakstiem “Brīvā Daugava”, Jēkabpils Novada Vēstis”, medijiem 

Vidusdaugavas TV, Jēkabpils Radio 1, biedrībām un novadpētniekiem novada materiālu un krājuma 

popularizēšanā. 

· Informācijas par Jēkabpils Goda pilsoņiem un apbalvojuma “Gada jēkabpilietis” saņēmējiem 

sagatavošana un ievietošana bibliotēkas tīmekļa vietnē www.jpb.lv sadaļā “Novadpētniecība 

kalendārā”. 

· Novadpētnieku veikto pētījumu un bibliotēkai dāvināto materiālu, fotogrāfiju digitalizācija. 

· Informācijas sniegšana tiešsaistes vidē bibliotēkas mājas lapā un bibliotēkas Facebook kontā, kā arī 

vietējos preses izdevumos. 

Prioritāte – Novadpētniecības nodaļas telpu sakārtošana pēc griestu balstu ielikšanas Izstāžu un 

tikšanās zālē un grīdas remonta grāmatu apstrādes telpā, krājuma izvietošana, plauktu norāžu 

izgatavošana saistībā ar tā dalīto atrašanās vietu trijās atsevišķās telpās Pasta ielā 39.  

Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, 

pārskata periodā – nodrošināt harmonisku novadpētniecības darba norisi, tas tiek veikts 3 

pamatvirzienos 

· Novadpētniecības materiāla vākšana un saglabāšana. 

· Novadpētniecības materiāla pētniecība. 

· Novadpētniecības materiāla popularizēšana sabiedrībā. 

Gida pakalpojumi (maksas), konsultācijas (bezmaksas), novadpētniecības materiālu atlase 

(bezmaksas). 

Prioritāte pārskata periodā: 

· Aknīstes Novadpētniecības muzeja apvienošanās ar V.Ancīša Aknīstes bibliotēku. 

· Novadpētniecības krājuma fiziska izvietošana krājuma telpās. 

· Jaunas novadpētniecības ekspozīcijas izveide. 

· Vietējo iedzīvotāju iepazīstināšana ar paveikto. 

· Novadpētniecības darba pamatvirzienu izpilde (vākšana, saglabāšana, pētniecība, popularizēšana). 

Viesīte bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni: 

· Bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs, 

sadarbošanās ar muzeja un Kultūras centra darbiniekiem to organizēšanā un norisē (2022. gada un 

nākamo gadu prioritāte). 

· Vietējā fotogrāfa I. Dreijera fotogrāfiju krājuma apzināšana un digitalizēšana.  
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· Informācijas par Viesītes un apkārtējo – Rites, Elkšņu, Saukas – pagastu aktualitātēm, notikumiem 

apzināšana un atspoguļošana vietnē facebook.com, lapā “Viesītes vēstis”. 

Prioritāte – pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu (cenšoties arī pēc 

iespējas katrā pasākumā rast saiti ar novadu, novadniekiem, uzsvērt to). 

Elkšņu bibliotēkas novadpētniecības galvenie darba virzieni saistīti ar pagasta vēstures, 

kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu, apkopošanu un 

popularizēšanu. Novadpētniecības mērķis ir apkopot, izzināt un popularizēt informāciju par savu 

pagastu, novadu un tā ļaudīm. Novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām, publicētajiem 

materiāliem presē, iedzīvotāju atmiņu pierakstiem un fotogrāfijām. 

2022.gadā tika uzsākts apjomīgs darbs pie novadnieka A.Eglīša mantojuma pārvietošanas no 

bijušās Elkšņu pamatskolas telpām (skolas ēka tika pārdota) uz blakus ēku, kur atrodas bibliotēka – 

pagastmājas telpas. 2023.gādā darbs tiks turpināts pie gleznu izvietošanas, grāmatu un citu 

dokumentu sakārtošanas un apkopošanas, A.Eglīša mantojuma istabas iekārtošanas. 

Kalna bibliotēkas darba virzieni novadpētniecībā ir pagasta un bibliotēkas vēstures, 

kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, apkopošana un saglabāšana”. Īpašu uzmanību veltot, pagastā 

dzimušā ievērojamā latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma 

popularizēšanai un saglabāšanai. 

Leimaņu bibliotēkas novadpētniecības darba galvenie virzieni saistīti ar pagasta, novada 

vēsturi un kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu 

un tā popularizēšanu. Darba prioritāte – pārcelt bibliotēkai nodoto slēgtās Bērzgala pamatskolas 

muzeju uz Mežgales Kultūras nama telpām. Darbs pie saņemtā muzeja krājuma sakārtošanas, 

sistematizēšanas, aprakstīšanas jāturpina 2023.gadā. 

Bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte pilnveido zināšanas novadpētniecībā – turpināja piedalīties LNB 

Gintas Zalcmanes mācību stundās, par digitālajām datu bāzēm. 

Lones bibliotēka pārskata periodā atjaunoja mapes, jo bija nolietojušās, papildināja 

informāciju a tika papildināta. Uzklausīti daudzi stāsti par Lones izpildkomitejas darbību un apkopoti 

visi izpildkomitejas priekšsēdētāji un to sekretāres. 

Sēlpils 1.bibliotēkā prioritāte, saistībā ar Novadpētniecības istabas darbības uzsākšanu, 

pārskata periodā bija krājuma sistematizēšana, izvietošana un interesentu uzņemšanā 

Novadpētniecības istabā. Par galveno prioritāti ir izvirzīta krājuma popularizēšana.  

Bibliotēkas vadītāja Airita Volante beidza Latvijas Kultūras akadēmijas 160h kursus “Muzeja 

darbības pamati” 

Variešu bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni: 

· Informācijas vākšana un mapju papildināšana par Jūliju Vanagu, Albertu Kļaviņu, Albertu Cauni. 

· Materiālu vākšana par pašdarbības kolektīviem. Svarīgākais – iespēja Bibliotēku nedēļas laikā 

interneta vietnē www.apvidvardi.lu.lv ievadīt apvidvārdus no bibliotēkas apvidvārdu kartotēkas. 

8.2.Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, bukleti un citi iespieddarbi, iedzīvotāju atmiņu 

pieraksti, novadpētniecības materiālu mapes, fotoalbumi un atsevišķas fotogrāfijas, kartogrāfiskie 

materiāli, dokumenti, audio un video ieraksti, gleznas, mākslas darbi, priekšmeti. Krājumā tiek 

komplektēt materiāli par novadu un novadniekiem, novadnieku darbi daiļliteratūrā un nozarēs. 

Visās novada bibliotēkās ir veidots kaut neliels novadpētniecības krājums, kurš satur grāmatas 

un mapēs sakārtotus preses publikāciju izgriezumus par pagastu un tā apkārtni, novada cilvēkiem, kā 
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arī atlasīti novadnieku darbi. Šeit atspoguļots novadpētniecības jomā aktīvāko bibliotēku 

novadpētniecības krājumi.  

Novada bibliotēkās turpinās darbs pie novadpētniecības mapju aprakstu veidošanas 

Elektroniskajā kopkatalogā. Aprakstus veidojušas 17 bibliotēkas (ieskaitot Neretas apvienības 

bibliotēkas). 2022.gada beigās kopkatalogā bija aprakstītas 345 mapes.  Šo darbu turpināsim ar mapju 

satura atklāsmi. 

Novadpētniecības krājums tiek atspoguļots elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības 

datubāzē. Elektronisko katalogu un novadpētniecības datubāzi veido divas bibliotēkas – Jēkabpils 

novada Galvenā bibliotēka un Jēkabpils pilsētas bibliotēka, novadpētniecības mapes elektroniskajā 

katalogā apraksta pašas novada bibliotēkas. 

Tabula “Aprakstu skaits datu bāzēs un katalogā” 

 Uz 01.01.2022 Uz 01.01.2023 + vai - 

Aprakstu skaits Novadpētniecības datu bāzē 55059 56659 +1600 

Aprakstu skaits Autoritatīvajā datu bāzē 43159 47897 +4738 

Novadpētniecības mapju skaits, kurām 

izveidoti  apraksti katalogā 

318 345 +27 

Situācijas skaidrojums: Dati par šim datu bāzēm ir kopā ar Neretas apvienības 6 (sešām)  

bibliotēkām, kas pēc sadarbības līguma strādā mūsu kopkatalogā. 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas novadpētniecības krājumā uz 01.01.2023. sastāv no 

1935 izdevumim – grāmatas, audiovizuālie un kartogrāfiskie materiāli, šogad tas papildināts ar 34 

izdevumiem. 

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. Elektroniskajā kopkatalogā ir aprakstītas 169 

novadpētniecības un 25 Tautas arhīva mapes. 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. 
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Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana. 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 “JNGB novadpētniecības krājuma digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana” 

Digitalizācija Digitalizēts līdz 

gada sākumam 

Digitalizēts 

atskaites gada 

laikā 

Digitalizēts 

gada beigās 

(kopā) 

Digitalizēto teksta dokumentu skaits 1 1 2 

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 0 38:51 

Digitalizēto video ierakstu skaits 0 1 1 

digitalizēto video ierakstu hronometrāža 0 20:26 20:26 

Digitālo kolekciju kopskaits 15 3 18 

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. 

Novadpētniecības krājuma 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 reģiona publiskās 

bibliotēkas, lai papildinātu savus novadpētniecības krājumus ar jauniem materiāliem un meklētu 

informāciju izstāžu veidošanai.  

Novadpētniecības materiāli tiek ievietoti bibliotēkas mājaslapas Novadpētniecības sadaļā, tas 

ir palielinājis to izmantošanu tiešsaistē. Papildus izvietojumam mājaslapā sagatavotie materiāli tiek 

izvietoti arī bibliotēkas Facebook un Youtube kontos. 

Novadpētniecības materiālu tiešsaistes izmantošanu 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. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 838 vienības. 2022.gadā tika 

papildināts ar 49 izdevumiem. Krājums sastāv no iespieddarbiem (grāmatas, bukleti), periodika, 

nepublicētie materiāli (fotogrāfijas, foto albumi), rokraksti, mapes, kartogrāfiskie un audiovizuālie 

izdevumi, elektroniskie resursi. Kā arī 94 tematiskās mapes – personāliju (29), nozaru (65). 

Krājums satur: grāmatas par novadu un novadniekiem, novadnieku darbi daiļliteratūrā un 

zinātņu nozarēs, novadā un novadnieku izdotās grāmatas, periodiskie izdevumi – laikraksti “Padomju 

Daugava” (no 1970.g. jūlija), “Brīvā Daugava” (no 1990.g. jūnija), “Jēkabpils Vēstnesis” (no 

1991.g.), “Jaunais Vēstnesis” (līdz 2019.g.7.jūnijam, kad iznāca laikraksta pēdējais numurs), 

“Jēkabpils Vēstis”, “Jēkabpils Novada Vēstis”, “Ceturtdiena”. 
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Novadpētniecības iespieddarbu krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām 

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

apzīmējums ”NP” un noteiktas krāsas (oranža) uzlīme.  

Elektroniskajā kopkatalogā novadpētniecības krājumam un tiem izdevumiem, kuros atrodama 

informācija par novadniekiem, MARC apraksta 996 laukā tiek pievienots kritērijs “N”.  

Novadpētniecības krājums ir brīvi pieejams lietotājiem. Krājums no 2021.gada jūlija izvietots 

bijušajās Bērnu literatūras nodaļas telpās Pasta ielā 39, ir labāk pieejams lietotājiem. Ir izveidota 

Novadpētniecības lasītava ar divām darbavietām, lietotājiem izmantošanai pieejamas trīs datorvietas.  

Tabula “JPB novadpētniecības krājuma digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana”. 

Digitalizācija Digitalizēts līdz 

gada sākumam 

Digitalizēts 

atskaites gada 

laikā 

Digitalizēts 

gada beigās 

(kopā) 

Digitalizēto teksta dokumentu skaits 5668 4 5672 

digitalizēto teksta dokumentu lpp. skaits 7895 10 7905 

Digitalizēto attēlizdevumu skaits 2748 29 2777 

Digitalizēto kartogrāfisko izdevumu skaits  1 1 

digitalizēto kartogrāfisko izdevumu lappušu skaits  1 1 

Digitalizēto video ierakstu skaits   6 

digitalizēto video ierakstu hronometrāža   04:16:59 

Digitālo kolekciju kopskaits   221 

 

2022.gadā turpinājām privātpersonu un novadpētniecības krājumā esošo materiālu 

digitalizāciju. Turpinājām digitalizēto fotogrāfiju kolekciju veidošana un aprakstīšana 

novadpētniecības katalogā BIS Alise. Izveidotas 14 kolekcijas ar kopējo vienību skaitu 104. 

Kolekcijas saglabātas*pdf. formātā un pievienotas novadpētniecības datubāzē aprakstam lokālajā 

anotācijā. Turpinājām digitalizēto rakstu un sīkbilžu pievienošana novadpētniecības analītiskajiem 

aprakstiem BIS Alise. Tās pievienotas 14 aprakstiem. 

2022.gadā bibliotēkas digitāli radītā satura materiālus papildināja 6 video ieraksti ar kopējo 

hronometrāžu 4 h 17 min.  

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums. Novadpētniecība ir tas bibliotēku 

darba virziens, kurš nepārtraukti attīstās, jo sabiedrība arvien vairāk izrāda interesi par savu vietējo 

kopienu, tās vēsturi, notikumiem, vietām, cilvēkiem, kas darbojušies konkrētā vidē. Daudzi vēlas arī 

paši pētīt savu dzimtu vai dzimto pusi. Tādējādi ne tikai bibliotēka var palīdzēt pētītājam ar sava 

krājuma materiāliem, avotu un datu bāzu norādēm, bet arī pētnieks var papildināt bibliotēkas 

krājumu, dāvinot fotogrāfijas, atmiņu stāstus vai pētījumus savai bibliotēkai. Līdz ar to palielinās 

apkopojamās informācijas daudzums. 

JPB, veiksmīgi sadarbojoties ar vietējiem novadpētniekiem, privātpersonām un biedrību 

“Jēkabpils mantojums”, blakus tradicionālajam krājuma formātam – iespieddarbiem, izveidojies 

diezgan plašs dāvināto novadpētniecības materiālu krājums, kuri jau ir digitalizēti. Lielai daļai arī 

izveidots apraksts BIS Alise. 

Protams, no rakstu vai dokumentu kopijām skenētajiem materiāliem nav pārāk laba kvalitāte, citādi 

ir, skenējot materiālus no oriģināliem. 

Perspektīvā nopietni jādomā par uzkrātā digitalizētā novadpētniecības krājuma plašāku 

pieejamību sabiedrībai, atspoguļojot to bibliotēkas mājas lapā, ar virtuālo izstāžu palīdzību, veidojot 

digitālus stāstus un prezentācijas par atsevišķām tēmām un personībām. Tāpat jāpapildina, 

jāpopularizē bibliotēkas veidotā datu bāze par novada ievērojamiem cilvēkiem “Novadpētniecība 

kalendārā”. 
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2023. gada pirmajā ceturksnī tiks veikti visu ciklā “Jēkaba vakari” notikušo tiešsaistes 

pasākumu analītiskie apraksti BIS Alise. 

Novadpētniecības krājuma izmantojums. Novadpētniecības materiāli vairāk tiek izmantoti 

tematisko izstāžu, plaukta izstāžu un pasākumu organizēšanā, arī uzziņu sniegšanā un bibliotekārajās 

stundās (pie kurām jāpiestrādā, lai veidotu konkrētu piedāvājumu skolu audzēkņiem). 

Novadpētniecības krājuma izmantošana paplašinās, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus skolās, 

vai piedaloties kādā novada tematikai veltītā konkursā. 

Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājumu komplektē par Aknīstes pilsētas (t.sk. Aknīstes, Gārsenes, 

Asares pagasta) un tuvākās apkārtnes vēsturi raksturojošiem priekšmetiem, ņemot vērā to 

vispārējo zinātnisko, kultūrvēsturisko vai māksliniecisko vērtību, papildināšanas avoti ir Aknīstes 

pilsētas, Aknīstes, Asares, Gārsenes pagasta iedzīvotāji, citi Latvijas iedzīvotāji un citu valstu 

iedzīvotāji. 

2022.gadā novadpētniecības krājumā iekļauti 283 priekšmeti. Krājumā ietverto materiālu 

veidi – fotogrāfijas, dokumenti, grāmatas, periodika, citi iespieddarbi (ielūgumi, programmas, afišas 

u.c.), lietiskie priekšmeti, rakstiskie priekšmeti (korespondence, rokraksti u.c.), mākslas darbi, 

faleristika, tekstilijas, numismātika utt. 

Krājums tiek sistematizēts pa kolekcijām. Ir izveidotas 24 kolekcijas – Medicīnas vēsture, 

Izglītības vēsture, Aknīstes ebreju vēsture, Aknīstes apbūves vēsture, Padomju saimniekošanas 

perioda vēsture (kolhozi, sovhozi, lauksaimniecības arteļi), Šaursliežu dzelzceļa vēsture u.tml. Ir 

izveidots gan manuāls, gan digitāls kolekciju katalogs, kur katram priekšmetam ir atrodams tā 

uzskaites numurs, piederība kolekcijai, apraksts un ir norādīta priekšmeta topogrāfija. 

Priekšmeti tiek glabāti pēc piederības priekšmeta tipam – grāmatas, fotogrāfijas, keramika, 

iespieddarbi, tekstilijas u.c. 

Krājuma digitalizācija. Katrs krājumā iekļautais priekšmets ir digitalizēts – skenēts vai 

fotografēts, atkarībā no priekšmeta izmēra un tipa. Digitalizētais materiāls tiek glabāts vairākos datu 

nesējos, daļa priekšmetu ir iekļauta Nacionālajā muzeju krājumu kopkatalogā www.nmkk.lv. Ir 

uzsākta darbība pie krājuma priekšmetu digitālās kolekcijas izveides topošajā bibliotēkas mājas lapā 

un tiek gaidīta iespēja priekšmetu digitālās versijas glabāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvātā 

variantā. 

Krājuma kvalitāte, aktualitātes, attīstības, izmantojuma novērtējums. Kopējais 

Novadpētniecības pamatkrājuma apjoms 2022.gadā ir 3059 vienības uz kuru bāzes pārskata periodā 

ir sniegtas 23 konsultācijas (skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, TV raidījumi, mākslas projekti 

u.c.), no kā secināms, ka krājuma aktualitāte ir novērtēta. 

Jaunu krājuma priekšmetu pieņemšana notiek stingri izvērtējot priekšmeta unikalitāti, vēsturi 

un saistību ar pētāmo teritoriju (bijušo Aknīstes novada teritoriju), tādējādi novēršot, ka 

novadpētniecības krātuve top par vecu mantu glabātuvi, bet gan - par novadpētniecības krājumu ar 

zinātnisku vērtību. 

Viesītes bibliotēkā novadpētniecības krājums izvietots lasītavā Sēlijas stūrītī. To veido 

izdevumi, kas saistīti ar Viesītes pilsētu un plašākā skatījumā – Sēlijas novadu – daiļliteratūra, nozaru 

literatūra, novadpētniecības materiālu mapes, bukleti. Grāmatas par novadu un novadniekiem, 

novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs. Atsevišķos plauktos izvietotas 

novadpētniecības materiālu mapes, ko kārto un regulāri papildina ar jauniem materiāliem.  

Novadpētniecības krājuma grāmatas bibliotēka cenšas saglabāt, nenorakstīt, un daudzas no 

tām tiek saglabātas 2-3 eksemplāros atšķirībā no pārējā Bibliotēkas fonda. 
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2022. gadā krājumu papildināja, īpaši vērtīgs biedrības “Sēlijas kultūras projekti” dāvinājums 

– pētījums “600 mm dzelzceļš Sēlijā I pasaules kara laikā - būvniecība, mērķi, ietekme”.  

Digitalizācija. Bibliotēku informācijas sistēmā Alise pievienoti 36 novadpētniecības mapju 

apraksti, bet to satura digitalizācijas darbs nav uzsākts. 2022. gadā bibliotēka digitalizēja Ināra 

Dreijera fotogrāfiju krājumu. Fotogrāfijās ietverti dažādi notikumi Viesītē vairāku gadu garumā, 

pilsētas un apkārtnes skati, cilvēki. Fotogrāfijas viņš ir saglabājis diskos, kuri tad tiek caurskatīti, 

fotogrāfijas tiek izvērtētas, sašķirotas pa tēmām un saglabātas digitālajās mapēs. Izveidotas  29 

digitālas mapes (foto pārsvarā par laika posmu no 2006. līdz 2011. gadam), kur fotogrāfijās 

atspoguļoti dažādi notikumi muzejā “Sēlija”, Viesītes bibliotēkā (Dzejas dienu, Bērnu žūrijas 

pasākumi u.c.), Viesītes vidusskolā (Pēdējais zvans, izlaidumi, Skolotāju dienas), Viesītes VSAC 

(slimnīcas jumta likšana), pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves notikumi – pilsētas un valsts svētku 

atzīmēšana, Lāpu gājieni, represēto piemiņas dienas pasākumi, prezidenta V. Zatlera vizīte Viesītē 

2010.g., Tirgus tradīcijas u.c., par kolektīviem – amatierteātri un folkloras kopu “Augšzeme”, 

objektiem (Stradiņu māja u.c.), Viesītes apkārtnes ainavām, cilvēkiem (E. Jodele u.c.). 

Novadpētniecības krājuma izmantošana. Kopējais izsniegums ir 693 (241 lasītavā un 452 

abonementā), (salīdzinājumam – 659 izsniegumi 2021. gadā).  

Sniedzot uzziņas novadpētniecībā, tiek izmantot bibliotēkā esošos novadpētniecības materiālus. 

Piemēram, uzziņai par fotogrāfu Pēteri Grundmani informāciju atradām tieši novadpētniecības mapēs 

(Fotomāksla Sēlijā un Viesītes cilvēki). 2022. gadā interesi par Sēlijas vēsturi un objektiem izrādīja 

diezgan daudzi Viesītes vidusskolas skolēni. Piemēram, janvārī sniegtas uzziņas par Lejasmucenieku 

senkapiem Viesītes pagastā, par Sunākstes baznīcu, par Krustpils luterāņu baznīcu, par Agrobiznesa 

koledžu. Atbildes radām gan interneta resursos, gan bibliotēkas krājumā, palīdzēja arī Jēkabpils 

novada Galvenās bibliotēkas bibliogrāfe. 2022. gadā pieaudzis novadpētniecības mapju izsniegums 

– 43 (2021. gadā – 17, 2020. gadā - 6).  

 

Ābeļu bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par rakstnieku – 

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

dzimšanas diena. Ir izveidotas tematiskā mapes par dzejniekiem – Raini un Aspaziju, novadnieci, 

dzejnieci Sarmu Upesleju un dzejnieci Nadīnu Liepiņu. Tiek veidotas tematiskās mapes par 

rakstniekiem, dzejniekiem gada jubilāriem, par pasākumiem bibliotēkā, novadā un dažādiem 

svētkiem, par bibliotēkas vēsturi. 

Krājumā ir materiāli par pagasta represētajiem iedzīvotājiem. Tiek veidoti apraksti par pagastā 

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

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

ieguldījumu nākotnei. Krājumā saglabāti pašvaldības informatīvā izdevuma “Ābeļu vēstis” numuri.  

Lielākā daļa novadpētniecības materiālu atrodas pagasta muzejā, kas atrodas līdzās bibliotēkai.  

Biržu bibliotēkā novadpētniecības krājums izvietots atsevišķā plauktā. Tas satur publikāciju 

kopijas un citi materiālus par novadniekiem, kuri apkopoti mapēs. 

 

Dignājas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir materiāli par Dignājas pagastu, 

novadnieku – literātu grāmatas un periodiskie izdevumi, kas saistīti ar mūsu novada ļaudīm, sadzīvi. 

Tas satur arī materiālus par bijušo Jēkabpils novadu – cilvēkiem un nozīmīgām vietām. Materiāli ir 

brīvi pieejami visiem interesentiem lasītavā. 

Krājuma izmantošana. 2022. gadā visaktīvāk tika izmantots novadpētniecības krājums tieši 

par Dignājas vēsturi. Ēkā, kur izvietojusies bibliotēka atrodas pagasta muzejistaba “Laipa”, ar kuru 

notiek regulāra sadarbība. Vajadzības gadījumā bibliotēka izmanto materiālus no muzeja krājumiem, 
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kur ir ļoti plašs klāsts. Šovasar bija liela apmeklētāju interese par cilvēkiem, kuri kādreiz dzīvojuši 

pagastā, gan arī par kapsētās apglabātajiem. Sadarbojoties ar muzejistabas vadītāju Intu Strožu 

mēģinām risināt dažādos jautājumus, nereti nākas ņemt palīgā arī baznīcu grāmatas, kuras ir muzeja 

krājumos.  

Elkšņu bibliotēkā novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām, publicētajiem 

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

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

Gārsenes bibliotēkas novadpētniecības krājumu bibliotēkā veido grāmatas, kuru 

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

novadu un novadniekiem un tematiskās mapes, kuras tika papildinātas ar jauniem materiāliem.  

Krājumā ir saglabāts Gārsenes pagasta pašvaldības informatīvais izdevums „Gārsenes Vēstis” 

(1994.-2009.), Aknīstes novada pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada 

Vēstis”(2009.-2021.) un tiek apkopots Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 

“Jēkabpils Novada Vēstis” (2021.- ). 

 

Kalna bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido grāmatas un publikācijas presē par Kalna 

pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju atmiņu 

apkopojumi, fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti visi „Kalna pagasta Vēstneša” 

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

izdevums „Ļaudis un Darbi”. Liela uzmanība tiek pievērsta mūsu pagastā dzimušā ievērojamā 

latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma popularizēšanai un 

saglabāšanai. 

Novadpētniecības materiālu krājums izvietots atsevišķā plauktā lietotājiem labi pārredzamā 

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

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

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

Krustpils bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir materiāli par novada cilvēkiem, vietām, 

mājām, notikumiem Krustpils pagastā. Novadpētniecības kolekcija ir konkrētās teritorijas unikāla 

liecība. 2022.gadā sākta veidot mape “Salupes skola un sākts vākt materiālus par Krustpils ciema 

kultūras notikumiem sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados. Papildinātas jau esošās mapes. 

Novadpētniecības materiāli nav digitalizēti. 

 

Kūku bibliotēka apkopo Kūku bibliotēkas vēstures materiālus, izveidotas vairākas mapes. 

Izveidotas mapes, kurās apkopoti materiāli - kopijas no laikrakstiem un žurnāliem, izdrukas no 

elektroniskajiem resursiem, pasākumu afišas u.c. veida informācija. 

Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts. 

 

Leimaņu bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido materiāli par Leimaņu pagastu, 

cilvēkiem, uzņēmumiem, iestādēm, notikumiem. Materiāli ir apkopoti mapēs: Bērzgala skola (3 

mapes, digitalizēts), Leimaņu puses skolas (1 mape, digitalizēts), Bērzgala skolas skolotāji (1 mape, 

digitalizēts), Aizpores puses skolas (1, digitalizēta), Kolhozu vēsture (7 mapes, digitalizēts), Leimaņu 

pienotava (4 mapes, digitalizēts), Leimaņu pagasta ievērojamie cilvēki (1 mape), Leimaņu Tautas 

nams (4 mapes), Leimaņu pagasta kultūras pieminekļi un kultūras, vēstures objekti (1 mape), 

Leimaņu pagasts (1 mape), Ziedu svētki Leimaņos (4 mapes). Krājumu veido arī iespieddarbi – 

grāmatas un bukleti par novadu un novadniekiem, kā arī novadnieku sarakstītās grāmatas. 

Turpinās darbs pie savāktās informācijas papildināšanas, precizēšanas. 2022.gadā tika aktīvi 

strādāts pie Bērzgala pamatskolas skolotāju un tehnisko darbinieku mapes. Izstrādāti jautājumi, uz 
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kuriem īsi atbildēt, lai varētu savākt pilnīgāku informāciju par pedagogiem, tehniskajiem 

darbiniekiem, kuri strādāja skolā (fotogrāfijas, spilgtākie notikumi, atmiņas).  

Leimaņu bibliotēka katru gadu veido notikumu dienasgrāmatu (fotogrāfijas ar aprakstiem un 

apkopotiem materiāliem par bibliotēkas darbību), šobrīd tās ir 7 mapes. Bibliotēkas krājumā vēl ir 15 

mapes, kuras nav aprakstītas.  

Novadpētniecības krājums ir daļēji digitalizēts un glabājas ārējā cietajā diskā. Darbs pie 

digitalizācijas turpinās. Lai nodrošinātu plašāku pieejamību, 2022.gadā iespēju robežās tika strādāts 

pie fotogrāfiju ievietošanas LNB digitālajā kolekcijā “Zudusī Latvija”.  

 

Mežāres bibliotēkas novadpētniecības krājums satur materiālus par Mežāres pagasta, vēsturi, 

teritoriju, notikumiem un tā cilvēkiem, nedaudz arī par bijušā Krustpils novada teritoriju kontekstā ar 

Mežāres pagastu un to saistītiem cilvēkiem vai notikumiem. 

2022.gadā tika ieskenētas un saglabātas vēsturiskās fotogrāfijas par Mežāres pagasta vietām, 

sadzīvi, kultūras un sabiedrisko dzīvi, saimniekošanu, cilvēkiem u. c. – ar tālāko domu, nodrošināt 

materiāla pieejamību plašākai auditorijai. 

Novadpētniecības materiāli apkopoti tematiskās mapes. Mapes ar materiāliem brīvi pieejamas 

bibliotēkas lasītavā jebkuram interesentam. Krājumu digitalizācija šobrīd nenotiek. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājuma kvalitāti, aktualitāti un attīstību bibliotēkas vadītājs 

vērtē kā viduvēju. Arī novadpētniecības krājuma izmantojums ir ļoti zems – daži pieprasījumi gadā, 

ja kādam bibliotēkas apmeklētājam nepieciešamas konkrētas lietas, vai fakti par Mežāres vēsturi, 

notikumiem un cilvēkiem. 

Rites bibliotēkas novadpētniecības krājums ietver dažas grāmatas, dažādus periodiskos 

izdevumus un fotoalbumus, kas saistīta ar mūsu pagasta ļaudīm, viņu sadzīvi, krājums sastāv no 

materiāliem par Rites pagastu – cilvēkiem, vietām un nozīmīgiem objektiem. Krājums glabājas 

atsevišķā plauktā. Materiāli nav digitalizēti. Bibliotēkas vadītāja krājumu vērtē kā apmierinošu. 

Vairāk tiek pieprasītas grāmatas par Rites pagastu un vecie albumi. 

 

Rubeņu bibliotēkas un tās struktūrvienības Slatē novadpētniecības krājumu veido: 

grāmatas, publikācijas presē par pagastu, novadu un novadniekiem, fotogrāfijas, foto albūmi un 

tematiskās mapes, Slates bibliotēkā Novadpētniecības istabā arī priekšmeti. Krājumā ir 17 

novadpētniecības mapes, kurām izveidoti apraksti elektroniskajā kopkatalogā. Digitalizācija nav 

veikta. 

Novadpētniecības materiāli izvietoti lietotājiem brīvi pieejamā vietā atsevišķā plauktā. 

Novadpētniecības materiālus par uzņēmējiem, personībām, par pagasta vēsturi biežāk izmanto 

skolēni pētnieciskiem darbiem.  Struktūrvienībā Slate Novadpētniecības istabā biežāk tiek skatīti foto 

albumi. Tie ir ļoti nozīmīgi pagasta iedzīvotājiem un skolas absolventiem, jo apmeklētāji, apskatot 

albūmus, gūst prieku, kavējoties atmiņās, savukārt sadzīves priekšmeti izraisa lielu interesi bērnu, 

jauniešu un arī pieaugušo vidū, jo tomēr tas ir unikālā mūsu dzīves daļa, ko ir vērts nodot no paaudzes 

paaudzē. 

Salas bibliotēkā novadpētniecības krājums izvietots atsevišķā plauktā, tas ietver novadnieku 

daiļliteratūru un nozaru literatūru par novadu. Materiāli no preses izdevumiem tiek apkopoti un 

uzglabāti mapēs, kuras tiek papildinātas. Krājums nav digitalizēts. Materiāli no novadpētniecības 

krājuma tiek izmantoti izstādēm un pasākumos un uzziņu sniegšanai.  

 



   

 

66 

 

Sēlpils 1. bibliotēkā pieejamas novadpētniecības mapes: Materiāli par Jēkabpils rajonu; 

Sēlpils pagasta senvēsture; Materiāli par kolhozu “Sēlija”; Sēlpils pagasta /dažādi materiāli/; Sēlpils 

pagasts – daba, Daugava; Sēlpils pagasta ļaudis; Kultūras dzīve Sēlpils pagastā; Iestādes Sēlpils 

pagastā; Komponists Pēteris Barisons. Novadpētniecības istabas krājumu veido – sadzīves 

priekšmeti, fotogrāfijas, mākslas darbi, laikraksti, vēstules, dokumenti u.c.  

Šobrīd digitalizācija netiek veikta, tomēr tiek strādāts pie tā, lai izveidotu visus 

nepieciešamos apstākļus, lai veiktu krājuma digitalizāciju. Par vienu no šādiem pasākumiem 

bibliotēkas vadītāja uzskata tikšanos ar LNB pārstāvjiem, kas sniedza informāciju un ieteikumus, kā 

digitalizēt krājumu un uzglabāt digitalizētos materiālus. 

Novadpētniecības krājums citu bibliotēku novadpētniecības krājuma kontekstā ir unikāls, jo 

tajā ietilpst nevis kopijas, bet oriģināli – mākslas darbi, sadzīves priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas. 

Iedzīvotāju interese un līdzdalība krājuma veidošanā liecina par tā aktualitāti vietējā sabiedrībā un ne 

tikai. 

Izmantošana. Arvien aktīvāk tiek apmeklēta novadpētniecības istabu. Cilvēki no visas Latvijas 

meklē informāciju par savu dzimtu. Arī vietējie iedzīvotāji izrāda interesi par novadpētniecības 

krājumu, labprāt apskata un dalās savās atmiņās. 2022. gadā tika uzņemti skolēni no Salas 

vidusskolas, kas aktīvi darbojas ar novadpētniecības krājumu Salā. Ļoti apmeklētas bibliotēkā ir 

izstādes, kas veidotas no novadpētniecības krājuma.  

 

Variešu bibliotēka. Novadpētniecības materiāli sistematizēti mapēs, kuras tiek papildinātas. 

Materiāli izvietoti atsevišķā plauktā ar norādi. Bibliotēkā glabājas daļa likvidētās Liepenes 

pamatskolas fotoalbumu un vēstures materiālu, bibliotēkas Antūžu nodaļa glabājas apvidvārdu 

kartotēka. Novadpētniecības materiāli nav digitalizēti. 

Novadpētniecības uzziņām tiek izmantots www.periodika.lv, www.news.lv, citas LNB datu 

bāzes, vietējās avīzes “Krustpils Novadnieks” un “Brīvā Daugava”. Īpaši vērtīga ir Spodra Bērziņa 

“Krustpils Hronikas”1. un 2. grāmata. 

Vīpes bibliotēkā novadpētniecības materiāliem ir iekārtots vizuāli noformēts plaukts. Mapes 

regulāri tiek papildinātas ar jaunākiem materiāliem. Bibliotēkā ir 4 tematiskās novadpētniecības 

mapes – „Mākslinieks – uzņēmējs Uldis Čamans”, „Anita & Elīna Garančas”, „Par Vīpes pagastu un 

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

Zasas bibliotēkā pārskata periodā novadpētniecības krājums papildināts ar jaunizveidotām 

mapēm: Zasas evanģēliski luteriskajai baznīcai-250, Zasas parks/fotogrāfijas (1979.g.), Daudz laimes 

dzimšanas dienā, Latvija!  

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības darbs prasa ne tikai materiālu un priekšmetu vākšanu, apstrādi, pieejas 

nodrošināšu, bet arī pētniecību (to var atļauties tikai neliela daļa bibliotēku, resursu trūkuma dēļ) un 

krājuma popularizēšanu. Tieši popularizēšanas pasākumi ir tie, kas veido atgriezenisko saiti ar 

iedzīvotājiem un krājumu padara nozīmīgu vietējai kopienai, kā tās kultūrvēsturisko vērtību 

saglabātājai.  

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēkaTāpat 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  

http://www.periodika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.jgb.lv/
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https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/ un JNGB Novadpētniecības Youtube 

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

Tabula “JNGB Novadpētniecības izstādes” 

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”. 

 “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 literatūras 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 

novada bibliotēkās. 

Bērnu un jauniešu nodaļa augustā piedāvāja izstādi “Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 

– 145”. 

https://www.facebook.com/JekabpilsGalvenaBiblioteka/
https://www.youtube.com/@jngbnovadpetnieciba2500
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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 majaslapas www.jgb.lv sadaļā 

“Novadpētniecība”. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Novadpētniecības krājums, materiāli, novada cilvēki, viņu darbi un 

notikumi tiek popularizēti bibliotēkas mājaslapā www.jpb.lv, (sadaļā “Novadpētniecība”), pasākumi 

un izstādes mājaslapas sadaļā (Aktuāli) https://www.jpb.lv/lv/aktualitates/ un  bibliotēkas Facebook 

sociālajā kontā https://www.facebook.com/JekabpilsPilsetasBiblioteka un JPB Novadpētniecības 

Youtube kanālā https://www.youtube.com/@jekabpilspilsetasbibliotek354 . 

Pasākumiem un izstādēm tiek veidotas afišas: mēneša afiša, kur informācija pieejama kopā ar 

citiem mēneša pasākumiem un atsevišķa afiša. Tās tiek izvietotas uz stenda ēkā, kur atrodas Lietotāju 

apkalpošanas nodaļa un logos ēkā, kur izvietota Novadpētniecības lasītava un Izstādes un tikšanās 

zāle, kā arī mājaslapā un sociālajos tīklos. Atsevišķiem pasākumiem tiek veidoti ielūgumi, kurus 

izplata pa e-pastu, nosūtot Wacap vai Messenger ziņu, pasniedzot personīgi. Informāciju izplata arī 

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.  

Pasākumi tiek atspoguļoti novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jēkabpils novada 

vēstis”. Par atsevišķiem pasākumiem vai izstādēm top raksts vietējā laikrakstā “Brīvā Daugava” vai 

sižets Vidusdaugavas televīzijā, skatāms arī ReTv, kā arī sniegta informācija Radio1. Rakstus veido 

gan bibliotēkas bibliogrāfs, gan laikraksta žurnālisti. 

2022.gadā tika veidotas gan tematiskās izstādes, gan novadpētniecības tēmām veltīti 

tiešsaistes pasākumi, kurus interesenti varēja klausīties un skatīties bibliotēkas mājas lapā “Youtube” 

bibliotēkas kontā vai arī Facebook kontā. Vidusdaugavas TV veidotos sižetus varēja skatīt ziņu 

portālā “Jēkabpils laiks” un “Youtub e”. Tiešsaistes pasākumos tiek popularizēts bibliotēkas 

novadpētniecības darbs, krājums, novadpētnieki, aktualizēti nozīmīgi novadpētniecības jautājumi un 

attālināti sniegta informācija par aktuālām kultūrvēstures saglabāšanas tēmām. 

Turpinājām vietējai vēsturei veltīto pasākumu ciklu “Jēkaba vakari. Nezināmā vēsture”. 

Kopumā cikla ietvaros notika četri tiešsaistes pasākumi:  

 Februārī šajā ciklā sadarbībā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu rīkojām pasākumu “Tas bijis 

mūsu novadā”, kura saturu veidoja Krustpils puses iedzīvotāju neparasti dzīvesstāsti. Tos 

bija uzklausījusi, pierakstījusi un pārstāstīja S.Ozoliņa. 

 Martā “Jēkaba vakaru” tēma bija novadpētnieka Jāņa Zepa stāstījums par vienu no vecākajām 

pilsētas kapsētām – Kapeles kapiem Šķilteros, kuri vēsturiski tiek dēvēti arī par Krustpils 

kapiem un baronu Korfu dzimtas kapiem. 

 Maijā varēja ieklausīties Ingas Grīnbergas stāstījumā par Jēkabpils novada bibliotēku vēsturi. 

 Oktobrī, īsi pirms rakstnieces Lūcijas Ķuzānes 95. jubilejas ciklā “Jēkaba vakari. 

Kultūrvēsture” notika saruna – intervija ar viņu. 

Novada kultūrvēstures popularizēšanai bibliotēka rīkoja izstādes un pasākumus: 

http://www.jgb.lv/
http://www.jpb.lv/
https://www.jpb.lv/lv/aktualitates/
https://www.facebook.com/JekabpilsPilsetasBiblioteka
https://www.youtube.com/@jekabpilspilsetasbibliotek354
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 Iesaistoties Latvijas Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” akcijā 

notika  “Dzimtas koka pētnieku skola iesācējiem”, kuras pirmo nodarbību vadīja dzimtu 

pētnieks ar lielu pieredzi Jānis Apīnis. Nodarbības laikā tika sniegta noderīga informācija un 

padomi, kā pareizi sākt pētīt savu dzimtu, iegūt datus par iepriekšējām paaudzēm, tos 

sistematizēt un izmantot dzimtas koka veidošanā. 

 Bibliotēku nedēļas pasākums novadnieces, rakstnieces un dzejnieces Ligitas Ābolnieces 

darbu izstāde, kura tika sakārtota saistībā ar viņas jaunās grāmatas “Esejas par esību” 

atvēršanas svētkiem, kurus organizēja Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka novada publisko 

bibliotēku darbinieku sanāksmes ietvaros. 

 maijā Izstāžu un tikšanās zālē tika iekārtota plaša grāmatu izstāde “Jēkabpils novads 

novadnieku darbos”, kurā bija izvietotas mūsu novadnieku un novada pētnieku grāmatas par 

Jēkabpils pilsētu un novadu. (Lūcija Ķuzāne, Skaidrīte Gailīte, Ruta Šenberga, Ilmārs Knaģis, 

Vilis Stukuls, Zinovija Zimova, Spodris Bērziņš u.c.) 

 22.maijā – atzīmējot Emīlijas dienu, tradicionālo Jēkabpils pilsētas bibliotēkas dienu, kopā ar 

“Biedrības Jēkabpils mantojums” aktīvistiem, novadpētniekiem, tūrisma jomas 

darbiniekiem un citiem interesentiem devāmies izzinošā kultūrvēsturiskā pārgājienā 

“Ekspedīcija Birži” pa Salas pagasta Biržiem un to apkārtni. Pateicoties zinoša gida, 

novadpētnieka Jāņa Zepa stāstījumam par cilvēkiem, notikumiem, Biržu ev. Lut. baznīcas, 

muižas, kapsētas vēsturi šī novadpētniecības ekspedīcija ļāva iepazīt un atklāt Jēkabpils 

novada Biržus no jauna.  

 Oktobrī 90. dzimšanas dienas atcerei izveidojām piemiņas izstādi “Ilggadējai Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas vadītājai Brigitai Blitei – 90”. Izstādes saturu veidoja dokumenti, 

fotogrāfijas un priekšmeti no B.Blites personīgā arhīva. 

Pasākumi ciklā “Latviešu grāmatai – 500”, arī ir saistīti ar vietējo kultūrvēsturi: 

 No 11.novembra līdz 31.decembrim Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē 

(Pasta ielā 39) bija apskatāma izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē”. 

Izstāde sniedza ieskatu Jēkabpils novada preses izdevumos laikā no pagājušā gadsimta 

sākuma līdz mūsdienām. Izstādē bija apskatāmas laikrakstu titullapas, izvietoti attēli un ziņas 

par laikrakstu iznākšanas laiku, redaktoriem, darbiniekiem un izdevuma pastāvēšanas vēsturi. 

Izstādes sagatavošanai un tēmas izpētei tika izveidota darba grupa: Sandra Miņkova, Anita 

Rubine, Renāte Lenša, Gaida Mežance. Izstādes iekārtojums: multimediju dizaina speciālists 

Raimonds Vindulis. 

 2.decembrī Izstāžu un tikšanās zālē (Pasta ielā 39) notika LU Akadēmiskās bibliotēkas 

Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājas Aijas Taimiņas priekšlasījums “Senās 

grāmatas un rokraksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē”. 

 No 16.decembra Izstāžu un tikšanās zālē (Pasta ielā 39) bija apskatāma Seno rokrakstu 

izstāde “Ar roku pierakstīts”, ko veidoja materiāli no novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas 

krājuma: rokraksti, dokumenti, fotogrāfijas, rakstāmgalda priekšmeti – tintnīcas, spalvaskāti, 

petrolejas lampa, papīra nazis, tintes susinātājs u.c. Iepazīstoties ar Sarmītes Ozoliņas 

kolekciju, tika nolemts no piedāvātajiem materiāliem veidot izstāžu ciklu. Tiek veidota 

nākamā izstāde no novadnieku daiļdarbiem un dažādu aprakstu manuskriptiem. Darbiem, 

iespējams, nav lielas literārās vērtības, taču tie stāsta par vietējiem cilvēkiem, notikumiem, 

vietām un ir nozīmīgs novadpētniecības materiāls. 

Izcils pilsētas vēstures popularizēšanas pasākums notika sadarbībā ar Latvijas banku, kad 

bibliotēkā tika izvietota Latvijas Banka ceļojošā izstāde "No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka 

novados (1922–1940)". Izstādē ir ietverta informācija par vēsturiskās Jēkabpils nodaļas Latvijas 

Bankas ēku un tās darbiniekiem. Izstādes atklāšanā piedalījās Jēkabpils novada domes un Latvijas 

bankas vadība. 
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Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka novadpētniecības darba popularizēšanai rīko 

novadpētniecībai veltīti pasākumi: novembrī “Rokraksti un likteņi” (par 1936.gadā aizpildītu skolas 

atmiņu albumu); decembrī – “Diapozitīvu vakars”. 

2022.gadā ir novadītas 14 maksas ekskursijas gida pavadībā pa Aknīstes pilsētu, kurās 

ekskursantiem sniegta tieši pētniecības procesā iegūtā informācija par pilsētas apbūvi, iedzīvotājiem 

un tradīcijām. 

2022.gadā ir bijušas 66 bezmaksas ekskursijas novadpētniecības ekspozīcijā bibliotēkā, 

kas ir paredzēta tieši vietējo iedzīvotāju pašapziņas stiprināšanai un lokālpatriotisma veicināšanai.  

Novadpētniecības nodaļā 2022.gada vasarā ir izveidota pastāvīgā ekspozīcija. 

No 2022.gada novembra ir ieviesta tradīcija rīkot novadpētniecības materiālu ekspresizstādi, 

kas ir izvietota jebkuram bibliotēkas apmeklētājam redzamā vietā. Šajās ekspresizstādēs tiek izvietoti 

priekšmeti uz īsu apskates laiku – piemēram: 2022.gada novembrī bija skatāma izstāde par personu 

identitātes dokumentiem, decembrī – Ziemassvētkiem veltīta izstāde ar unikāliem, izsūtījumā 

tapušiem Ziemassvētku apsveikumiem un seno garīgo literatūru, kas attiecināma uz Ziemassvētku 

laiku. 

Regulāri tiek ievietota informācija bibliotēkas Facebook.lv kontā par novadpētniecībai 

nozīmīgiem notikumiem (jaunu grāmatu, kurās ir informācija par Aknīsti, iznākšana; 

novadpētniecības ekspresizstāžu reklāmas, informācija par plānotajiem un notikušajiem 

pasākumiem). 

 

Viesītes bibliotēkā novadpētniecības darba un krājuma popularizēšanai tika rīkoti pasākumi un 

izstādes:  

 Barikāžu atceres ugunskurs “Pieminēsim Barikāžu laiku” pie Kultūras centra “Sēlija” 

(sadarbībā ar kultūras centru, muzeju “Sēlija”, vidusskolu);  

 Viesītes 94. gadskārtai veltīts pasākums “Ar domām par Viesīti – cik dažādi mēs esam”;  

 Bibliotēku nedēļas ietvaros, tikšanās ar vienu no mūsu līdzcilvēkiem – izstādes “Koka 

krikumi” autoru, fotogrāfu un visādi citādi interesantu personību Ināru Dreijeri;  

 literārs pasākums “Dzejas bānītī iekāpjot”. Tā iniciatori un organizatori – Viesītes bibliotēka 

un kultūras centrs – “izbraukt ar Dzejas bānīti” aicināja Viesītes puses dzejniekus, kā arī 

tālākus ciemiņus – dzejniekus Uldi Jostu un Gunti Laimiņu no Rīgas.  

 Izstāde novadniekiem jubilāriem: dzejniekam Arvīdam Skalbem, dzejniecei Veltai Tomai, 

rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam. 

 Izstāde Bibliotēku nedēļā izstādē “Mācies, dari, iedvesmo!” tika popularizēti arī 

novadpētniecības materiāli par Viesītes bibliotēkām. 

Dignājas bibliotēka novadpētniecības darba popularizēšanai veido izstādes, kurās tiek popularizēti 

novadpētniecības krājuma materiāli: 

 Jūlijā bibliotēka piedalījās ar novadpētniecības izstādi, NVO “Cirkuži” rīkotajā pasākumā 

“Dignājietis Sēlijā”. Pasākums notika brīvā dabā- Daugavas krastā. 
   

  

  

 Septembrī, bibliotēkas telpās bija apskatāma dignājietes Baibas Daģes gleznu izstāde. 

 

Elkšņu bibliotēka novadpētniecības materiālus popularizē izstādēs un pasākumos: 

 Pieminot un godinot 1991.gada barikāžu notikumus, tika iekurts barikāžu ugunskurs – 

atcerējāmies un mēģinājām sajust tā laika īpašo gaisotni, klausoties bijušo dalībnieku atmiņu 

stāstus un skatoties fotogrāfijas.  

 Izveidota plaukta izstāde “Barikāžu ugunskuru dūmos”. 
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 25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – atceres pasākums pie piemiņas 

akmens. 

 Izveidota plaukta izstāde “Baigais gads”. 

 11.novembris – Lāčplēša diena – svecīšu iedegšana pie piemiņas akmens un Elkšņu 

pārvaldes ēkas, godinot Brīvības cīņu dalībniekus. 

Gārsenes bibliotēka popularizējot Gārsenes kultūras kanona vērtības, sociālajos tīklos tika 

ievietoti materiāli par Gārsenes tautastērpu, Gārsenes pili un dabas takām, Gārsenes evaņģēliski 

luterisko baznīcu, par gārseniešiem, ar kuriem mēs lepojamies – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem, Atzinības krusta kavalieri, balvas “Latvijas lepnums” ieguvējām. 

Pavasarī iznāca novadnieka Voldemāra Kažoka atmiņu grāmata, kuru pēc viņa pierakstiem apkopoja 

un izdeva viņa meita. Novembrī, atzīmējot novadnieka Jāņa Kažoka 95.dzimšanas dienu, bibliotēkā 

tika izveidota izstāde par Jāni Kažoku un materiāli par viņu publicēti sociālajos tīklos.  

 

Krustpils bibliotēka 2022. gadā, popularizējot iepriekšējā gada jaunieguvumus, izlika izstādi 

ar Krustpils pagasta padomei un tās vadītājai piešķirtajām pateicībām. 

Leimaņu bibliotēka novadpētniecības darbu popularizē interesentiem, kas apmeklē Leimaņu 

Tautas namu, Latvju zīmju parku, biedrību Akācija Plus, kā arī daloties pieredzē - stāstot, rādot 

mapes. Bibliotēka novadpētniecības krājuma popularizēšanu ir izvirzījusi, kā vienu no galvenajiem 

mērķiem bibliotēkas darbā. 

Rites bibliotēka novadpētniecības darba, pagasta vēstures un tā vērtību popularizēšanai rīko 

pārgājienus. Piemēram, pārskata periodā tika uzņemti projekta “Apkārt Latvijai” dalībnieki. Tika 

prezentēts Rites pagasts, stāstīta pagasta vēsture. Kopīgi ar dalībniekiem tika noiets posms 

Cīruļmuiža-Paradagu taka-Ilzu baznīca. Paradagos  ir viens no Imanta Ziedoņa dižozolu aizstāvju 

grupas atbrīvotajiem dižozoliem. Šādā veidā tika parādīts sen aizmirsta vieta Rites pagastā.  

Sadarbībā ar dāņiem piederošo Rites Tautskolu tika organizēts pārgājiens Tautskolas nometņu 

bērniem. Pastāstīts, ka Rites tautskolas ēkā kādreiz bija Rites skola, kurā ir mācījušies ļoti daudzi 

pagasta iedzīvotāji. Kopīgi devāmies no skolas ēkas uz Zaļumnieku sētu, kur pa ceļam bērniem bija 

iespēja arī apskatīt J.Staltmaņa privāto muzeju Pumpuri. 

Salas bibliotēkā novadpētniecības krājuma popularizēšanai sagatavotas izstādes un 

organizēti pasākumi: 

 Literatūras pagasta svētku ietvaros “Mūsu pagasta ļaudis’’.  

 Izstāde “Salas pagasts grāmatu lappusēs”, aktualizējot un popularizējot nozaru literatūru 

novadpētniecībā. 

 Izstāde “Salas pagasta vēsture laikrakstos” pasākumu ciklā “Latvijas grāmatai-500”, 

atzīmējot latviešu valodā izdotās preses 200 gadadienu.  

 Izstāde “Biržu baznīca”, novadpētniecības materiālu un grāmatu izstāde UNESCO 

mantojuma nedēļā. 

 “Kādas piektdienas stāsts” pasākums lasītāju kopai “Lasāmprieks”. Apmeklējām Salas 

vidusskolas vēstures izpētes kabinetā. Skolotāja Pārsla Stirna iepazīstināja ar skolas un 

pagasta vēsturi, apskatījām dažādus interesantus eksponātus, kurus dāvina iedzīvotāji.  

 “Rokraksti un laikraksti” interaktīvā nodarbība Salas vidusskolas 7.klases skolēniem, 

kuru vadīja Jēkabpils Vēstures muzeja Galvenā krājuma glabātāja Iluta Bērziņa ar kuru 

mums ir veiksmīga sadarbība daudzu gadu garumā. Skolēni iepazina vecās avīzes, dažādu 

cilvēku rokrakstus. Bērni pamēģināja rakstīt uz elektriskās rakstāmmašīnas un apskatīja 

Salas pagasta kādreiz izdoto informatīvo izdevumu “Apkārtraksts” . 

 “Dzejas un mūzikas skatuve” pasākums Dzejas dienās sadarbībā ar Salas Tautas namu.  

Apmeklētājiem pirms pasākuma bija iespēja lasīt sēļu dzejnieku dzeju, iepazīties ar 

novadpētniecības materiāliem par sēļu literātiem un atrasties uz skatuves, klausīties mūziķu 
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Vēsmas Keires un Mades Kalnietes balsīs un ģitāru, kā arī ķeltu arfas skanējumā, līdzi 

dziedāt dziesmas ar sēļu dzejnieku tekstu. 

 “UNESCO mantojums Biržu baznīca” 12.klases skolēniem bija iespēja tikties ar Jēkabpils 

Vēstures muzeja Galveno krājuma glabātāju Ilutu Bērziņu, kura interaktīvā veidā pastāstīja 

par Biržu sv. Annas luterāņu baznīcu. Skolēni saņēma attēlus uz kuriem bija attēloti dažādi 

priekšmeti un uzdevums bija izdomāt stāstu par baznīcu. Pasākums tika atspoguļots sociālajā 

tiklā www.facebook.com  

 “Vēstures mantojuma stāsts” ekskursija kopā ar skolotāju Pārslu Stirnu un 

novadpētniekiem uz Sēlpils pagasta 1.bibliotēku, kur vadītāja pastāstīja un iepazīstināja ar 

Sēlpils pagasta vēsturi. 

 “Novada skaistākās vietas” viesojās Jēkabpils Tūrisma un informācijas centra vadītāja 

Laura Trukšāne un interaktīvā nodarbībā iepazīstināja jauniešu ar tūrisma iespējām novadā, 

pastāstīja par centra darbību. Jaunieši savukārt dalījās ar iespaidiem par saviem ceļojumiem 

un izveidoja maršrutus pa kuriem viņi vestu ārzemju jauniešus, kuri viesotos novadā. 

Sēlpils 1.bibliotēkas novadpētniecības darbs tiek popularizēts galvenokārt ar izstādēm un 

publikācijām. Līdz ar novadpētniecības istabas izveidi, turpmāk daudz aktīvāk tiks strādāts ar tieši 

krājumā esošās informācijas popularizēšanu, piemēram, ceļojošu izstāžu veidošanu, izmantojot 

kopijas (fotogrāfijas, dokumenti, laikraksti).  

 

Variešu bibliotēka sagatavojusi: 

 tematisko izstādi “Lepnis bija mans brālītis, Vēl lepnāka es māsiņa” pagasta bijušo un 

esošo tautas tērpu izstāde. 

 sagatavota literatūras izstāde, veltīta rakstniekam  novadniekam Albertam Caunem. 

Bibliotēka sociālo tīklu kontā ievieto fotogrāfijas no novadpētniecības fonda, kas piesaista bibliotēkai 

apmeklējumus virtuālajā vidē. 

8.4. Novadpētniecības istabas 

Novadpētniecības istabas ir trīs novada bibliotēkās – Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā, 

Sēlpils 1.bibliotēkā un Rubeņu bibliotēkā nodaļā Slate. 

Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkai 2022.gada 5.maijā ar pašvaldības lēmumu tika 

pievienots Aknīstes novadpētniecības muzejs, tika izveidota Novadpētniecības nodaļa (sevī ietver 

ari Novadpētniecības istabu) un līdz ar to bibliotēkas krājumam pievienojās arī muzeja krājums. 

Novadpētniecības nodaļā 2022.gada vasarā ir izveidota pastāvīgā ekspozīcija. Tā kā bijusī muzeja 

vadītāja turpina darbu bibliotēkā, šobrīd bibliogrāfa amatā, principā aizsāktais darbs turpinās pēc 

muzejiem noteiktā standarta.  

Pozitīvi vērtējamas iestrādnes apliecinošo dokumentu sagatavošanā dāvināto priekšmetu uzņemšanai 

krājumā: “Bibliotēkas atbildību par novadpētniecības krājumā pieņemtajiem priekšmetiem apliecina 

dokumenti, kas tiek sagatavoti pieņemot priekšmetu dāvinājumā – t.i. Dāvinājuma līgums un 

Priekšmetu nodošanas – pieņemšanas akts, kas tiek sagatavoti un pušu parakstīti 3 eksemplāros, no 

kuriem 1 eksemplārs glabājas bibliotēkas lietvedības arhīvā, 1 – pie personas, kas priekšmetu 

dāvinājusi, 1 – glabājas bibliotēkā līdz nodošanai Latvijas Valsts arhīvā.” 

Bibliotēkā izveidota Krājuma komisija, kas ar MK noteikumiem nr.956 ”Noteikumi par Nacionālo 

muzeju krājumu” muzejiem ir noteikta kā obligāta prasība. Pirms priekšmeta pieņemšanas 

novadpētniecības krājumā, tiek sastādīts Krājuma komisijas akts par priekšmetu pieņemšanu 

krājumā. Krājuma komisijas akts novērš potenciālu interešu konfliktu priekšmetu dāvināšanas 

http://www.facebook.com/
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gadījumā un vēlreiz apliecina, ka konkrētais priekšmets ir ar konkrētu kultūrvēsturisku vērtību, kas 

vajadzīga saglabāt. Krājuma komisijā ir 3 cilvēki – bibliotēkas vadītāja, bibliogrāfe (nodarbojas ar 

novadpētniecības darbu) un persona ar Mg.hist.grādu vēsturē. No bibliotēku krājuma organizācijas 

viedokļa to ir grūti komentēt kā pozitīvu vai negatīvu praksi, jo attiecībā pret bibliotēkas krājumu 

šādas prasības nav obligātas. Tā kā bibliotēku nozarē Novadpētniecības istabu darbībai pie 

bibliotēkām nav izstrādāti normatīvie dokumenti, kur būtu noteikti darbības principi, krājumu 

komplektēšanas virzieni un krājuma uzskaites standarti, tad grūti komentēt un spriest, vai šāda prakse 

ir pareiza un turpmāk turpināma.  

Bibliotēkas šobrīd savu krājumu reģistrē elektroniskajā sistēmā inventarizācijas grāmatā IIS ALISE. 

Aknīstes Novadpētniecības istabas krājums joprojām tiek reģistrēts muzejam ierastā veidā. Arī tālākā 

priekšmeta apstrāde notiek muzejiem ierastā veidā. Krājuma priekšmetam tiek piešķirts uzskaites 

numurs un tas tiek iereģistrēts Inventāra grāmatā, kurā tiek norādīta turpmākā priekšmeta 

topogrāfija, arī tā apraksts, izmēri, materiāls, datējums. Priekšmets tiek skenēts vai fotografēts un 

iekļauts novadpētniecības datu bāzē – iekšējā katalogā (pagaidām vairākos datu nesējos + pamazām 

ievietots topošajā bibliotēkas mājas lapā + potenciāli tiks ievietots LNB datu bāzē). Tiek sagatavota 

priekšmeta apraksta kartīte, kurā iekļauts priekšmeta apraksts, vēsture, izmēri, materiāls, tiek veikta 

atzīme par priekšmeta autentiskumu, pieņemšanas dokumentu datums un numurs, dāvinātāja vārds 

un uzvārds, norādīta kolekcija un topogrāfija. Priekšmeta apraksta kartīte tiek iekļauta manuālajā 

katalogā, paralēli tiek saglabāts kartītes elektroniskais variants vairākos datu nesējos. Priekšmets 

tiek sapakots un novietots tam paredzētajā vietā. Atsevišķos gadījumos priekšmets tiek izvietots uzreiz 

ekspozīcijā. 

Šāda apstrāde nodrošina visu Novadpētniecības istabas krājuma priekšmetu digitalizāciju līdz ar tā 

saņemšanu.  

Aknīstes bibliotēkas novadpētniecības krājuma un Novadpētniecības istabas izmantošana. 
2022.gadā notika 66 bezmaksas ekskursijas novadpētniecības ekspozīcijā bibliotēkā, kas ir paredzēta 

tieši vietējo iedzīvotāju pašapziņas stiprināšanai un lokālpatriotisma veicināšanai. No 2022.gada 

novembra ir ieviesta tradīcija rīkot novadpētniecības materiālu ekspresizstādi, kas ir izvietota 

jebkuram bibliotēkas apmeklētājam redzamā vietā. Šajās ekspresizstādēs tiek izvietoti priekšmeti uz 

īsu apskates laiku – piemēram: 2022.gada novembrī bija skatāma izstāde par personu identitātes 

dokumentiem, decembrī – Ziemassvētkiem veltīta izstāde ar unikāliem, izsūtījumā tapušiem 

Ziemassvētku apsveikumiem un seno garīgo literatūru, kas attiecināma uz Ziemassvētku laiku.  

Sēlpils 1. bibliotēkas Novadpētniecības istabai ir plašs novadpētniecības krājums – sadzīves 

priekšmeti, fotogrāfijas, laikraksti, vēstules, mākslas darbi, dokumenti u.c.  

Novadpētniecības istaba bibliotēkas pārziņā nonāca 2015.gadā, kad tika likvidēts Sēlpils pagasta 

Raiņa klubs. Krājums nav aprakstīts un digitalizēts, daļai no krājuma ir piešķirti inventāra vai 

pamatlīdzekļa inventāra numuri. Dokumenti par dāvinājumiem līdz 2022.gadam nav kārtoti.  

Lai darbs ar novadpētniecības krājumu būtu kvalitatīvs un produktīvs, 2022. gadā bibliotēkas vadītāja 

beidza  Latvijas Kultūras akadēmijas organizētos 160h kursus “Muzeja darbības pamati”. Līdz ar to 

darbs ar novadpētniecības krājumu tiek veikts atbilstoši esošajai situācijai – daļa krājuma tiek glabāta 

stendos un vitrīnās, fotogrāfijas izvietotas speciālos albumos, bet neizstādītā krājuma daļa – konvertēs 

un mapēs. Tiek ievēroti visi nepieciešamie glabāšanas apstākļi, lai krājums tiktu saglabāts ilgtermiņā.  

Novadpētniecības krājums ir kvalitatīvs un pat unikāls, jo tajā ietilpst nevis kopijas, bet oriģināli – 

mākslas darbi, sadzīves priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas. Turklāt krājums joprojām tiek 

papildināts, jo vietējie iedzīvotāji papildina krājumu ar vērtīgām vēstures liecībām. Tas norāda uz to, 

ka šis krājums ir ne tikai aktuāls, bet tas tiek attīstīts un papildināts. 
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Sēlpils 1.bibliotēkas novadpētniecības krājuma izmantošana un Novadpētniecības 

istabas apmeklējums. Arvien aktīvāk tiek apmeklēta novadpētniecības telpa. Ir vairāki gadījumi, 

kad cilvēki no dažādām Latvijas pilsētām atbrauc un meklē dažādu informāciju par savu dzimtu. Arī 

vietējie iedzīvotāji izrāda interesi par novadpētniecības krājumu, labprāt apskata un dalās savās 

atmiņās. 2022.gadā tika uzņemti skolēni no Salas vidusskolas, kas aktīvi darbojas ar novadpētniecības 

krājumu Salā. Apmeklētas bibliotēkā ir izstādes, kas veidotas no novadpētniecības krājuma.  

Novadpētniecības istabas krājumam daudziem priekšmetiem trūkst aprakstu un sava stāsta. 

Apraksti nav tapuši tad, kad krājums vēl nebija bibliotēkas pārraudzībā. Tomēr, sasaistot ar 

notikumiem, citiem priekšmetiem un sarunās ar cilvēkiem, tiek risināta šī problēma. 

Rubeņu bibliotēkas Slates struktūrvienībā Slatē 2018.gadā, piedaloties projektā, izveidota 

novadpētniecības istaba ,,Uz neseno pagātni atskatoties”. Novadpētniecības istabā, apskatot 

fotogrāfijas, dokumentus var iepazīties ar Slates skolas vēsturi (likvidēta 2006.g.), Slates kultūras 

dzīvi (1960-1980), kolhoza laikiem, kā arī apskatīties 20.gadsimtā lietotus dažādus sadzīves 

priekšmetus.  

Istabas saturs veidojies no materiāliem, ko ēkā atstāja Slates skola pēc tās likvidēšanas, 

iedzīvotāju Novadpētniecības istabai iesniegtajiem priekšmetiem un fotogrāfijām. Novadpētniecības 

istaba ir izveidojusies un attīstījusies sadarbojoties bibliotekārei Līga Zālītei ar iedzīvotājiem, kuri šo 

kolekciju uzskata par vērtību. 

 

Mežāres bibliotēkai novadpētniecības istabas nav, bet Mežāres pagasta pārvaldei ir doma 

perspektīvā to veidot vienā no bibliotēkai blakus esošajām telpām. 
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8.5. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka 

Sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums” un tās biedriem  sagatavoti:  

 2 tiešsaistes pasākumi ciklā “Jēkaba vakari”:  

 sadarbībā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu “Tas bijis mūsu novadā.  

 sadarbībā ar novadpētnieku Jāni Zepu “Kapeles kapi Šķilteros”.  

 “Dzimtas koka pētnieku skola iesācējiem” pasākums ar dzimtu pētniecības entuziastu  Jāni 

Apīni   

 seno rokrakstu izstādi “Ar roku pierakstīts” veidojām kopā ar novadpētnieci Sarmīti 

Ozoliņu.   

Tiešsaistes pasākumā Jēkaba vakari ar Jēkabpils TITC darbinieci Ingu Grīnbergu 

bija stāstījums par Jēkabpils novada bibliotēku vēsturi. Savukārt ar Lūciju Ķuzāni sarunājāmies 

dienu pirms 95 dzimšanas dienas.  

Atzīmējot Emīlijas dienu, tradicionālo Jēkabpils pilsētas bibliotēkas dienu, kopā 

ar “Biedrības Jēkabpils mantojums” aktīvistiem, tās vadītāju Jāni Zepu, citiem novadpētniekiem, 

tūrisma jomas darbiniekiem un citiem interesentiem devāmies izzinošā kultūrvēsturiskā 

pārgājienā “Ekspedīcija Birži” pa Salas pagasta Biržiem.   

Izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē” tapa sadarbībā ar Sarmīti Ozoliņu, 

Jāni Zepu, LNB, Akadēmisko bibliotēku. Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu 

nodaļas vadītājas Aijas Taimiņas atbalstu varējām klausītie  priekšlasījumu “Senās grāmatas un 

rokraksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē”. 

Jēkabpils novada Galvenajai bibliotēkai 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.  

V.Ancīša Aknīstes bibliotēka. Ciešākā sadarbība novadpētniecības jomā ir ar aktīvajiem 

novadpētniekiem. Par Aknīstes, Gārsenes pagasta teritoriju – sadarbība ar Ausmu Bērziņu, 

Albertu Kreņevski, Andreju Spoli. Par Asares pagasta teritoriju – sadarbība ar Edīti Puleri. 

Sadarbībā ar novadpētniekiem tiek iegūta informācija par neatšifrētām fotogrāfijām, faktu 

neskaidrībām vai notiek vienkārši jaunas informācijas iegūšana. 

Notiek regulāra sadarbība ar biedrību “Sēlijas laivas”, kas izmanto novadpētniecības 

krājuma informāciju gan biedrības rīkoto ekskursiju norisē (kopā ar bibliotēkas gidu), gan 

apkopojot informāciju par sev interesējošo tematiku (dabas objektiem Aknīstē tās apkaimē). 

Leimaņu bibliotēka. Bibliotēka  novadpētniecībā veiksmīgi sadarbojas ar biedrību Akācija 

Plus, ( iesaistoties projektā “Katrs pavediens par mieru sevī un pasaulē” aužot sadraudzības 
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deķi, ) Leimaņu TN- kopīgi veidojot pasākumu, (Kopā sauksim pavasari; Nāc, dalies un 

baudi rudeni, u.c., veidojot tematiskās mapes, aprakstot pasākumus. 

Rites bibliotēka. Novadpētniecības jomā bibliotēkai ir sadarbība ar privāto kolekcionāru 

Jāni Staltmani, tāpat ir izveidojusies sadarbība ar Dāņiem un ir iespēja apmeklēt Rites 

tautskolu. Ir izveidota sadarbība ar zemes īpašniekiem, lai brīvi piekļūtu Imanta Ziedoņa 

dižozolu aizstāvju grupas atbrīvotajiem dižozoliem Paradagos, sadarbība izveidota arī ar 

Ilzu baznīcass īpašniekiem. 

Salas bibliotēka. Sadarbība novadpētniecības jomā ir aktuāla un ilgstoša ar Salas 

vidusskolu un Jēkabpils Vēstures muzeju. Jauna sadarbība bija ar Jēkabpils Tūrisma 

informācijas centru.  Ir notikušas tikšanās  skolēniem un arī pieaugušajiem lietotājiem ir 

bijusi iespēja iepazīt pagasta un novada vēsturi.  

Sēlpils 1.bibliotēka. Svarīga ir arī sadarbība ar iedzīvotājiem, kas ne tikai izmanto 

novadpētniecības krājumu savām vajadzībām, bet arī papildina to ar sev piederošiem 

materiāliem. Kaut arī novadpētniecības telpa vēl nav pieejama ikvienam interesentam, jau ir 

fizisku personu dāvinājumi, kas papildina novadpētniecības krājumu – fotogrāfijas, 

dokumenti, sadzīves priekšmeti. Arī turpmāk tiks pievērsta īpaša uzmanība sadarbībai ar 

iestādēm un novada iedzīvotājiem. 

Viesītes bibliotēka. Galvenie sadarbības partneri novadpētniecības darbā: 

 Viesītes muzejs “Sēlija” – apmaiņa ar novadpētniecības faktiem, materiāliem, piemēram, 

gatavojot stāstījumu tīklošanās semināram Iespējas un izaicinājumi Sēlijas bibliotekāru 

sadarbībai Sēlijas kultūrvides saglabāšanā un attīstībā, prezentāciju par pilsētas vēsturi 

Viesītes 94 gadu jubilejas pasākumam, par Bānīti dzejas dienu pasākumam; sadarbība 

pasākumu organizēšanā, piemēram, Barikāžu atceres pasākums, glezniecības plenērs “Sēlijas 

vasara 2022”, Dzejas dienu pasākumi (piemēram, pasākumam “Dzejas bānītī iekāpjot” 

muzejs izlīdzēja ar dzelzceļnieku cepurēm, formu). Bibliotēkas darbinieki palīdz arī muzeja 

pasākumu tapšanā un tos apmeklē; 

 Kultūras centrs “Sēlija” - kopīgi organizēti pasākumi, telpu izmantošana pasākumiem. 

Bibliotēkas vadītājas izveidotajā  publiskajā lapā “Viesītes vēstis” vietnē facebook.com tiek 

ievietota visa informācija par Kultūras centra aktivitātēm, kultūras dzīves norisi Viesītē; 

 Viesītes vidusskolas bibliotēka – visu bērnu un arī pieaugušo auditorijai adresēto pasākumu 

organizēšana, sadarbība lapas “Viesītes vēstis” veidošanā; 

 Viesītes vidusskola, sākumskolas klašu audzinātāji – sadarbība pasākumu organizēšanā; 

 Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas bibliogrāfe - Jēkabpils 

pilsētas bibliotēka novembrī organizēja interesantu tikšanos ar LNB kolēģiem, kurā tika 

runāts par novadpētniecības aktualitātēm bibliotēkās, Novadpētniecības istabām, 

digitalizāciju, tās kvalitāti, novadpētniecības materiālu saglabāšanu un pieejamību; 

 atsevišķi novadpētniecības darba entuziasti - fotogrāfs Inārs Dreijeris (viņa sagatavotā foto 

materiāla digitalizēšana), Sunākstes novadpētnieks Andris Šinke (apmaiņa ar 

novadpētnieciska rakstura materiāliem) un Viesītes puses radošie cilvēki – dzejnieki Irēna 

Krastiņa, Anita Orbidāne u.c. (publikācijas lapā “Viesītes vēstis”, dalība pasākumos).  

 ļoti plašs sadarbības partneru loks veidojas, strādājot pie materiālu ievietošanas publiskajā 

lapā “Viesītes vēstis” – tie ir pilsētas pārvaldes vadītāja, kura nereti lūdz ievietot pilsētai un 

pagastiem svarīgu informāciju, PII “Zīlīte”, Rites skola, pagastu kultūras nami, atsevišķi 

uzņēmumi, cilvēki, par kuriem tiek rakstīts, u.c. Darbs tiek darīts operatīvi, kvalitatīvi, 

informācija ievietota korekti, minot atbildīgos par sniegtajām ziņām. Aktīvi notiek dalīšanās 

ar informāciju, ko atrodam citās lapās, bet kas varētu būt svarīga vietējiem cilvēkiem. 
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8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Kā galvenā problēma novada bibliotēkās novadpētniecības darbā, lai nopietni nodarbotos ar 

novadpētniecību, tiek minēts laika trūkums. Tiem, kuriem jau savākti materiāli vai kolekcijas un ir 

sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, norāda par laika trūkumu materiālu sakārtošanai, aprakstīšanai, 

sistematizēšanai. Pārsvarā šie materiāli jau ir pieejami apmeklētājiem. Bibliotēkas min arī telpu 

trūkumu krājuma izvietošanai. 

Novadpētniecības datubāzē lielākā daļa no bibliotēkām ir izveidojušas novadpētniecības 

mapju aprakstus. Taču jāsecina, ka datubāze neatklāj lielu daļu, no novada bibliotēku 

novadpētniecības krājumiem, vai to atklāj nepilnīgi. Arī tie materiāli, kuri tur ir atspoguļoti datubāzē 

nav pārskatāmi un popularizējami, izmantojot datubāzi. 

Tikai neliela daļa no novada novadpētniecības materiāliem ir digitalizēti. Vairāk šai jomā ir 

izdarījušas novada pilsētu bibliotēkas (Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka, Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka, Viesītes bibliotēka). Daudzi no pagastu bibliotēku 

vadītājiem min nepieciešamību sākt digitalizāciju, kas nodrošinātu lielāku pieejamību materiāliem. Ir 

bibliotēkas, kuras krājumu popularizē sociālajos tiklos, taču šāds risinājums nenodrošina krājuma 

nepārtrauktu, sistematizētu pieejamību. 

Vairākas bibliotēkas minējušas kā problēmu – savākto faktu ticamība to tālākai izplatīšanai. 

Vairumā gadījumu bibliotēkas izturas atbildīgi un velta arī laiku faktu pārbaudei, ja kādu informāciju 

jāizplata tālāk. Šeit ļoti svarīga bibliotēka savstarpējā sadarbība. 

Iezīmējas vairākas risināmas problēmas: 

 Tehnikas un zināšanu trūkums kvalitatīvai krājumu digitalizācijai, līdz ar to, netiek ievērotas 

prasības, kas nodrošinātu saglabāšanu ilgtermiņā. 

 Nav atrisināts jautājums par digitalizēto materiālu glabāšanu, kas nodrošinātu saglabāšanu 

perspektīvā. 

 Ar esošajiem resursiem nav iespējams veikt mūsdienīgu novada novadpētniecības materiālu 

krājuma popularizēšanu. 

 Risinājumi: 

 Jēkabpils novada bibliotēku Novadpētniecības darba plānošanas dokumentu izstrāde, kura 

ietver krājumu digitalizāciju. 

 Sadarbība novada līmenī, sadarbība ar LNB. 

 Vienotas platformas izveide Sēlijas novadpētniecības resursu popularizēšanai. 
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9. Projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Bibliotēka  Projekta nosaukums  

  

Finansētājs  

  

Finansēju

ma 

apjoms  

Projekta apraksts   

  

Atašienes 

bibliotēka  

Projekts “Visi kopā 

vasarā!” nodarbība cikls (4 

nodarbības) “Latgales 

jaunuves krekla šūšanas 

darbnīca”  

Lauku 

partnerība 

Sēlija, 
Sabiedrības 

integrācijas 

fonds  

600  Nodarbībās secīgi tika 

izstāstīta par krekla rašanās 

vēsturi un darināts krekls. 
Caur folkloru, latgalisko 

dzīvesziņu un viedo sievu 

dzīves pieredzi bija iespēja 
iepazīties ar Latgales 

sieviešu gudrībām un 

pieredzi ģimenes 

stiprināšanā. Nodarbības 
vadīja tautas tērpa 

darināšanas meistare Aina 

Ļebedeva.  

Jēkabpils 

novada 

Galvenā 

bibliotēka  

  

ESF projekts “Veselības 

veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi 

Jēkabpilī” Lekcija 

“Jauniešu psihiskā 

veselība pandēmijas 

laikā”   

ESF  250  Lekcija par pandēmijas  

ietekmi uz jauniešu 

psihisko veselību  un 

galvenajiem ietekmes 
faktoriem attiecībā uz 

pusaudžu un jauniešu  

mentālo veselību. Lektors 
psihoterapijas speciālists 

Marks Jermaks.  

Projekts [Multi]medijpratī

ba  

Gētes 

institūts, 
LNB  

  Projektā piedalījās piecas 

jauniešu komandas no 
Daugavpils, Jelgavas, 

Jēkabpils, Kuldīgas un 

Valmieras. Rezultātā ir 
tapuši pieci informatīvi 

video par tādiem 

medijpratības aspektiem kā 

dziļviltojums, stereotipi 
medijos, dezinformācija un 

sekstings.  

JNGB Bērnu 

un jauniešu 

nodaļa  

Lasīšanas veicināšanas 
programmas "Grāmatu 

starts" Speciālie 

komplekti ukraiņu bēgļu 

bērniņiem  
  

LNB 
Atbalsta 

biedrība, 

izdevniecība  

“Liels uz 
mazs”  

18  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.  

  

Jēkabpils 

pilsētas 

bibliotēka  

LLI-422, Ģimenei 

draudzīgas bibliotēkas 

izveide kā ieguldījums 

ERAF 
finansējums  

195 031  Projekta mērķis: veicināt 
Ludzas (Latvija), Rokišķu 

(Lietuva) un Jēkabpils 
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sociāli ekonomiskajā 

attīstībā Ludzas novadā, 

Rokišķu rajonā un 

Jēkabpils pilsētā 

(HOME)  

(Latvija) pašvaldību 

iedzīvotāju sociāli 
ekonomisko aktivitāti, 

tādējādi sekmējot dzīves 

apstākļu uzlabošanos 
Latvijas un Lietuvas 

pierobežas reģionā – 3 

pašvaldībās, kuras atrodas 

tālu no attīstības centriem, 
ar zemu dzimstības, augstu 

mirstības līmeni un zemu 

iedzīvotāju ienākumu 
līmeni.  

Jēkabpils 

novada Galvenā 

bibliotēka (28 

bibliotēkas 

struktūrvienība

s)  

LNB administrētā 

programma “Grāmatu 

iepirkums publiskajām 
bibliotēkām”  

Latvijas 

valsts, 

Kultūras 
ministrija  

7441  690 eksemplāri (28 

bibliotēkas  struktūrvienībā

m)  

10 publiskās 

bibliotēkas  

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija”  
  

  3545    

11 skolu 

bibliotēkas   

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija”  

  

  4636  

  

  

  

Pilnīgāka tabula “Projektu apkopojums” Pielikumā Nr.5. 

9.1. JNGB 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.  

http://www.jgb.lv/
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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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 

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.  

  

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 

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.  

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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9.2. JPB projektu apraksts 

No 01.07.2020. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā ir uzsākta projekta Interreg V-A Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422 

Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas 

novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” realizācija. Šī projekta mērķis ir veicināt 

Ludzas (Latvija), Rokišķu (Lietuva) un Jēkabpils (Latvija) pašvaldību iedzīvotāju sociāli ekonomisko 

aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 

pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un 

zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni. Mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils 

bibliotēkām. Bibliotēkas, kas piedāvās ērtus un patīkamus apstākļus ģimenēm, kļūs par socializācijas 

un komunikācijas vietu. Projekta beigu termiņš bija 30.06.2022., projekta realizācijas laiks tika 

pagarināts līdz 2022.gada 31.oktobrim, saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, jo nebija 

iespējams sasniegt dažus izvirzītos mērķus, arī pieredzes apmaiņas braucienu uz Somiju.   

2022.gadā tika turpināts darbs, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus. Tika organizētas 

Family time aktivitātes, kurās tieka piedāvāti dažādi pasākumi un radošas nodarbības ģimenēm ar 

bērniem. 2022.gada tika realizētas 12 Family time aktivitātes un 7 Game hour pasākumi. Tajos tiek 

realizētas tās tēmas, kuras bija ierakstītas projektā. Daudzi no pasākumiem tiek organizēti tā, lai 

iepazīstinātu ar jaunajām iespējām, kas pieejamas bibliotēkā, pateicoties projektā iegādātajām lietām 

– attīstošajām rotaļlietām, interaktīvajiem ekrāniem, datoriem,  Xbox un VR spēlēm, 3D pildspalvām. 

Projekta ietvaros tika organizētas arī 2 tikšanās ar grāmatu autoriem.  

Notika arī partneru klātienes tikšanās Ludzā, kur Jēkabpils pilsētas bibliotēka prezentēja savas 

Family time un Game hour aktivitātes 2022.gadā. Tika apspriesti dažādi ar projektu un tā norisi saistīti 

jautājumi, kā arī runāts par projekta turpināšanu.  

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem  

Starptautisks projekts ir liels izaicinājums bibliotēkas darbiniekiem, bet tajā mēs gūstam arī 

jaunu pieredzi un zināšanas. Nākas pārvarēt pašiem sevi un apgūt jaunas lietas, lai ar jaunajām 

iespējām iepazīstinātu arī savus apmeklētājus. Ļoti populāra ir kļuvusi interaktīvā tāfele, kura tiek 

izmantota gan pasākumu laikā, gan apmeklētāji to izmanto, kā relaksēšanās vietu zīmējot, dzēšot un 

atkal zīmējot. Pamazām tiek apgūts Xbox un VR, kas ir liels pārsteigums un piedzīvojums daudziem, 

kā arī popularitāti ir guvusi iespēja spēlēt Gaisa hokeju un darboties ar 3D pildspalvām.  

Katrs projekts ir iespēja realizēt kādu ieceri. Tas liek izzināt arī daudz jauna, attīstīt sadarbības 

prasmes un gūt pieredzi, kura noderēs turpmākajā darbā.  
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10. Publicitāte 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte 

Lai popularizētu JNGB pasākumus, regulāri, katru mēnesi tiek sastādīti pasākumu un izstāžu 

plāni un apraksti,  kuri tiek ievietoti 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''.  

Bibliotēkā ir uzstādīts informatīvais ekrāns kurš atrodas bibliotēkas abonementā. 

Ekrānā  katru mēnesi  vai pēc vajadzības tiek ievietota aktuālā informācija, kas mainās slaidrāžu 

veidā.  

JNGB Bērnu un jauniešu nodaļa savus jaunumus un informāciju publicē galvenokārt 

Faccebok 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 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.  

 
Tabula “Piedalīšanās starptautiskajās aktivitātēs sociālajos tīklos” 

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” bibliotēku 
sociālo kontu profilos un arī tīmekļvietnēs, 

izmantojot tēmturi #LibdayLV_2022. 

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka 

Rites bibliotēka 

Salas bibliotēka 

Variešu bibliotēka 

Viesītes bibliotēka 

Bookface bibliotēku sociālo kontu profilos un 

arī tīmekļvietnēs, izmantojot tēmturi #bookface 

vai #bookfacing 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un 

jauniešu nodaļa 

 

Novada bibliotēku publicitāte - Pielikums Nr. 6. 

 10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits” 

 Saturvienību 

skaits 

2022 

Facebook 1271 

Draugiem.lv 153 

Instagram 43 
TikTok 0 

https://www.facebook.com/hashtag/bookfacing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVydKWW1Cx5UmxvEGBjUZ5X4OjxeDZLMVgl3STpA6M8Mi7jXoX0mReCAJQNmmpAFRyBqDR3DZMgLLZtPABqKEsoJY6EoPucdlJUyUP-xcdHZfB3lCXmoO6REjn_hZxXnwg&__tn__=*NK-R
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YouTube 29 

Twitter 0 

 

JNGB ir sava tīmekļa vietne https://www.jgb.lv/ un arī JPB ir tīmekļa vietne www.jpb.lv.  

Tajās regulāri vai pēc vajadzības tiek ievietota un papildināta aktuāla informācija.  

2022. gadā JNGB 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 bibliotēkāmvar iegūt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes mājas lapā 

https://www.jkp.lv/info/kontakti/bibliotekas/, kā arī Latvijas Kultūras datu portālā 

https://kulturasdati.lv/lv/  un UNESCO ”Latvijas dārgumi” lapā https://www.unesco.lv/lv/stastu-

bibliotekas.  

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

 2022 

Pasākumi 393 

Izstādes 752 

 

Spilgtākie JNGB organizētie pasākumi  

 Video sižeta  izveide ar gleznu izstādes ‘’Restarts’’ autori Diānu Šantari. Tā apstrāde, 

ievietošana bibliotēkas mājaslapā un bibliotēkas facebook kontā.  Diāna Šantare dzimusi, 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 

https://www.jgb.lv/
http://www.jpb.lv/
https://www.jkp.lv/info/kontakti/bibliotekas/,
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jekabpils-novada-galvena-biblioteka
https://www.unesco.lv/lv/stastu-bibliotekas.
https://www.unesco.lv/lv/stastu-bibliotekas.
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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 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 pasākums, 

kas paver grāmatai citas iespējas, bet arī liek novērtēt savas grāmatas, notika arī Atašienes 

vidusskolā.  

JNGB pasākumu fotomirkļi pielikums Nr.7. 

 

Veiksmīgākie Jēkabpils pilsētas bibliotēkas pasākumi  

 Izstādes. Izstāde “Brīvības ķīlis. Barikāžu fotopiezīmes”   

Martā bibliotēkas Izstāžu zālē (Pasta ielā 39) bija skatāma barikāžu aculiecinieces, fotomākslinieces 

Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde, kas tika eksponēta ļoti neparasti – ar rupja auduma gabaliem 

pārklātos stendos un arī ēkas logos. Izstāžu zāles vidū ar krēslu un galdu palīdzību tika izveidotas 
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barikāžu instalācija, kuru izstādes apmeklētāji ļoti atzinīgi novērtēja. Šo instalāciju vēl papildināja 

sarullētas, no laikraksta “Atmoda” kopētas publikācijas par to dienu notikumiem Rīgā. Izstādes 

apmeklētāji šīs “avīžu lapas” no “barikāžu” spraugām varēja izņemt un izlasīt. Daigas Kalniņas 

fotogrāfijās tverti unikāli dokumentāli mirkļi no tā trauksmainā laika, kad Latvijas iedzīvotāji, arī 

jēkabpilieši apsargāja stratēģiski svarīgos objektus Rīgā un nepieļāva to ieņemšanu.  

 Pasākumi Latvijas Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” 

ietvaros. Saruna “Jaunai bibliotēkai būt!  

12.aprīlī Latvijas Bibliotēku nedēļu gaidot, bibliotēka rīkoja sarunu – diskusiju “Jaunai bibliotēkai 

būt!”, uz kuru tika aicināti Jēkabpils arhitekti, novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti. Tika 

pārrunāts redzējums jaunai bibliotēkai Jēkabpilī, vai arī piebūves būvniecībai, un kā tā sadzīvos ar 

pašreizējo vēsturisko ēku. Ideju ierosmei prezentācijā tika apskatīti arī labāko Latvijas un citu valstu 

bibliotēku piemēri.   

 Pasākumi Latvijas Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” 

ietvaros. “Dzimtas koka pētnieku skola iesācējiem”.  

21.aprīlī bibliotēkā notika dzimtas koka pētnieku iesācēju nodarbība, kuru vadīja dzimtu pētnieks ar 

lielu pieredzi, biedrības “Jēkabpils mantojums” biedrs, filologs, laikraksta “Brīvā Daugava” 

galvenais redaktors Jānis Apīnis. Nodarbības laikā tika sniegta noderīga informācija un padomi, kā 

pareizi sākt pētīt savu dzimtu, iegūt datus par iepriekšējām paaudzēm, tos sistematizēt un izmantot 

dzimtas koka veidošanā.  

 Pasākumi Latvijas Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” 

ietvaros. Ekskursija “Rakstnieka Gunara Janovska taka Jēkabpilī”.  

Bibliotēku nedēļas ietvaros piedāvājām ekskursiju pa rakstnieka vietām mūsu pilsētā. Tika novadītas 

5 ekskursijas gan pieaugušajiem, gan jauniešiem.  

Rakstnieka Gunara Janovska grāmatās, kuru skaits sniedzas pāri 30, gandrīz visās pieminēta 

Augšzeme – Sēlija, Zalve, Dignāja. Jēkabpilī rakstnieks nodzīvoja tikai trīs gadus (1941-1944), bet 

tie spilgti palikuši rakstnieka atmiņā. Tolaik rakstnieks strādāja Jēkabpils apriņķa valdē par rakstvedi 

un tulku, dzīvoja Smilšu (tagad A. Pormaļa) ielā 86 – mājā kapsētas malā, augšstāva istabiņā. Grāmatā 

„Pilsēta pie upes”, ko Gunars Janovskis uzrakstīja 73 gadu vecumā, skaidri zīmēta šī Jēkabpils 

(romāna dēvēta par Katrīnpili) nomale – Pumpura iela, kapi, Jaunais mežs, slimnīca.  

Ekskursijas laikā dalībnieki izstaigāja vēsturiskās Jēkabpils ieliņas, aplūkoja ēkas un vietas, kuras 

rakstnieks aprakstījis savā romānā “Pilsēta pie upes”.   

Bibliotēkas mājas lapas sadaļā “Novadpētniecība” ir pieejama apakšsadaļa “Rakstnieks Gunars 

Janovskis” https://www.jpb.lv/lv/gunars-janovskis/, ar kuru var iepazīties ikviens, kā arī tiek 

piedāvāta šī ekskursija.  

 Izstādes. Grāmata un Orimoto Akmeņu ielas radošajā kvartālā.  

No 20.jūnija bibliotēkas ēkas foajē un otrā stāva kāpņu logā (Pormaļa ielā 11) bija izvietota Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas audzēknes, Multimediju nodaļas diplomandes Lindas Baumanes orimoto 

tehnikā veidoto darbu izstāde “Grāmatu totēmi”. Tā bija aplūkojama visu vasaru un rosināja arī 

pašus bibliotēkas darbiniekus mēģināt izgatavot kaut ko līdzīgu, tāpēc 4. augustā sarīkojām Radošo 

darbnīcu Akmeņu ielas radošajā kvartālā, aicinot pievienoties arī citus interesentus. Nodarbībā 

iesaistījās 12 dalībnieki, kuri orimoto jeb “grāmatu locīšanas” tehnikā vairs nevajadzīgām, 

norakstītām grāmatām piešķīra otru mūžu, grāmatas pārtapa itin pievilcīgos dizaina objektos. No šiem 

darbiem turpat uz vietas tika izveidota arī neliela izstāde.  

 Dzejas dienu pasākumi. “Sirds uz perona” Jēkabpils vecpilsētā.  

Dzejas dienu mēnesī atsaucāmies Tukuma Literātu apvienības aicinājumam un 9. septembra vakarā 

pievienojāmies Starptautiskajai Dzejas dienu akcijai 2022 “Sirds uz perona” – “Biļete ar zelta viju” 

(Tavs sirds dzejolis mieram un harmonijai) Jēkabpils vecpilsētā.   

Vecpilsētas laukums uz vienu vakaru bija pārvērties par dzejas cienītāju satikšanās vietu. 

Improvizētajā dzelzceļa stacijā, agrākajā autoostas laukumā tika izveidota dzejas pietura “Jēkabpils 

vecpilsēta” ar soliem un ceļotāju čemodāniem, kur ikviens varēja publiski nolasīt sevis izvēlētus 

dzejoļus. Jēkabpilī šāda formāta dzejas pasākums norisinājās pirmo reizi. Akcijā piedalījās daudzi 

https://www.jpb.lv/lv/gunars-janovskis/
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Jēkabpils iedzīvotāji, kuri pauda viedokli, ka šāda veida pasākumus vēlētos biežāk. Pasākumu ar 

muzikāliem priekšnesumiem bagātināja mūziķis Lauris Kampāns. Vēlā vakara stundā lieliska dzejas 

atmosfēra caurstrāvoja veco pilsētas laukumu un aizskanēja līdz pat netālajai Daugavai.  

 Dzejas dienu pasākumi. “es nevaru tā aiziet neatnācis…/K. Skujenieks/.  

15.septembrī Dzejas dienu ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils Tautas namu rīkojām literāri muzikālu 

pasākumu 25.jūlijā mūžībā aizgājušā dzejnieka, atdzejotāja un publicista Knuta Skujenieka piemiņai. 

Pasākums notika Tautas nama zālē Mežrūpnieku ielā 2. Sniedzām ieskatu dzejnieka biogrāfijā, 

lasījām viņa dzejoļus. Pasākuma otrajā daļā ieklausījāmies mūsu novadnieku Guntara un Aigara 

Godiņu atmiņu stāstos, Aigara radītajās dziesmās ar dzejnieka vārdiem, uz ekrāna vērojām atmiņu 

foto mirkļus, jo abu brāļu draudzība un radošā sadarbība ar Knutu Skujenieku dzejā, mūzikā un 

dziesmās ilgusi gadu garumā. Pasākums izdevās sirds siltuma caurstrāvots un atmiņā paliekošs.   

 Izstādes. Jāņa Purcena gleznu izstāde “Dīvāns un Lamināts”.  

2022.gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu zālē bija apskatāma arī viena gleznu izstāde. Tā bija 

Siguldas mākslinieka Jāņa Purcena izstāde “Dīvāns un Lamināts”. Jau tās nosaukums liecina, ka darbi 

ir neparasti gan materiāla, gan izpildījuma ziņā. Mākslinieks savos darbos mēģinājis rādīt ko tādu, 

kas varētu būt aiz ikdienā redzamā. Krāsu un līniju spēlē mākslinieks iekļāvis arī burtus, vārdus, 

teikumus, tekstus, izmantojis neparastu faktūru un neierastus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. 

Arī izstādes ekspozīcija šoreiz bija neparasta – darbi tika nostiprināti slīpi ar stieplēm pie izstāžu zāles 

griestiem.   

 Izstādes. Ceļojošā izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922-

1940)”.  

Izstāde ir vēstījums par nacionālās bankas darbību 24 nodaļās Latvijas novados. Skatoties šo izstādi, 

varam atcerēties gan vietas un ēkas, gan notikumus un personības, kam bijusi nozīmīga loma Latvijas 

Bankas, tai skaitā arī Jēkabpils nodaļas darbībā laikā no 1931. līdz 1940. gadam. Te redzamas senas 

fotogrāfijas ar vēsturiskajiem namiem un adresēm. Tām līdzās apskatāmi mūsdienu fotouzņēmumi 

kā liecība laikmetu griežos notikušajām pārmaiņām. Daļa izstādes ekspozīcijas atklāj vairāku Latvijas 

Bankas nodaļu vadītāju dzīves un karjeras stāstus.  

Ceļojošā izstāde veltīta Latvijas Bankas simtgadei. Atklāšanas pasākumā piedalījās Jēkabpils novada 

pašvaldības pārstāvji, bibliotēkas kolektīvs, izstādes veidotāji un citi interesenti.  

 “Ak, pasaulīt – kas tad tur sevišķs!”  

“Es katru dienu sagaidu ar izbrīnu – esmu dzīva!” – arī tā cienījamā rakstniece Lūcija Ķuzāne teica 

tiešsaistes intervijā pāris dienas pirms savas jubilejas.   

28.oktobrī Krustpils kultūras centrā notika rakstnieces Lūcijas Ķuzānes 95 gadu jubilejai veltīts 

pasākums – atmiņu vakars “Ak, pasaulīt – kas tad tur sevišķs!”.  

Skolotājai, rakstniecei, novadpētniecei, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierei un Jēkabpils Goda pilsonei 

veltīto atmiņu vakaru jeb vakarēšanu ar Lūciju Ķuzāni vadīja Renāte Lenša.   

Jubilāri lielajā jubilejā sveica tuvinieki, draugi, talanta cienītāji, bijušie kolēģi un audzēkņi, kultūras 

darbinieki, cilvēki, ar kuriem gadu gaitā bijusi daudzveidīga sadarbība vai lietišķas un draudzīgas 

attiecības. Daudzi dalījās atmiņās par kopā pavadītajiem brīžiem, pateicās par audzinātājas pamācošu 

vai stingrāku vārdu kādreiz Jēkabpils Ekonomiskajā tehnikumā mācoties vai apgūstot dzejas 

rakstīšanas gudrības viņas vadītajā apvienībā “Literāts”. Vakarēšana noritēja sirsnīgu sarunu noskaņā, 

ko papildināja jubilāres atmiņas un viņai raksturīgā humora dzirksts, kora “Atvasara” dziedātās 

skanīgās dziesmas Skaidrītes Pugačas vadībā.  

 Cikla “Latviešu grāmatai – 500” pasākumus skatīt pie apraksta Novadpētniecības darbs 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 2022. gadā.  

 Ziemeļvalstu nedēļas 2022 pasākumi.  

14.novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros notika divi pasākumi. Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļā (Pormaļa ielā 11) aicinājām savus lasītājus piedalīties Rītausmas lasījumā 

bērniem "Daba Ziemeļvalstīs". Šī gada kopīgajai lasīšanai izraudzītajās grāmatās centrālo vietu 

ieņem attiecības starp cilvēku un dabu. Bilžu grāmata "Ja tu satiec lāci" pamācošā, bet galvenokārt 
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jau parodiskā veidā pēta jautājumu par to, kas tev jādara, ja tu satiec lāci. Pieaugušie stāsta, ka lāči 

baidās no tevis tikpat stipri, kā tu no viņiem.   

Savukārt pieaugušajiem bija paredzēts Krēslas stundas lasījums, kurā varēja iepazīties ar zviedru 

rakstnieka Patrika Svensona grāmatu “Zuša evaņģēlijs: stāsts par noslēpumaināko zivi 

pasaulē”. Tajā ir apdraudētā zuša stāsts, vēstījums par to, kā zuša dzīves noslēpumu var pielīdzināt 

cilvēka dzīvei. Tās ir rakstnieka bērnības atmiņas un Skones neskartās dabas ainavas, stāsts par 

grāmatas autoru un viņa tēvu, un to, kā zutis saveda viņus abus kopā. Audiolasījuma fragmentus 

varēja klausīties bibliotēkas Youtube kanālā.  

  

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.  
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Atašienes bibliotēkai pārskata gadā bija sadarbība ar institūcijām un iestādēm:  

 Atašienes  pagasta pārvaldi – bibliotēkas uzturēšana, materiāla nodrošināšana un tālākā 

attīstība;  

 Atašienes skolu – kopīgas aktivitātes un pasākumi;  

 Atašienes  pagasta tautas namu “Annas Sāta” – kopīga pasākumu organizēšana.  

 Krustpils jaunieši – kopīgi pasākumi jauniešiem Atašienes pagastā.  
 

Savukārt nozīmīgākie sadarbības partneri 2022. gadā Viesītes bibliotēkai:  

 Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka – visi darba jautājumi, metodiskā palīdzība;  

 Viesītes vidusskolas bibliotēka, skolotāji - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba procesu 

koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana;  

 Viesītes Kultūras centrs “Sēlija” - sadarbība pilsētas kultūras dzīves un pasākumu 

organizēšanā, telpas pasākumu norisei, saimniecisko jautājumu risināšana;  

 muzejs “Sēlija” - sadarbība novadpētniecības darbā, pasākumu organizēšanā;  

 Viesītes pilsētas pārvalde – saimniecisko darba jautājumu risināšana;   

 Jēkabpils novada BJC Viesītes jaunatnes darbinieks – sadarbība pasākumu organizēšanā 

bērniem, telpu izmantošana.  

  
JNGB sadarbības partneri  

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 

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.  
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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.  

Aknīstes bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība, rīkojot pasākumos, kā arī ikdienas darbā, 

ar Aknīstes vidusskolu un skolas bibliotēku, Aknīstes Bērnu un Jauniešu centru, Jēkabpils mākslas 

skolas filiāli, pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte”. Diemžēl, pagaidām, sadarbība nav atjaunojusies ar 

Aknīstes sociālā mana iemītniekiem, kas tika pārtraukta sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī. 

Veiksmīga sadarbība turpinās ar pārrobežu sadarbības partneriem Rokišķu amatniecības centru.  

Kā pasākumos, tā ikdienas darbā ļoti laba sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības 

iestādi „Bitīte”. Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas pastāvīgas apmeklētājas ir bērnudārza 

audzinātājas, kuras ņem daudz grāmatiņu saviem mazajiem audzēkņiem, lai kopā tās lasītu. Tādējādi, 

veicinot mīlestību pret grāmatu jau agrīnā vecumā, kas nezūd arī vēlāk.  

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā 

 

Jēkabpils novada bibliotēkas no LR Aizsardzības ministrijas ir saņēmušas informatīvos 

bukletus “72 stundas. Kā rīkoties krīzes gadījumā?” un faktu lapas par rezervistu militāro 

apmācību un Zemessardzi.  

Jau 15 gadus JNGB piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs. Organizējot 

pasākumus, sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru padomes biroju.  
 

JNGB sadarbības partneri  

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.   

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.   
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 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 

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.  

JNGB sadarbība ar NVO  

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar NVO Jēkabpils pilsētā. Vairāku gadu garumā 

sadarbojamies ar mazākumtautību biedrībām: ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību ''Javir'' - 

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.  
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Saukas bibliotēkas sadarbības partneris ir Lauku partnerība ”Sēlija”, piedaloties radošo aprakstu 

konkursā ”Vedējs”.   

11.3. Pārrobežu sadarbība 

  

25.augustā Aknīstes bibliotēkā viesojās mākslinieki no Roķišķiem (Lietuva) – Danute un 

Danas Stočkus. Danute nodarbojas ar rotaļlietu filcēšanu, savukārt viņas vīrs, Danas – ar dažādu 

māksliniecisku koka priekšmetu izgatavošanu. Šajā reizē abi bija ieradušies Aknīstē, lai novadītu 

atraktīvu meistarklasi koka (kadiķa, ābeles) karošu izgatavošanā. Prieks, ka katram meistarklases 

dalībniekam tagad lietošanā ir smaržīga kadiķa koka karote medum.    

 Rites bibliotēkas vadītajai ir izveidojusies sadarbība ar dāņiem kam pieder Rites tautskola. 

Tiek vadītas kopīgas nodarbības bērniem, apmeklēti kursi ko organizē dāņi.  

 

JNGB sadarbības partneri  

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.  

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

2022. gada 12. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departaments rīkoja 

tīklošanās semināru "iespējas un izaicinājumi Sēlijas bibliotekāru sadarbībai Sēlijas kultūrvides 

saglabāšanā un attīstībā". Seminārs bija veltīts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības 

plāna izstrādei. Sēlijas bibliotekāru vārdā viedokli un ieteikumus izteica V.Ancīša Aknīstes 

bibliotēkas vadītāja V.Papaurele un Viesītes bibliotēkas vadītāja L.Griškena.  

  

Aprīlī, Latvijas bibliotekāru festivāla konferecē "Bibliotēkas spēks: mācies dari iedvesmo" 

sadaļā "Bibliotēkas un NVO: abpusējs ieguvums" Par savu sadarbību ar Atašienes bibliotēku un tās 

vadītāju R.Pastari  stāstīja Monsinjora P.Vilcāna piemiņas fonda priekšēdētāja I.Cimbule.  

  

Direktore Zinaīda Rabša 2022. gada 31. martā uzstājās LNB Bibliotēku attīstības centra 

organizētajās publisko bibliotēku tematiskajās diskusijās par tēmu “Administratīvi teritoriālās 

reformas ietekme uz bibliotēku tīklu.  

  

JNGB 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 
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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.  
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Pārskata periodā tika ieviestas būtiskas pārmaiņas metodisko un konsultatīvo, profesionālās 

pilnveides pasākumu norisē. Teritoriālai reformai turpinoties ar 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 

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 

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 

1)Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;  

2)Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība; 

3) Bibliotēku nedēļas pasākumi; 

3)Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2022; 

4)Digitālā nedēļa 2022; 
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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 

 

Norises 

laiks 

Organizē

tājs(-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 

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 
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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. 

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; 
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 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,  

 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 bibliotēkā 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 

 

Gada pārskatu sagatavoja 

Renāte Lenša, JNGB direktores vietniece 

Ilona Švābe, JNGB Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja 

Daiga Rubene, JNGB Resursu apstrādes nodaļas vadītāja 

Rudīte Kļaviņa, JNGB metodiķe 

 

2023.gada 27.februārī 
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13. Pielikumi 

1. Jēkabpils novada bibliotēku sadarbība ar LNB pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500” . 

2. Iekārtas un aprīkojums Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā. 

3. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi. 

4. Pasākumi bērniem un jauniešiem novada bibliotēkās, fotomirkļi. 

5. Projektu apkopojums. 

6. Jēkabpils novada bibliotēku publicitāte 

7. JNGB pasākumu fotomirkļi 



 

Pielikums Nr.1. 

Jēkabpils novada bibliotēku sadarbība ar LNB pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500” 

Rokraksti un 

laikraksti – 200 
2022.gads  

Bibliotēka  Pasākums  Apraksts  

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka  

 

Kultūrvēstures studijas 

“Grāmatai 500”   

Lekcija “Pirmie laikraksti 

latviešu valodā.”  

Pasākums bibliotēkas lasītājiem un pilsētas iedzīvotājiem kopā ar lektoru grāmatniecības 

vēsturē  

“Jēkaba vakari” – tematiska 

saruna ar novada 

novadpētniekiem.  

“Pirmie laikraksti – Jēkabpilī un tās apkārtnē.”  

Izstāde “Ar roku pierakstīts”  Izstāde no novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas novadpētnieces materiālu kolekcijas.  

Jēkabpils novada 

Salas bibliotēka 

Interaktīva lekcija “Rokraksti 

un laikraksti - 200.”   

  

Izmantojot Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma materiālus.   

Sadarbībā ar  Jēkabpils Vēstures muzeja Galvenā krājuma glabātāju Ilutu Bērziņu   

Jēkabpils novada 

Valdemāra Ancīša 

Aknīstes 

bibliotēka  

Oktobrī/novembrī tiks 

organizēts pasākums "Laikmeta 

nospiedums 20.gs 30. - 50-to 

gadu aknīstiešu dzejoļu un 
dziesmu kladēs".  

  

 Pasākumā ir paredzēts  

priekšlasījums;  

 prezentācija;  

 izstāde bibliotēkā  
Pasākums paredzēts klātienē Aknīstes vidusskolas vecāko klašu skolēniem un reģiona 

bibliotekāriem.  

Jēkabpils novada 

Galvenā 
bibliotēka  

 

Tiek veidota virtuālā izstāde par 

laikrakstu “Jēkabpils 
Vēstnesis”.   

  

Šogad aprit 100 gadi kopš tā iznākšanas. 1923.gada 12.oktobrī iznācis laikraksta pirmais 

numurs. 1940-tajos gados iznācis gan padomju gan vācu okupācijas gados. Tad sekojis 47 
gadu pārtraukums. Atsācis iznākt 1991.gadā un pastāvējis līdz 2019.gadam. Iesācies kā 

pilsētas laikraksts, laika gaitā mainījis nosaukumus, savu darbību pabeidzis kā Jēkabpils 

pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas novadu neatkarīgais laikraksts.  

Pasākums “Jēkabpils Vēstnesim 

– 100”  

  

Pasākums kopā ar laikraksta veidotājiem, žurnālistiem, kavējoties atmiņās, popularizējot 

žurnālista profesiju. 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.   

Grāmatu 

izdošana 

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka  

Lekcija “Grāmatniecība 

Latvijā”  

Pasākums bibliotēkas lasītājiem un pilsētas iedzīvotājiem kopā ar lektoru grāmatniecības 

vēsturē  
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Latvijā (Anša 

Gulbja 150 

gadu jubileja) 

2023.gads   

 Vides objekts Jēkabpils 

centrālajā parkā Kena parkā 
“GRĀMATAI -500”  

Kena parkā tiek izbūvēts vides objekts “Grāmatai 500”. Objekts veidots grāmatas formā. 

2022.gadā tas ir tikai 4 lapas, ieskaitot vākus, sekojošos gados tiek pielikta lapa ar jaunu 
informāciju, atbilstoši gada tēmai. Objekts satur informāciju par atbilstošo gada tēmu 

plakāta veidā, uz tā tiek izvietoti QR kodi ar saiti uz LNB un Jēkabpils novada bibliotēku 

materiāliem. Objekts informē arī par tematiskiem pasākumiem, izstādēm saistībā ar 

notikumu. Pie objekta iespēja organizēt pasākumus un turpināt to attīstīt. Objekts izveidots 
tā, lai būtu vēlme pie tā fotografēties  

Ekskursija “Grāmatai 500” 
uz LNB   

Novada novadpētniekiem un citiem interesentiem  

Jēkabpils novada 
Salas bibliotēka  

 

Interaktīvā lekcija "Brīvās 
Daugavas stāsts"  

Pasākums Salas vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem par laikrakstu Brīvā 
Daugava kopā ar redaktoru J. Apīni  

Teksti senāk un tagad un to 

izplatība  

Interaktīvā nodarbība Salas vidusskolas skolēniem un bibliotēkas lasītājiem kopā ar 

Jēkabpils Vēstures muzeja Galveno krājuma glabātāju Ilutu Bērziņu  

Bibliotēkas un 

lasīšana 

2024.gads  

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka  

 

Lekcija “Latvietis. Grāmata. 
Lasīšana. BIBLIOTĒKA.”  

Pasākums bibliotēkas lasītājiem un pilsētas iedzīvotājiem kopā ar lektoru kultūras vēsturē  

Izstāde “Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas 100+ gados”  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājums un pētījums  

Jēkabpils novada 

Galvenā 

bibliotēka  

Novada 26 publisko 

bibliotēku vēstures materiālu 

digitalizācija un 

atspoguļošana Galvenās 

bibliotēkas mājas lapā  

Bibliotēku vēstures materiālu apkopošana noformēšana un digitalizācija. Šo materiālu 
prezentēšana novada bibliotēku darbinieku sanāksmē  

Grāmatas 

latviešu valodā 

2025.gads  

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka  

 

Lekcija “Pirmās grāmatas 

latvietim”  

Pasākumā piedalās ikviens interesents, arī sadarbībā ar pilsētas izglītības iestādēm  

Izstāde “Stāsts par grāmatu”  Jēkabpilieši piedalās ar savu grāmatu un savu īpašo stāstu par to. Šeit arī senākās grāmatas 

Jēkabpilī un novadā.  

Jēkabpils novada 

Galvenā 

bibliotēka  

Stāsts par Bibliotēkas krājuma 

vecāko  

grāmatu Bībele (izd. 1827.g)  

Pasākums bibliotēkas lietotājiem un interesentiem  
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Pielikums Nr. 2 

Tabula “Iekārtas un aprīkojums JPB Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā”  

Nosaukums   Pielietojuma mērķis   

Mēbeles bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļai   
2020.gadā iegādātas mēbeles: 2 komplekti apkalpošanas darba vietām, 3 galdiņi jaunākā vecuma bērniem, datorastāvgalds 

datoram e-kataloga apskatei Abonementā, 6 metāla grāmatplaukti ar nosegpaneļiem Abonementam, jaunumu grāmatu plaukts, 

3 plaukti spēlēm, 5 kastes uz riteņiem jaunākā vecuma bērniem grāmatu izvietošanai, 2 žurnālu plaukti–vitrīnas Lasītavai, 5 

plaukti jaunākā vecuma bērnu grāmatu izvietošanai.    
2022.gadā darbiniekiem, kuru darbavieta nav publiskajā zonā ir iegādāti rakstāmgaldi. Bankas senajam interjeram piemērots 

galds un krēsls nodaļas publiskajai zonai.    
Cleavertouch / Vseries 65’’ ar 

Cleavertouch motorizētu uz 

riteņiem stends   

Interaktīvais ekrāns tiek izmantots gan kā ekrāns, gan kā tāfele dažādos bibliotēkas organizētajos pasākumos un nodarbībās.   

NewLine TT-6519RS 65 collu 

interaktīvais ekrāns   
2 gabali   

Ekrāni tiek izmantoti interaktīvajās nodarbībās, kas paredzētas gan izklaidei, gan mācību procesam. Tos izmantot nodarbībās, 

kā arī ārpus tām. Uz šiem ekrāniem spēlē spēles, atklāj jaunu virtuālo realitāti un apgūt jaunas prasmes.    

Ekrāns ar statīvu, Touch monitor 

on stand HUAYU DV4322   
Iegādāts 2022.gadā. Ekrāns nodrošina jaunākā vecuma bērniem piemērotu ekrāna lielumu un statīva augstumu interaktīvajām 

nodarbēm.    
Galda dators ATEA Vectron 

AK20.M04/i7- 
3 gabali +   
MonitorsDELL P2319H23’’   
3 gabali   
3 datorkomplekti   

Datori ir paredzēti gan apmācībai, gan Xbox spēļu spēlēšanai, kā arī citu aktivitāšu nodrošināšanai.   

EIS3YN-A3 ESET Internet 

Security jauna licence uz 3 
gadiem, 3 darbstacijām   

Vīrusu aizsardzības programma projektā iegūtajiem datoriem.   

Sound blaster H6 austiņas 

(bezvadu austiņas)   
Austiņas tiek lietotas, skatoties filmas vai klausoties mūziku, spēlējot spēles, lai netiktu traucēti citi apmeklētāji.   

GODEX-RT200 uzlīmju printeris   Uzlīmju printeris Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā lasītāju karšu ar svītrkodu izdrukai.    

Virtuālās realitātes brilles Oculus 

RifS     2 gabali   
Virtuālās brilles – iespēja darboties 3D realitātē.    

Xbox one S spēļu konsole 1TB, 

balts komplekts   
Konsole sniedz iespēju spēlēt Xbox virtuālās spēles. Bērni tiek aicināti to darīt kopā ar vecākiem, tādējādi kopā apgūstot ko 

jaunu, vienam otru labāk iepazīstot un, pats galvenais, kopā pavadot laiku.   
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Spēļu pultis   
2 gabali   

2 spēļu pultis, kuras var pieslēgt pie konsoles, lai spēles varētu spēlēt kopā un būtu arī sacensības azarts un savstarpēja 

komunikācija.   
Viedais bateriju lādētājs ar 6 

batereju komplektiem.    
Iegādāts 2022.gadā. Nodrošina elektroniskajām ierīcēm, kuras darbojas uz baterijām to uzlādi. Tas ieekonomē līdzekļus, jo pie 

esošas iekārtu noslodzes baterijas izlādējas ļoti ātri.   
XUZ 3D pildspalva Da Vinci 1.0 

un 3Dpildspalvu pildvielu 
komplekti   
10 gabali   

Tās attīsta radošumu, uzmanību un pacietību.   

Xbox one video spēles   
9 gabali   

Dažādu tēmu un aktivitāšu spēles, kuras var spēlēt ar spēļu konsoles un spēļu pulšu palīdzību, iegūt jaunas prasmes un iemaņas, 

piemēram, futbolā, basketbolā, iegūt detektīvprasmes, kā arī sacensties dažādās sacensībās un virtuāli atklāt dažādus trikus, ko 
veikt ar skūteri.   

Oculus Rift S Spēle   
12 gabali   

Dažādu tēmu un aktivitāšu spēles, kuras paredzēts spēlēt 3D realitātē ar virtuālās realitātes brillēm Oculus RifS. Ar šīm spēlēm 

virtuālajā realitātē var, piemēram, spēlēt šahu, doties piedzīvojumos ar lapsēnu Lučiju, gleznot trīsdimensiju vidē, piedalīties 
simulāciju spēlēs, izkustēties mūzikas ritmos, pārbaudīt savu veiklību, izstrādāt modeļus un skices 3D vidē un veikt citas 

aktivitātes.   
Animācijas spēles   
2 gabali   

Ar vienu no spēlēm var iejusties animatora lomā, var radīt objektus, tērpus, tēlus un to visu iekļaut animācijā. Šī spēle dos iespēju 

attīstīt radošumu un apgūt jaunas prasmes.   
Otra spēle piedāvā kļūt par stilistu, izmēģināt un apgūt šīs prasmes virtuālajā vidē. Ir iespējams izvēlēties tēlu un pielāgot tam 

gan frizūru, gan grimu, gan apģērbu un radīt koptēlu kādam konkrētam notikumam.    
Mūzikas albumi CD formātā   
17 gabali   

Dažādu žanru mūzika bērniem un pieaugušajiem. Tiek piedāvāti abonementā, dažādo pieejamo izdevumu klāstu.   

Animācijas filmas bērniem un 

ģimenēm CD formātā   
17 gabali   

Dažādas animācijas filmas, paredzētas bērniem un ģimenēm. Tiek  piedāvāti abonementā, lai dažādotu pieejamo izdevumu 

klāstu.   

Buffalo air hockey table Voltex 7ft 
stainless   

Ģimenei kopīgai brīvā laika pavadīšanai ar gaisa hokejs ar metāla virsmu. Nodrošina aktivitāšu dažādošanu Bērnu un jauniešu 
zz nodaļā un   

Stiga galda hokejs PLAY OFF 21 

ar statīvu   
Aktivitāšu dažādošanai Bērnu literatūras nodaļā un kopīgai brīvā laika pavadīšanai ar ģimeni. Spēle, kura tiek spēlēta reālajā 

nevis virtuālajā vidē un kura saistoša visām paaudzēm.   
8 rokas lelles un 12 pirkstiņlelles.   Pirkstiņlelles un rokas lelles ir lielisks instruments, lai attīstīt bērna iztēli, runāšanu, stāstītprasmi. Šīs lelles izmanto vecāki, lai 

stāstītu savam bērnam pasakas. Tās tiek izmantotas arī programmās, kas  piedāvātas ģimenēm ar maziem bērniem, izmantotas 

programmās, kas paredzētas mazāko klašu skolēniem un bērnudārza audzēkņiem, lai stāstītu pasakas un iesaistītu bērnus 

stāstīšanā.   
Attīstošas, izglītojošas spēles   
18 gabali   

Galda spēles, attīstošas un izzinošas spēles dažādiem vecumiem, kuras iespējams izmantot un spēlēt bibliotēkā uz vietas, kā arī 

ņemt līdzi. Piedāvātas spēles un izklaides pašiem mazākajiem, piemēram, taustāmgrāmatiņas, spēle motorikas attīstīšanai, 

iespēja iepazīties ar zobārsta darbu, iepazīties ar skaitļiem, atšķirt formas un krāsas.    
Lielākie bērni var pārbaudīt savas zināšanas un attīstīt domāšanu ar galda spēlēm, stāstu kauliņiem.   



   

 

102 

 

Papildaprīkojums labsajūtas 

vairošanai bibliotēkā:   
5 sēžammaisi – pufi   
4 kastes ar vāku   

Sēžammaisi brīvā laika pavadīšanai bibliotēkā – lasīšanai sev ērtā vietā, kā arī sēdēšanai pasākuma laikā.   
Kastes mantu, kuras ir mazāka izmēra ērtai glabāšanai, mazā formāta grāmatiņu, kas paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem 
glabāšanai.   

Aprīkojums Māmiņu istabai:   
Bērnu pārtinamais galds 

Medicline Baby Medi horizontal 

changing stations   
TT autiņbiksīšu konteineris   
BabyOno pudeļu sildītājs   
Tējkanna   
Apmeklētāja krēsls ICON   

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā vieta vecākiem ar ļoti maziem bērniem autiņbiksīšu nomaiņai. Te var nākt, ja ieilgusi 

pastaiga pa pilsētu un radusies nepieciešamība izmantot Māmiņu istabu.   
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Pielikums Nr.3  

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k.  Norises 

laiks  

Norises vieta  Organizētājs(-i)  Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas  
Stundu 

skaits  
Klātienē vai 

attālināti  

1.  06.01.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB   Tiešsaistes seminārs par 

aktualitātēm Jēkabpils novada 

bibliotēku darbā  

2 h  Attālināti  

2.  06.01.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Tikšanās ar Kuldīgas Sv. Katrīnas 
draudzes mācītāju un grāmatas 

“Burleska polārajam dinozauram” 

autoru Viesturu Pirro.  

40 min  Attālināti  

3.  06.01.  Tiešsaistē Facebook lapā  Latvijas Okupācijas 
muzejs un Latvijas 

Vēstnesis  

Grāmatas “Gunārs Astra. Pēdējais 
vārds” tiešsaistes atvēršanas 

pasākums.  

1h  Attālināti  

4.  12.01.  Platformā ZOOM  LNB  Iespējas un izaicinājumi Sēlijas 

bibliotekāru sadarbībai Sēlijas 
kultūrvides saglabāšanā un 

attīstībā.  

2h  Attālināti  

5.  14.01.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Jauno grāmatu rīts.  12 min  Attālināti  

6.  17.01.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Aktualitātes statistikas veidlapā, 

gada pārskatā un citi jaunumi.  

2h  Attālināti  

7.  18.01.  Platformā ZOOM  LNB Bērnu literatūras 

centrs  

Lasītveicināšanas programma 

“Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”  

3h  Attālināti  

8.  21.01.  Tiešsaistē Facebook lapā  Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka  

Saruna ar rakstnieci Ingu Žoludi 

par romānu “Vendenes 

lotospuķe”  
  

1h  Attālināti  

9.  21.01.  https://www.youtube.com  Krāslavas novada 

centrālā bibliotēka  

Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Aizsilu 

‘’Literatūra sirdij un 
dzīvespriekam!’’  

1h  Attālināti  

10.  26.01.  Tiešsaistē Facebook lapā  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: 

Latvijas Nacionālā digitālā 

kolekcija “Industriālais 
mantojums”  

1,5h   Attālināti  

https://www.youtube.com/
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10.  26.01.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Aktualitātes bibliotēku darbībā.  1,5h   Attālināti  

12.  26.01.  Tiešsaistē Facebook lapā  Ziņu portāls radio1.lv  Jēkabpils novads šodien un 
rīt…Par kultūras nozares 

aktualitātēm Jēkabpils novadā.  

30min  Attālināti  

13.  27.01.  Platformā ZOOM  Latgales Centrālā 

bibliotēka, Zviedrijas 
vēstniecība  

Projekta “Sveicam Pepiju” 

tiešsaistes seminārs par zviedru 
bērnu literatūru “Kad rakstītais 

izkāpj no lappusēm”.  

4h  Attālināti  

14.  27.01  Platformā Microsoft Teams  Latvijas pašvaldību 
savienība  

 „Par bibliotēku nozares politikas 
īstenošanas pilnveides 

pasākumiem”  

4h  Attālināti  

15.  28.01  Platformā Microsoft Teams  Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs  

Apmācības par drošu elektronisko 

parakstu  

1,5h  Attālināti  

16.  31.01  Platformā Microsoft Teams  Biznesa mākslas un 
tehnoloģiju augstskola 

“Riseba”  

Dari Digitāli mācību kurss 
digitālajiem līderiem  

8h  Attālināti  

17.  I-II  Platformā Microsoft Teams  Interreg Latvia –Lietuva  
Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, Zemgales 

plānošanas reģions   

Starptautiskā kultūras tūrisma 
maršruta “Baltijas ceļš” 

atpazīstamības veicināšana 

(“Izzini Baltus / Explore Balts”)   

  Attālināti  

18.  I-XII  Platformā ZOOM  LNB  Tiešsaistes lekcijas par meklēšanu 
LNB datu bāzēs (LNB 

Informācijas pakalpojumu nodaļas 

vadītāja Ginta Zalcmane)  

16h  Attālināti  

19.  04.02.  Platformā ZOOM  Ventspils digitālais 
centrs  

Profesionālā drukāšana  4h  Attālināti  

20.  08.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  LR Kultūras ministrija  Tiešsaistē – Senioru dienas 

diskusija “Viltus ziņas ir lipīgas”  

15h   Attālināti  

21.  09.02.  Platformā ZOOM  Izglītības un zinātnes 
ministrija, Eiropas 

komisijas pārstāvniecība 

Latvijā  

Eiropas jaunatnes gads  2h  Attālināti  

22.  10.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Aspazijas māja  Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli.  1h  Attālināti  

23.  15.02.  Platformā ZOOM  LNB Bērnu literatūras 

centrs  

Skaļās lasīšanas sacensību 

metodiskais seminārs  

2h  Attālināti  
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24.  15.02  Platformā ZOOM  LNB  Virtuāla lekcija “Dizains kā 

profesija” (cikls “Pielaiko 
profesiju”)   

1h  Attālināti  

25.  16.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Tikšanās ar pasaules apceļotāju un 

grāmatas “Ko domā tropu 

meitene? Jeb Cilvēks valsts 
veidolā” autori Lieni Beieri.  

1,5h   Attālināti  

26.  16.02.  Platformā ZOOM  RSU karjeras centrs  Klausīties, lai saprastu  1,5h  Attālināti  

27.  17.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Saldus novada bibliotēka  Tikšanās tiešsaistē ar ceļotāju un 
rakstnieci Zani Eniņu. (Grāmata 

“Nekaunīgais pingvīns” )  

1h  Attālināti  

28.  18.02.  Platformā ZOOM  Biznesa mākslas un 

tehnoloģiju augstskola 
RISEBA  

Programma “Dari digitāli” mācību 

kurss digitāliem līderiem  

8h  Attālināti  

29.  19.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Siguldas DEVONS  Rīts ar literatūrzinātnieci Evu 

Eglāju-Kristsoni “Marijas 

Stalbovas-Eglītes intīmā 
dienasgrāmata. (Anšlava Eglīša 

māte).  

1h 20min  Attālināti  

30.  22.02.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Bibliotēku lietošanas noteikumi.  1h  Attālināti  

31.  22.02.  Platformā ZOOM  LU Latviešu valodas 
institūts, UNESCO 

Latvijas Nacionālā 

komisija  

Apvidvārdu talka veltīta Jāņa 
Endzelīna 150. gadadienai: 

apvidvārdu talkas atvēršana  

2h  Attālināti  

32.  22.02.  Platformā ZOOM  LNB  Virtuāla lekcija "Vai īstā latviešu 

valoda ir sociālās tīklošanās 

vietnēs?"   

1h  Attālināti  

33.  23.02.  Platformā ZOOM  LNB  Valsts un pašvaldību vienotie 
klientu apkalpošanas centri  

1,5h  Attālināti  

34.  24.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Talsu GB  Stress un stresa pārvarēšana  2h  Attālināti  

35.  24.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Aspazijas māja  Literatūrzinātnieks Jānis Zālītis 

par mononogrāfiju "Kam puķe 
zied..."  

1h  Attālināti  

36.  24.02.  Platformā ZOOM  Europe Direct 

Austrumlatgalē, 

Vebinārs  “Medījpratības 

kompetences, veselība un 

6h  Attālināti  
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Krāslavas novada 

centrālā bibliotēka  

psihohigiēnaa”( bibliotēkas 

speciālista profesionālās 
kompetences pilnveides 

programma)  

37.  25.02.  Platformā Microsoft Teams  Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs  

E-paraksta apmācības  1h  Attālināti  

38.  25.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Talsu Galvenā bibliotēka  Tiešsaistes seminārs “Stress un 

stresa pārvaldīšana”  

1h  Attālināti  

39.  28.02.  Tiešsaistē Facebook lapā  Jūrmalas CB  Tikšanās ar rakstnieku un 

dramaturgu Egīlu Šņori.  

1h  Attālināti  

40.  II  Tiešsaistē Youtube lapā  Latvijas Universitāte, 
Open Minded  

Arta Sveces lekcijas: Kritiskā 
domāšana un informācijas analīze  

16h  Attālināti  

41.  II-V  Tiešsaistē Youtube lapā  RigaTechGirls  Pieaugušo neformālās izglītības 

programma “Cilvēcīgi par 
tehnoloģijām”  

42h  Attālināti  

42.  02.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  EPALE  Seminārs senioriem “Izglītības 

iespējas un aktīva dzīvesveida 

saglabāšana”  

1,5h  Attālināti  

43.  02.03.  Platformā Microsoft Teams  Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra   

Digitālo rīku izmantošana darbā ar 
jaunatni   

2h  Attālināti  

44.  03.03  Tiešsaistē Facebook lapā  LU inovāciju centrs 

LUMIC  

Inovācijām un zinātnei veltītā 

pasākumu cikla ”Bez robežām” 
pasākums “Digitālais es”  

1h  Attālināti  

45.  03.03.  Platformā ZOOM  Krāslavas novada 

centrālā bibliotēka  

Lekcija “Kas jāzina, lai nekļūtu 

par kontrbandistu”  

1,5h  Attālināti  

46.  03.03.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Grāmatu iepirkuma programma 

publiskajām bibliotēkām : 
izvērtēšanas seminārs  

3h  Attālināti  

47.  04.03.  Platformā Microsoft Teams  LIKTA Digitālās nedēļas 

komanda  

Digitālās nedēļas partneru 

seminārs  

2h  Attālināti  

48.  09.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Tikšanās ar žurnālisti Kaiju 
Zembergu.  

1h  Attālināti  

49.  09.03  Platformā ZOOM  LV Radio un Televīzijas 

centrs  

eParaksta rīki un to izmantošanas 

iespējas  

1,5h  Attālināti  

50.  09.03.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils novada 
pašvaldība   

Informācija par pirkuma veikšanu 
EIS sistēmā   

1h  Attālināti  
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51.  14.03.  Platformā ZOOM  Biznesa un mākslas 

tehnoloģiju augstskola 
RISEBA  

Programma “Dari digitāli” mācību 

kurss digitālajiem līderiem  

4h  Attālināti  

52.  16.03.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Darba sapulce par dažādiem 

jautājumiem.  

2h  Attālināti  

53.  16.03.  Platformā ZOOM  UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisisja  

UNESCO LNK “Stāstu 
bibliotēkas”2022. gada 

izvērtēšanas seminārs “Par 

sapņiem, stāstiem un darītprieku”  

4h  Attālināti  

54.  17.03.  Platformā ZOOM  Ventspils digitālais 
centrs  

Videokonferenču rīks: Zoom 
etiķete un iespēja attālinātam 

darbam  

1h  Attālināti  

55.  18.03.  https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY   LNB  Tiešsaistē Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) lasīšanas 
veicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2021” 

svinīgais noslēguma pasākums – 
“Lielie lasīšanas svētki”.  

2h  Attālināti  

56.  18.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  Ventspils digitālais 

centrs  

Videokonferenču rīka “ZOOM” 

etiķete un iespējas attālinātam 

darbam.  

1h  Attālināti  

57.  21.03.  Platformā ZOOM  Ventspils digitālais 
centrs  

Tiešsaistes vebinārs "e-Paraksta 
rīki Tavai e-Identitātei"  

1h  Attālināti  

58.  21.03.  Platformā ZOOM  Smiltenes novada 

bibliotēka  

Tiešsaistes seminārs “E- 

pakalpojumu lietošana”  

1,5h  Attālināti  

59.  22.03.  Platformā ZOOM  LNB  Seminārs bibliotēku darbiniekiem 
"Drošība, medijpratība un 

emocionālā inteliģence krīzes 

situācijās"  

5h  Attālināti  

60.  22.03  Platformā ZOOM  Ventspils bibliotēka  Portāla www.latvija.lv iespējas un 
funkcionalitāte kopā ar Intu 

Balodi , VARAM  

2h  Attālināti  

61.  23.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  Latvijas Informācijas un 
Komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija 

(LIKTA)  

Diskusija “Digitālo pakalpojumu 
neredzamā puse”.  

1h  Attālināti  

https://www.youtube.com/watch?v=7wemCBI6NgY
http://www.latvija.lv/
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62.  23.03  Platformā ZOOM  Smiltenes novada 

bibliotēka  

Tiešsaistes seminārs “Finanšu 

drošība digitālajā vidē”  

1,5h  Attālināti  

63.  23.03.  Platformā ZOOM  Nodarbinātības 
Valsts  aģentūra un 

EURES  

Vebinārs Nodarbinātības valsts 
aģentūras pakalpojumi un 

aktualitātes”  

2h  Attālināti  

64.  23.03  Platformā ZOOM  LNB  Informācijas karš medijos. Kā 
nekļūt par tā upuri  

1h  Attālināti  

65.  23.03.  Platformā ZOOM  KISC  Tiešsaistes seminārs “KISC 

īstenoto projektu aktualitātes – 

valodas tehnoloģiju rīki un 
Latvijas Nacionālā arhīva 

piedāvātie e-pakalpojumi”  

1,5h  Attālināti  

66.  24.03.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Jēkabpils novada bibliotēku 

darbinieku sanāksme tiešsaistē  

3h  Attālināti  

67.  24.03.  Platformā ZOOM  LNB  Dezinformācija Latvijā: jaunākās 

tendences informācijas 

izvērtēšanā  

2h  Attālināti  

68.  24.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  Datu valsts inspekcija  Tiešsaistes lekcija  
“Datu drošība un aizsardzība”  

1h  Attālināti  

69.  24.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  LNB  LNB digitālās kolekcijas 

“Industriālais mantojums” 
prezentācija   

1h  Attālināti  

70.  25.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  LIKTA  Tiešsaistes seminārs 

“Nepieciešamās prasmes 

informācijas pārbagātības laikā”  

2h  Attālināti  

71.  28.03  Platformā ZOOM  LNB  Europas CV  2h  Attālināti  

72.  28.03.  Platformā ZOOM  Biznesa un mākslas 

tehnoloģiju augstskola 

RISEBA  

Programma “Dari digitāli” mācību 

kurss digitālajiem līderiem  

8h  Attālināti  

73.  29.03  Platformā ZOOM  Ventspils bibliotēka  NVA pakalpojumi  1h  Attālināti  

74.  30.03.  Tiešsaistē Facebook lapā  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: 

Bibliotēku datu attīstība  

2h  Attālināti  

75.  30.03  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Lietotāju reģistrācija Cirkulācijas 
modulī  

2h  Attālināti  
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76.  30.03.  Platformā MS Teams  Ventspils Digitālais 

centrs  

Kvalitatīvi latviešu valodas resursi 

mācībām un darbam  

2h  Attālināti  

77.  III  Tiešsaistē Youtube lapā  Latvijas Universitāte, 
Open Minded  

Arta Sveces lekcijas: Ceļvedis 
pārliecināšanas stratēģijās  

16h  Attālināti  

78.  05.04.  Platformā ZOOM  Ventspils Digitālais 

centrs  

Seminārs “Kā parūpēties par savu 

paroļu drošumu?”  

2h  Attālināti  

79.  06.04.  Tiešsaistē Facebook lapā  Zvaigzne ABC  Zvaigzne ABC vadītājas Vijas 
Kilblokas aizraujošā un 

interesantā saruna ar rakstnieku 

Aivaru Kļavi.  

30min  Attālināti  

80.  12.04.  Platformā ZOOM  LNB Kompetenču 
attīstības centrs   

Skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu izstrāde humanitārajās 

zinātnēs   

5h  Attālināti  

81.  13.04.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 
centrs  

Publisko bibliotēku tematiskās 
diskusijas: bibliotēku pakalpojumi 

ilgtspējīgas attīstības mērķu 

kontekstā  

4h  Attālināti  

82.  19.04.  Platformā ZOOM  Krāslavas novada 
Centrālā bibliotēka  

Tiešsaistes saruna ar bērnu 
grāmatu autori Māru Jakubovsku  

1h  Attālināti  

83.  20.04.  Tiešsaistē Facebook lapā  Preiļu GB  Tikšanās ar Maiju Miglu-Streiču  1,5h   Attālināti  

84.  21.04.  Jēkabpils pilsētas bibliotēka  JNGB, JPB  Jēkabpils novada publisko 

bibliotēku darbinieku sanāksme.  
 Iepazīšanās ar JPB  

 Ligitas Ābolnieces 

grāmatas “Esejas par esību” 
atvēršanas svētki.  

3h 20min  Klātienē  

85.  21.04.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Tikšanās ar rakstnieku Rihardu 

Bargo.  

1h  Attālināti  

86.  25.04.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils NGB  Darba sanāksme  2h  Attālināti  

87.  26.04  Platformā ZOOM  Biznesa tehnoloģiju 

platformā  BiSMART  

Konference “Vieda valsts”  4h  Attālināti  

88.  26.04.  Platformā ZOOM  LNB Kompetenču 

attīstības centrs   

Kursi  “Periodika un 

novadpētniecība”   

3h  Attālināti  

89.  27.-

28.04  

Platformā ZOOM  Latvijas Bibliotekāru 

biedrība sadarbībā ar 

Latvijas bibliotekāru 22. 

Konference “Bibliotēkas spēks: 

10h  Attālināti  



   

 

110 

 

LNB un Ogres Centrālo 

bibliotēku  

mācies, dari, iedvesmo!” Latvijas 

bibliotekāru festivāls  

90.  29.04.  Lietuvas republika, Rokišķi  Rokišķu rajona 
pašvaldības bibliotēka  

Projekta “Ģimenei draudzīgas 
bibliotēkas izveide kā ieguldījums 

sociāli ekonomiskajā attīstībā 

Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un 
Jēkabpils pilsētā” (Strenghtening 

families by means of libraries’ 

cooperation as contribution to 
socio – economic growth in Ludza 

municipality, Rokiškis district and 

Jēkabpils City”) HOME, LLI-422 

seminārā “Digital 
communication”.  

6h  Klātienē  

91.  IV  Tiešsaistē Youtube lapā  Latvijas Universitāte, 

Open Minded  

Andra Šuvajeva lekcijas: Finanšu 

antropoloģija. Lekcijas par naudas 
nozīmi  

16h  Attālināti  

92.  IV  Tiešsaistē Youtube lapā  Latvijas Universitāte, 

Open Minded  

Evijas Apines lekcijas: Novērst 

izdegšanu. Lekcijas līdzsvarotai 

ikdienai  

16h  Attālināti  

93.  03.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  Zvaigzne ABC  Vēsturnieka Valda Klišāna saruna 
ar militārās vēstures un 

uniformoloģijas sērijas "Scripta 

Bellica Lettica" autoru Arni 
Jumiti.  

16 min  Attālināti  

94.  05.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Tikšanās ar rakstnieku un 

literatūrkritiķi Gunti Bereli.  

1h  Attālināti  

95.  10.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  LNB  Literatūras pētnieku un ekspertu 
diskusija par tendencēm 2021. 

gada literatūrā.  

2h  Attālināti  

96.  17.05.  ZOOM platformā  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Tīmekļseminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un pieejama 
bibliotēka”  

4h 20 min  Attālināti  

97.  18.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  Izdevniecība "Latvijas 

Mediji"  

Maijas Krekles grāmatas 

“Atraitnes dēls. Plūdoņa jūtas un 

dziņas” atvēršana.  

30 min  Attālināti  
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98.  20.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas GB  Tikšanās ar rakstnieci Ivetu 

Rēdlihu projekta “Rakstnieks. 
Literatūra. Lasītājs” ietvaros.  

1h  Attālināti  

99.  25.05.  Platformā Microsoft Teams  JNGB, Jēkabpils novada 

pašvaldība  

Sabiedriskās attiecības pašvaldībā, 

iestāžu mājas lapas, sociālie tīkli  

1,5h   Attālināti  

100.  25.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  LNB Bibliotēku attīstības 
centrs  

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: 
Saruna par kultūras mantojuma 

ietekmi uz sabiedrības labbūtību 

(well-being) un atmiņas institūciju 

lomu cilvēku veselības un 
labbūtības veicināšanā.  

1h 45min  Attālināti  

101.  25.05.  Platformā Microsoft Teams  LIKTA  Tiešsaistes seminārs "Digitālā 

Dekāde - Eiropas un Latvijas 

Digitālo prasmju resursi"  

1h  Attālināti  

102.  25.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  Zvaigzne ABC  Skolu informācijas centra 

vadītājas Ineses Auziņas sarunu ar 

grāmatas "Teātra māksla 4.-6. 
klasei" autoru Indaru Kraģi.  

10min  Attālināti  

103.  26.05.  Tiešsaistē Facebook lapā  Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka  

Jēkabpils pilsētas un novada 

bibliotēku vēsture.  

1h  Attālināti  

104.  26.05.  Ogres Centrālā bibliotēka  LNB, LR KM, Ogres 

Centrālā bibliotēka  

Akadēmisko, publisko un speciālo 

bibliotēku direktoru pavasara 
sanāksme  

6h  Klātienē  

105.  27.05.  Platformā ZOOM  Latvijas Kultūras 

koledža  

Latvijas Kultūras koledžas 

Atvērtās lekcijas bibliotēku 
darbiniekiem “Izkāp no rāmjiem”  

3h  Attālināti  

106.  30.05.  LNB Bibliotēku attīstības centra "Facebook" lapā 

LNB Youtube kanālā  

LNB, Kultūras Ministrija, 

UNESCO  

  

Kultūras mantojuma aizsardzība 

un glābšana krīzes situācijās un 

katastrofu risku pārvaldība.  

7h  Attālināti  

107.  IV-VI  Platformā ZOOM  Latvijas Kultūras 
akadēmija  

Profesionālās pilnveides izglītības 
programma “Muzeju darbības 

pamati”  

  

160h  Kombinēti 
(attālināti un 

klātienē)  

108.  7.06  Ogre, Jūrmala  JNGB, Jēkabpils novada 

pašvaldība  

Pieredzes brauciens kopā ar 

Jēkabpils novada vadību uz Ogres 

novada pašvaldību, Ogres 

8h  Klātienē  
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Centrālo bibliotēku un Jūrmalas 

Centrālo bibliotēku  

109.  16.-
17.06.  

Anikšči, Lietuvas Republika  Anikšču bibliotēka    Starptautisks seminārs “Training 
of the tourism specialists and 

cognitive tourism”   

14h  Klātienē  

110.  22.07.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka  

Tikšanās ar grāmatas autoru 
,,Kalendārs mani sauc”Andri 

Kalnozolu.  

1,5h  Attālināti  

111.  04.08.  Ogres novada bibliotēkas  JNGB  Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Lauberes pagasta bibliotēku un 
Ogres Centrālo bibliotēku  

9h  Klātienē  

112.  11.08.  Platformā Microsoft Teams  Biedrība SATEKA  Digitālās prasmes. Dizaina lietas  4h  Attālināti  

113.  12.08.  Platformā Microsoft Teams  Biedrība SATEKA  Bezmaksas noformēšanas rīks 

CANVA  

4h  Attālināti  

114.  21.-

25.08.  

Somijas Republika, Helsinki  Ludzas novada 

bibliotēka, Jēkabpils 

pilsētas 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  

115.  07.09.  Platformā Microsoft Teams  Globālā attīstības un 

izglītības organizācija 

IREX  

IREX in the Baltics Medijpratības 

tiešsaistes kurss “Very Verified”  

3h  Attālināti  

116.  07.09.  Platformā ZOOM  EBSCO Information 
Services   

“Make your eBook purchasing 
easier with EBSCOhost Collection 

Manager”   

1h  Attālināti  

117.  09.09.  Platformā ZOOM  Latvijas Pašvaldību 

mācību centrs   

Medijpratība sociālajos tīklos   4h  Attālināti  
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118.  15.09.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka  

Tikšanās ar rakstnieci Gunitu 

Lagzdiņu Skroderēnu  

1,5h  Attālināti  

119.  16.09.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 
centrs  

Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram.  

4h  Attālināti  

120.  IX-XI  CloudStudy  Jēkabpils novada 

pašvaldība  

Apmācības IT drošībā.  4h  Attālināti  

121.  22.09.  Platformā ZOOM  Rīgas centrālā bibliotēka  Pasākums “Baltu literatūras 
tilts/Baltų literatūros tiltas”  

1,5h  Attālināti  

122.  22.09.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils novada 

Izglītības pārvalde  

Likumā “par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu 

darbā” valsts amatpersonai 
noteiktie ierobežojumi, 

aizliegumi, pienākumi  

2h  Attālināti  

123.  28.09.  Tiešsaistē Facebook lapā  LNB  Konference Pielietot kultūras 
mantojumu: rīki, metodes, 

prakses.  

6h  Attālināti  

124.  30.09.  Platformā Microsoft Teams  Jēkabpils novada 

pašvaldība  

Energotaupības pasākumi  1h  Attālināti  

125.  30.09.  Sēlijas kultūrtelpa  Sēlijas kultūrtelpa  Jaunatklātie pilskalni Latvijā un 
novadā  

2h  Klātienē  

126.  03.10  Siguldas DEVONS  LNB  Kultūras mantojuma un 

novadpētniecības nozīme kopienu 
veidošanā digitālajā laikmetā  

Latvijas b-ku novadpētniecības 

konference  

5h  Klātienē  

127.  04.10.  Tiešsaistē Facebook lapā  Zvaigzne ABC  Kristīnes Ilziņas intervija ar 
oktobra mēneša autori Zvaigznes 

grāmatnīcās Sandru Švarcu.  

17min  Attālināti  

128.  04.10.  Jēkabpilī  Jēkabpils novada 

pašvaldība  

Jēkabpils novada pašvaldības 

vadītāju apmācības “Pārmaiņu 
domāšanas stratēģija”  

8h  Klātienē  

129.  06.10.  Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka  JNGB  Jēkabpils novada publisko 

bibliotēku darbinieku sanāksme.  

3h  Klātienē  

130.  07.10.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 
centrs  

Konference “Aktualitātes 
bibliotēku nozares un 

saskarnozaru terminoloģijā”.  

3h   Attālināti  
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131.  20.10.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 
centrs  

Seminārs reģionu galveno 
bibliotēku metodiķiem  

4h  Attālināti  

132.  21.10.  Platformā ZOOM  UNESCO LNK  Sadarbības tīklu konference 

“Vērtību griežos”  

4h  Attālināti  

133.  25.10.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka  

Tikšanās ar žurnālistu Gunti 
Bojāru.  

1h 20min  Attālināti  

134.  25.10.  Youtube.com  Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka  

Intervija ar Luciju Ķuzāni.  25min  Attālināti  

135.  27.10.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 
centrs ar Kultūras 

ministrijas atbalstu  

Tīmekļseminārs "Sākumpunkts 
medijpratībai – materiāli un 

metodes darbam ar bērniem un 

jauniešiem".  

2, 5h 3  Attālināti  

136.  27.10.  Gārsenes pils  Gārsenes pils  Tikšanās ar mākslinieci no 
Lietuvas Ievu Keliauskaiti-

Mališausku  

30min  Klātienē  

137.  27.10  Platformā ZOOM  Krāslavas novada 

Centrālā bibliotēka  

21.gs. Tendences komunikācijā  4h  Attālināti  

138.  27.10.  LNB  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Pirmās grāmatas latviešu valodā 

500.gadadienas atzīmēšana un 

bibliotēku tīkls: izglītojošs 
seminārs reģionālajiem 

koordinatoriem  

5h  Klātienē  

139.  28.10  Platformā Microsoft Teams  Saldus tehnikums  Bērnu tiesību aizsardzība  12h  Attālināti  

140.  28.10.  Platformā Microsoft Teams  Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs  

eParaksta rīki un to izmantošanas 
iespējas  

2h  Attālināti  

141.  28.10.  Platformā Microsoft Teams  Tietoevry  

BIS Alise  

Informācijas meklēšana un 

cirkulācija     

4h  Attālināti  

142.  30.10.  Platformā ZOOM  Latvijas pašvaldību 
mācību centrs   

Medijpratība sociālajos medijos   4h  Attālināti  

143.  31.10  Platformā ZOOM  Latvijas Platforma 

attīstības 

sadarbībai  (LAPAS)  

Konference par bibliotekāru lomu 

sabiedrības sociālās noturības 

stiprināšanā.  

3h  Attālināti  
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144.  IX-X  Platformā ZOOM  Latvijas pašvaldību 

mācību centrs   

„Digitālā pratība. 

Videokonferenču (Zoom, MS 
Teams, Failiem.lv) iespēju 

izmantošana”   

4h  Attālināti  

145.  X  Platformā ZOOM  Labklājības ministrija  E-mācību kurss “Sociālais darbs 

ar vardarbībā cietušām un 
vardarbību veikušām personām”  

12h  Attālināti  

146.  2.11.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Seminārs komplektēšanas 

speciālistiem  

3h  Attālināti  

147.  03.11  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka  

Tikšanās ar rakstnieci Lindu 
Nemieru  

1,5h  Attālināti  

148.  03.11.  Platformā ZOOM  Tietoevry  

BIS Alise  

Padziļinātais kurss, Sistēmas 

ALISE pārvaldība  

8h  Attālināti  

149.  04.11.  Platformā ZOOM  TietoEvery  Padziļinātais kurss cirkulācijā  8h  Attālināti  

150.  04.11.  Platformā ZOOM  Latvijas pašvaldību 

mācību centrs  

Interneta resursu (canva.com, 

tulkotājus un citas vietnes) 

bezmaksas iespēju izmantošana.  

4h  Attālināti  

151.  06.11.  Platformā ZOOM  Latvijas Senioru Kopienu 
Apvienība (LSKA)  

Seminārs “Elektroniskais paraksts 
kā iespēja un kiberdrošība kā visu 

iespēju pamats”  

1h  Attālināti  

152.  08.11.  Platformā ZOOM  LNB, Kultūras ministrija  Tīmekļseminārs “Ukraina 

dezinformācijas frontē: kā palīdzēt 
un ko varam mācīties”  

2h  Attālināti  

153.  09.11.  Platformā Microsoft Teams    “eParaksta rīki un to izmantošanas 

iespējas”  

  

1,5h  Attālināti  

154.  15.11  Jēkabpils pilsētas bibliotēka   JNGB, LNB  Saruna un tikšanās ar LNB 

darbiniekiem par novadpētniecību, 

materiāliem un digitalizāciju  

5h  Klātienē  

155.  16.11  Platformā Microsoft Teams  LV Radio un Televīzijas 
centrs  

e-Paraksta apmācības  1h  Attālināti  

156.  24.11.  Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka  JNGB  Novadpētniecības darba 

organizēšana un vietējās kopienas 

kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana  

4h  Klātienē  
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157.  24.11.  Rīga  LNB, RK KM  Akadēmisko, publisko un speciālo 

bibliotēku direktoru rudens 
sanāksme  

6h  Klātienē  

158.  28.11.  Tiešsaistē Facebook lapā  Zvaigzne ABC  Grāmatas “Pasaka par Princesi un 

Mēnessdēlu” redaktora Alda 

Vēvera sarunu ar grāmatas autori 
un mākslinieci Daci Krēsliņu.  

18min.  Attālināti  

159.  29.11.  Platformā ZOOM  LRKM  Diskusija "Kā sekmēt 

medijpratību ar Latvijas mediju 

starpniecību?"  
“Mediju loma sabiedrības 

medijpratības veicināšanā”  

1,5h  Attālināti  

160.  29.11.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs  

Programmas "Medijpratības 

meistari" seminārs "Metožu 
daudzveidība medijpratības 

apguvē"   

4h  Attālināti  

161.  30.11.  Platformā ZOOM  LNB  Tiešsaistes seminārs “Analītisko 
ierakstu kataloģizēšana un 

indeksēšana saskaņā ar RDA: 

jaunākās izmaiņas”   

2h  Attālināti  

162.  XI  Mācību vietne:  https://macibas.mana.latvija.lv/  VARAM  Programmas “Mana Latvija.lv 
Dari digitāli!” organizētās digitālo 

aģentu tālmācība  

3h  Attālināti  

163.  XI  Platformā ZOOM  Labklājības ministrija  E-mācību kurss “Sociālais darbs 

ar atkarīgām un līdzatkarīgām 
personām”  

13h  Attālināti  

164.  01.12.  Tiešsaistē Facebook lapā  Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka  

Tikšanās ar rakstnieku Arno 

Jundzi  

1,5h  Attālināti  

165.  01.12.  Rēzeknes Centrālā bibliotēka  Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka  

Pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Rēzeknes Centrālo bibliotēku   

4h  Klātienē  

166.  02.12.  Jēkabpils pilsētas bibliotēka  LU Akadēmiskā 

bibliotēka, LNB, 

Jēkabpils pilsētas b-ka  

“Latviešu grāmatai – 500” 

ietvaros. Priekšlasījumu “Senās 

grāmatas un rokraksti Jēkabpils 
novada kultūrvēsturē”    

2h  Klātienē  

167.  08.12.  LNB  LNB  Seminārs “Lauzt robežas – meklēt 

identitāti”  

6h  Klātienē  

https://macibas.mana.latvija.lv/
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168.  09.12.  Tiešsaistē Facebook lapā  Zvaigzne ABC  Redaktores Andas Ogriņas saruna 

ar mākslinieku Gustu Linkeviču.  

25min  Attālināti  

169.  09.12.  Latvijas pašvaldību savienība  Latvijas stāstnieku 
asociācija  

“Pilsēta un sēta” VII Latvijas 
stāstnieku konference  

5h  Klātienē  

170.  15.12.  Platformā ZOOM  LNB Bibliotēku attīstības 

centrs   

Programmas "Medijpratības 

meistari"  seminārs "Emociju un 
pārliecību loma informācijas 

izvērtēšanā"  

2h  Attālināti  

171.  20.12.  Platformā ZOOM  EUROPE DIRECT 

Jēkabpils centrs  

Vebinārs “Digitālu rīku iespējas 

prezentējot vienkāršu un sarežģītu 
saturu”  

1,5h  Attālināti  
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Pielikums Nr.4 
Pasākumi  bērniem un jauniešiem novada bibliotēkās 

 

N.p/k  Pasākuma nosaukums un temats  Pasākuma   

veids  

Īss pasākuma apraksts  

  JANVĀRIS      

1.   Izglītojoša un izklaidējoša viktorīna 

pēc grāmatas   
"Vinnijs Pūks un viņa draugi" (JNGB 

BJN)  

Virtuālā 

viktorīna  

Aicinājām lielos un mazos lasītājus pārbaudīt savas zināšanas par to, cik labi Jūs pazīstat bērnu grāmatu 

“Vinnijs Pūks un viņa draugi”.  

2.   Pūcītes skoliņa (JNGB BJN)  Pasākums  18. janvāra saulainā rītā, ievērojot drošības pasākumus, pie mums ciemojās Ābeļu pagasta pirmsskolēni! 

Grāmatzīme - skaistai grāmatai, multenīte - tīriem zobiņiem un dejas - raitam solim.  

3.   Mans krāsainais cimdiņš  
 (Home LLI-422) (Game hour) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)   

radošās 
darbnīcas  

Projekta ietvaros rīkots pasākums  

4.   Paglaudīsim tīģeri  
(Home LLI-422) (Family time) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)    

izzinoša 
nodarbība  

PII “Zvaigznīte” 11.gr,Ilze Dambe, Dace Placinska kopā ar bērniem iepazina bibliotēku  

5.   Sacensību prieks autotrasēs  

(Home LLI-422) (Family time) 
(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

spēle  X box spēle bibliotēkā  

6.   “Zvaigžņu lasītāji”  

(lasīšanas veicināšanas akcija) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Akcija  Lasīšanas veicināšanas akcija visa gada garumā  

  FEBRUĀRIS      

7.   Viena diena bibliotēkas dzīvē  

(JnGB BJN)  

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!  

8.   Izglītojoša un izklaidējoša viktorīna 
pēc grāmatas   

"Vinnijs Pūks un viņa draugi" sižeta ir 

noslēgusies! (JnGB BJN)  

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!  

9.   Sirsniņdiena  
jeb labo vārdu nekad nevar būt par 

daudz!  

(JnGB BJN)  

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.  
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10.   Burtiņu karnevāls  

(Home LLI-422) (Game hour) 
(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

nodarbība  Projekta ietvaros radošā darbnīca, spēles  

11.   Esi drošs un zinošs internetā (Pilsetas 

b-ka, Bērnu nodaļa)  

tests-viktorīna  Vispasaules Droša interneta dienai veltīta viktorīna  

12.   No sirsniņas uz sirsniņu  
(Home LLI-442) (Family time) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

pasākums  Projekta ietvaros radošā darbnīca  
ar 3D pildspalvām  

13.   Sniegavīru olimpiāde  

(Home LLI-442) (Family time) 
(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

pasākums  Projekta ietvaros radošā darbnīca  

14.   “Bērnu žūrija- 2021”noslēgums 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Pasākums  Noslēguma pasākumus žūrijas ekspertiem.  

MARTS  

15.   Visuniversālākā rotaļlieta  

(Home LLI-442) (Game hour) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

pasākums  Projekta nodarbība  

16.   Prāta treniņš  
(Home LLI-442) (Family time) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

pasākums  Projekta spēļu stunda  

17.   Ienirsti ūdens pasaulē  

(Home LLI-442) (Family time) 
(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

nodarbība  Projekta nodarbība  

18.   Grāmatiņa paša rokām  

(Home LLI-442) (Family time) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

pasākums  Projekta radošā darbnīca  

19.   Aknīstes bibliotēka   Pasākums  Martā godinot režisori R. Stiebru 80 gadu jubilejā veidojām tematiskos rītus PII ”Bitīte” grupām -  runājām 

par multiplikāciju filmām, kā tās veido, skatījāmies R. Stiebras multfilmas, kā arī paši bērni mēģināja 

veidot multfilmu.  

20.   Ābeļu pagasta bibliotēka  “Bērnu žūrijas “ 
noslēguma 

pasākums  

Sadarbībā ar Ābeļu pamatskolu martā notika “Bērnu žūrijas “ noslēguma pasākums. Tika apbalvoti 
dalībnieki ar pateicības rakstiem un pie tējas galda pārrunāts par nākamās BŽ lasīšanas plāniem.  

21.   Dignājas bibliotēka   Pasākums   Pasaku pēcpusdiena bija veltīta Ukrainai. Lasījām ukraiņu tautas pasakas, pēc tam bērni zīmēja savu 

pasaku, kā arī cienājāmies ar ukraiņu konfektēm  

22.   Kūku bibliotēka  Karjeras izvēles 

pasākums  

Pasākums “ Iepazīsti ar savu profesiju”  
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Izmantojot Facebook bibliotēkas kontu jauniešiem bija iespēja iepazīstināt ar savu izvēlēto profesiju, 

nofilmējot video. Ļoti noderīgi pārējiem paskatīties mācību procesu.  

23.   Leimaņu bibliotēka   Virtuālais 
pasākums   

Manuprāt, ļoti atzinīgi vērtējams pasākums 2021. gada Lielie lasīšanas svētki, kas otro gadu notika no LNB 
– tiešsaitē 18.03.22. Tā bija iespēja ik vienam interesentam noskatīties, būt 

klātbūtnē,  uzzināt  veiksmīgākās grāmatas, noklausīties autoru, tulkotāju, ilustratoru sacīto.  

24.   Leimaņu bibliotēka   Pasākums   "Kopā sauksim pavasari ", pasākums norisinājās Leimaņu TN. Pasākuma sākumā paudām savu atbalstu 
Ukrainai, veidojot plakātu - MIERU UKRAINĀ!  

Atskatījās uz paveikto darbu 2021.g. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. Eksperti saņēma pateicības par 

čaklo lasīšanu un vērtēšanu. Pasākuma turpinājumā dalībnieki piedalījās radošās aktivitātēs:  veidojot 

kolāžas un spēlējot teātri. Leimaņu TN vadītāja Ginta režijā iestudējot dzejoli "Pieci kaķi". Pasākums 
noslēdzās ar rotaļām un veiklības uzdevumiem!  

25.   Salas bibliotēka   Pasākums   Pasākumu cikla “Mūsu novada radošie cilvēki”  ietvaros 6. klases un 3. klases skolēni izstādē “Sapņu 

ķērājs” tikās ar Salas mākslinieci Ingu Āriņu.  Skolēni apskatīja gleznas izteica savas domas kuras gleznas 

viņiem patīk  un uzzināja par dažādām gleznošanas tehnikām.  

26.   Salas bibliotēka   Pasākums   “Meklējot pavasari” Kā jau katru gadu bibliotēku apciemoja 1 klašu skolēni. Šoreiz bērni 

sameklēja    grāmatiņas par pavasari , kādu no tām arī lasījām. Bērni  arī  klasē lasīja līdzņemtās grāmatiņas 

par pavasari un tapa skaisti zīmējumi.  

27.   Salas bibliotēka      

  APRĪLIS      

28.   Lieldienu gaidīšana  

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas Zaķi  
(JnGB BJN)  

Izbraukuma 

pasākums  

Bibliotēkas Zaķenīte dodas izbraukuma pasākumos pie 3. vidusskolas 8 klasēm klasēm, lai kopā ripinātu 

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

29.   Lieldienu gaidīšana  

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas 
Zaķi(JnGB BJN)  

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.  

30.         

31.   Lieldienu gaidīšana  

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas Zaķi  
(JnGB BJN)  

Izbraukuma 

pasākums  

Bibliotēkas Zaķenīte dodas izbraukuma pasākumos pie Jēkabpils 3. vidusskolas 5   kl. klasēm, lai kopā 

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

32.   Darbs pie Ukrainas armijai 

paredzētajiem maskēšanās tīkliem 

(JnGB BJN)  

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.  

33.   Lieldienas gaidot! (JnGB BJN)  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.  

https://www.facebook.com/krustpilskulturascentrs/?__cft__%5b0%5d=AZXUKsFUV9-wqRnB-n4XidlVfEop9ErA89VT21RPJtdaKheQ0NNvpQd4MQ6IMTZGO2FH2gOnOx0pVilb3Qhm5sfEaOjaQZMStwgZ_vqT-1tg4Yxp4GMAZkKmsQ4wmRIV48G7wb94PWAEK6vfklvwyaIOoJUrp-fxP-r4Ju6wmSa0ig&__tn__=kK-y-R
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34.   Lieldienu gaidīšana  

kopā ar JNGB Bērnu nodaļas Zaķi 
(JnGB BJN)  

Izbraukuma 

pasākums  

Bibliotēkas Zaķenīte dodas izbraukuma pasākumos.  Pasākumi notika PII Zvaigznīte Meža ielā un Jaunajā 

ielā.  

35.   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.  

36.   Lieldienas gaidot! (JnGB BJN)  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!  

37.   Bibliotēku nedēļas pasākums:  
  

Grāmatas otrā dzīve (JnGB BJN)  

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.  

38.   Kopā ar Ūdensvīriņu noskaņotos 

pavasarim (JnGB BJN)  

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!  

39.   Iepazinām bibliotēku (JnGB BJN)  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!  

40.   Trakulīgais piedzīvojums kopā ar 
autoru-  

tikšanās ar Agnesi Aizpurieti  

(Home LLI-442) (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Pasākums   Tikšanās ar rakstnieci  Agnesi Aizpurieti  

41.   Krāsainajām Lieldienām  

(Home LLI-442) (Family time) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Projekta ietvaros radošā darbnīca ar 3D pildspalvām  

42.   Grāmatzīme tavai grāmatai  
(Home LLI-442) (Game hours) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Nodarbība projekta ietvaros 

43.   Ekskursija uz bibliotēku (Pilsetas b-

ka, Bērnu nodaļa)  

  Jēkabpils 2.vsk., 2.c kl., Jēkabpils 2.vsk.  

1.i kl., Jēkabpils 2.vsk.  
1.c kl., Jēkabpils 2.vsk.  

2.d kl.,PII “Auseklītis” 10.gr  

“Mārītes”, 5 ekskursijsa bibliotēkā   

44.   Aknīstes bibliotēka   Pasākums   Aprīlī bibliotēkārās stundas notika gan PII ’’Bitīte” vecākajai grupiņai, gan Aknīstes vidusskolas 1.klasei. 

bērni iepazinās ar bibliotēku, tās pakalpojumiem, noteikumiem , grāmatu izkārtojumu. Katrs izveidoja savu 

īsgrāmatiņu, kuru vēlāk klasē vai grupiņā izlasīja.  
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45.   Aknīstes bibliotēka   Pasākums  Aprīļa beigās rīkoja Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu ’Lasīt ir stilīgi” mazākajiem žūrijas ekspertiem. 

Bērniem vajadzēja veikt atjautības uzdevumus, lai atrastu ceļu uz pilsētas estrādi, kur viņus gaidīja pasaku 
tēli no bērnu attīstības un atpūtas centra “Palla”. Un ballīte varēja sākties. Noslēgumā eksperti saņēma 

balviņas.  

46.   Ābeļu pagasta bibliotēka  Radošā 

darbnīca   

Gatavojoties Lieldienām, kopā ar Ābeļu pamatskolas audzēkņiem, veidojām, krāsojām, līmējām un 

mācījāmies dzejolīšus.  

47.   Gārsenes bibliotēka   Pasākumu cikls   “Grāmatu tārpiņi” uzsākuši augšanu -  īpaši labi augšana veicās lietainākās dienās.  

48.   Kalna bibliotēka   Pasākums   Aprīlī bibliotēka kopā ar tautas namu sarīkoja kopīgu pasākumu “Lieldienu rīts”, kurā aktīvu dalību ņēma 

bērni. Jautrs izvērtās pasākums ar kaulēšanos, olu ripināšanu, šūpošanos, putnu dzīšanu, putnu būrīšu 
gatavošanu un citām jautrām būšanām un izdarībām.  

49.   Krustpils bibliotēka   Pasākums   Bibliotēku nedēļā konkurss “Ko tu zini par bibliotēku?”   

50.   Kūku bibliotēka   Konkurss  Foto- konkurss “ Lieldienas gaidot” .  Konkurss attīsta radošu pieeju un čaklumu.  

51.   Salas bibliotēka  Pasākums   Bibliotēku nedēļa iesākās ar pasākumu “Mācāmies un iedvesmojamies bibliotēkā’’.  4.klases skolēni, 
iepazina bibliotēkas darbu.   Bija gan bibliotekāri un izsniedza grāmatas, gan zinātkārie meklēja noteikta 

temata grāmatas, kā arī iedvesmotāji, kuri palīdzēja izvēlēties grāmatu gan skolotājai,  gan klasesbiedriem.  

52.   Salas bibliotēkas   Pasākumu cikls   Gaidot lieldienas “Grāmatiņdraugu”  pulciņa dalībnieki iepazina grāmatiņas par Lieldienu tradīcijām, 

ēdieniem, rotājumiem un iedvesmojoties no grāmatiņām radošajā darbnīcā veidoja Lieldienu  apsveikumus.  
Mazliet neparasts pasākums notika “Grāmatiņdraugu pulciņa dalībniekiem “Ar bitēm jau neko nevar zināt”. 

Lasījām Baterfildas  Moiras grāmatu Kā dzīvo bites. Pasākums notika atzīmējot Pasaules bišu dienu, tas arī 

bija jaunums par kuru bērni nezināja.  Bērni uzzināja, kā strādā biškopji, kā tiek koptas bites, kā arī bija 
iespēja apskatīt dzīvas bites speciālā stendā. Sociālajā tīklā www.facebook.com tika izveidots video par 

pasākuma norisi.  

53.   Sēlpils 1 . bibliotēka  Nodarbības  ”Izkrāso Lieldienas” – tematisks pasākums bērniem, Lieldienas sagaidot. Vairāku dienu garumā bērniem bija 

iespēja izkrāsot skaistāko Lieldienu olu un skaistāko zaķi.  

54.   Variešu bibliotēka   Pasākums   Lai dzīvo Vinnijs Pūks!   

Variešu bērnudārza grupiņas “Pelēni” apciemojums  

55.   Variešu bibliotēka   Pasākums   Bibliotēkā notika divi pasākumi ciklā ”Es stāstu par savu profesiju”. Bibliotēkā viesojās VUGD inspektors, 

kurš pastāstīja par savu profesiju, bērni varēja uzvilkt ugunsdzēsēja tērpu uz laiku, un  saprast, ka tas 
nemaz nav tik viegli.  

56.   Variešu bibliotēkas   Pasākums   Es stāstu par savu profesiju  

Autošosejas sacīkšu braucējs Tikāmies ar autošosejas sacīkšu braucēju Mārtiņu Lapiņu  

57.   Variešu bibliotēka   Radošā 
darbnīca   

Lieldienu olu groziņu veidošana  

58.   Viesītes bibliotēka   Pasākumu cikls   Martā un aprīlī bibliotēkā tika rīkots pasākums “Grāmatiņu par lācēnu Vinniju Pūku pārlapojot” 2. a un 3. 

klasēm, jo gada sākumā 140 gadi apritēja bērnu iemīļotā varoņa, omulīgā lācīša Vinnija Pūka autoram 
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Alanam Aleksandram Milnam. Gatavojoties pasākumam, skolēniem nācās darboties patstāvīgi – viņi 

iepazina enerģiskā lācēna piedzīvojumus, lasot grāmatiņu un meklējot atbildes uz bibliotekāru 
sagatavotajiem jautājumiem, kā arī kļuva par māksliniekiem, darbojoties radoši - Bibliotēkas lasītavā pēc 

pasākuma bija iespējams apskatīt skolēnu darbiņu izstādi “Vinnijs Pūks nāk ciemos!”. 2. a klases bērni 

Pūku atainoja zīmējumos, savukārt 3. klases skolēni savus darbiņus bija veidojuši dažādās tehnikās  

59.   Vīpes bibliotēka   Pasākums  Pirmsskolas vecuma grupiņas “Lāčuki” bērni un 1. - 4. klašu skolēni, bija sapulcējušies uz Lieldienu 
radošo darbnīcu. Bērni no papīra darināja un izdekorēja Lieldienu olas un olu vainadziņus.  

  MAIJS      

60.   Iepazinām bibliotēku (JnGB BJN)  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!  

61.   Iepazinām bibliotēku (JnGB BJN)  Bibliotekārā 

stunda  

19. maijā uz bibliotēku atbraukuši Antūžu pamatskolas lielie un mazie ķipari!  Kopā iepazinām bibliotēku 

un grāmatas, noskatījāmies  multfilmu un izveidojām skolotājiem apsveikumu!  

62.   Pirmā tikšanās medijpratības projektā 

vidusskolēniem  (JnGB BJN)  
  

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.  

63.   “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2021”   

noslēguma pasākums  (JnGB BJN)  

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!  

64.   Multeņu rīts! (JnGB BJN)  Pasākums  Pepija sagaidīja mazos ķiparus uz multeņu seansu, ar gardo popkornu un burvju končiņām!  

65.   Rotiņa māmiņai  

(Home LLI-442) (Family time) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Projekta ietvaros nodarbība  

66.   Zum, zum, zum bitītes!  
(Home LLI-442) (Game hours)  

Nodarbība   Projekta nodarbība   

67.   Ekskursija uz bibliotēku (Pilsetas b-

ka, Bērnu nodaļa)  

Ekskursija   Jēkabpils 2.vsk.1.d kl.,Ābeļu, Vidusdaugavas NVO centrs EURODESK – 3 ekskursijas  

68.   Kūku bibliotēka  Konkurss  Zīmējumu konkurss “ Mana sapņu bibliotēka”. Fantāzijas un valodas attīstīšana, jo par savu darbu vajadzēja 
pastāstīt.  

69.   Mežāres bibliotēka  Pasākums  Jauniešiem diskusijas un izstāžu apmeklēšana – Studijas Mākslas dārzs izstāde “Dārzs ziedos” un Diānas 

Šantares gleznu izstāde “Restarts” 

70.   Salas bibliotēkas   Izstāde - 
pasākums  

Beidzoties mācību gadam bibliotēkā bija iespēja apskatīt skolēnu veidoto darbu izstādi “Protu, varu, daru”. 
Šajā izstādē bija skatāmi mācību priekšmeta Dizains un tehnoloģijas veidotie koka darbi un ar 3D printeri 

veidotie darbi. No skolēnu puses bija interese par šo izstādi, jo varēja apskatīt skolasbiedru veidotos darbus.  
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71.   Viesītes bibliotēka  Pasākums  Ļoti labi izdevās pasākums ar 3. klasi, kas bija iecerēts Bibliotēku nedēļā, bet notika maijā – “Grāmatiņas 

iedvesmo darboties kopā!” Pēc tik pierastajām sarunām par lasīšanu kopīgi ar bērniem noskatījāmies 
multfilmu “Karlsons lido atkal”, un tad sekoja bibliotēku sagatavotais pārsteigums – kopīga došanās uz 

Kultūras centra “Sēlija” 3. stāvu, lai paciemotos Jēkabpils novada BJC Viesītes jaunatnes mājīgajās telpās 

un kopā ar jaunatnes darbinieci padarbotos praktiski – kopā tika ceptas plānās pankūkas! Bērni ļoti aktīvi 

piedalījās darba procesā, kā arī dalījās pieredzē par to, kā šo darbiņu mājās veic kopā ar saviem vecākiem. 
Noskaidrojām, cik dažādu veidu pankūkas zinām, kādās grāmatās iespējams atrast to receptes. Kamēr tapa 

pankūkas, bērni bibliotekāres lasījumā noklausījās pasaku par pankūku torti, kā arī iesaistījās dažādās kustību 

rotaļās, pārbaudot savu reakciju, zīmēšanas prasmes, izdomu un fantāziju.  

72.   Viesītes bibliotēka   Pasākums   Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar 3. klasi, tieši viņiem mācību gada nogalē organizējām pasākumu 

“Krāsim kopā izlasīto “grāmatu ražu”!” (Foto Nr.9). Pēc mācību grāmatu nodošanas maija nogalē lasītavā 

bērni pulcējās uz sarunu ar bibliotekārēm, kuras aicināja viņus uz aizraujošu vasaras piedzīvojumu, kurā tos 

aizvedīs izlasītās grāmatas! Skolēniem līdztekus citiem darbiņiem un izklaidēm bija jālasa grāmatas, jāatrod 
tajās interesantas domas un tās jāizraksta. Ziņas par katru izlasīto grāmatu bija radoši jānoformē  uz izlozētā 

un paša izgatavotā augļa (vai dārzeņa) formas. Tas savukārt jāatnes uz bibliotēku un jāievieto “grāmatu ražas 

grozā”, un tā visu vasaru! Rudenī, atsākoties mācībām, ar klasi un audzinātāju atkal tikāmies, lai kopā 
izvērtētu, kā gājis. Bērni atzina, ka grāmatas lasītas, bet uzdotos uzdevumus izpildīt līdz galam visiem nav 

izdevies.  

Apkopojot lasīšanas rezultātus, atklājās, ka grāmatiņas ir lasījusi vairāk nekā puse klases skolēnu. Labs 
piemērs bērniem bija audzinātāja, kura izlasīja visvairāk grāmatu.  

  JŪNIJS      

73.   Bērnu SVĒTKI  

“Sagaidām vasaru!” (JnGB BJN)  
  

Pasākums  Šoreiz Bērnu svētku  ietvaros piedalījāmies ar radošo darbnīcu, kuras laikā bērni veidoja taureņus.   

74.   Agijas Stakas ceļojošā izstāde JnGB 

BJN  

Video  

reklāma  

Video reklāma Agijas Stakas ceļojošās izstādes  

75.   Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

aktivitāšu 
pēcpusdiena  

Sadarbībā ar Kultūras pārvaldi aktivitātes  

76.   Darbi un nedarbi kopā ar Koko un 

Riko  

(Family Time)  
(Home LLI-422) (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Nodarbība   Tikšanās ar rakstnieci Evija Gulbe  

Ābeļu PII un PII “Zvaigznīte”   

  

77.   Puķu pilna vasariņa  

(Family Time)  

Nodarbība   Projekta ietvaros radošā nodarbība  
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(Home LLI-422) (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

78.   Mans jaunais saulessargs  
(Home LLI-422) (Game Hours) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Projekta ietvaros radošā nodarbība  

79.   Ceļojums tuvākā un tālākā pasaulē  
(Family Time)  

(Home LLI-422) (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Nodarbība  Projekta ietvaros radošā nodarbība  

80.   Vasaras grāmatu BINGO (Pilsetas b-
ka, Bērnu nodaļa)  

Visu vasaru   Lasīšanas veicināšanas pasākums  

81.   Aknīstes bibliotēka   Visu vasaru   Visas vasaras garumā bērniem piedāvājām lasīšanas izaicinājumu “Grāmatu bingo”, kurā , lai nopelnītu 

balviņu, vajadzēja izlasīt 12 grāmatas . Atsaucība bija liela un mērķi sasniedza vairāk kā 20 bērni.  

82.   Ābeļu pagasta bibliotēka  Pasākums  Sākoties vasaras brīvlaikam, braucām uz pilsētas bibliotēku tikties ar  rakstnieci E. Gulbi un čaklākie lasītāji 
brauca ekskursijā uz Krustpils pili.  

83.   Ābeļu pagasta bibliotēka   Visu vasaru  Ābeļu pamatskolas pirmsskolas bērni bija bieži viesi bibliotēkā, kur klausījāmies audio pasakas un 

rotaļājāmies.  

Jūnijā notika pasākums “Pikniks ar grāmatu”, kur bērni iepazīstināja ar savu vasaras mīļāko grāmatu.  

84.   Krustpils bibliotēka  Visu vasaru   Vasaras mēnešos bērni un jaunieši brīvo laiku pavadīja pa grupiņām liekot puzles, zīmējot, spēlējot spēles. 
Bibliotēkā ir pieejamas 44 dažādas spēles visām vecuma grupām. Arī  2022. gadā spēles un puzles varēja 

ņemt uz mājām un spēlēt ar ģimeni.  

85.   Kūku bibliotēka  Konkurss  Braukšana ar velokārtiem un elektromašīnām (vasarā vienu reizi nedēļā 2 stundas) Iespēja aktīvi atpūsties.  

86.   Leimaņu bibliotēka  Pasākums   Pirms vasaras saulgriežiem savus bibliotēkas lasītājus aicināja uz radošo darbnīcu Līgo vainagu pīšanā. 

Biedrības Akācija Plus vadītāja Inita rādīja kā no dažādiem materiāliem ir iespējams nopīt ziedu vai smilgu 

bizi, tradicionālo ozollapu vainagu, dažāda veida ziedu vainadziņus.( rudzupuķu, margrietiņu u.c.) Tāpat 

iespēja pīt dažādus vārpu vainagus, interesants sanāk paparžu vainags. Radoši darbojās ar dažādiem 
materiāliem, pēc tam skaista fotogrāfija ar saviem vainadziņiem!  

 Pasākumā bibliotekāre iepazīstināja ar jauno Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022.g. grāmatu kolekciju. 

Neliels ieskats katras grupas grāmatiņās. Pasākums neiztika bez dažādām atrakcijām: zīmēšanas, veiklības 
spēlēm, rotaļām  

87.     Pasākums     

  JŪLIJS      

88.   MANA JĒKABPILS  

(Jēkabpils pilsētas svētki) (JnGB 

BJN)  

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!   
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89.   Atskats uz padarīto  
   

MANA JĒKABPILS  

(Jēkabpils pilsētas svētki)  (JnGB 
BJN)  

Orientēšanās 
spēle  

Piedalījās 6 ģimenes - vairāk nekā 20 dalībnieki. Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos, 
pozitīvajām emocijām un labajiem vārdiem!  

90.   Aknīstes bibliotēka  Pasākums  Jūlija beigās bibliotēku apmeklēja Aknīstes BJC rīkotās nometnes dalībnieki , lai iepazītu bibliotekāra, 

novadpētnieka profesijas, kā arī apmeklēja   Lietuvas audējas G. Šimenienes audumu izstādi . Izstādē 

meistare bija izvietojusi ari sava stellītes , lai apmeklētāji varētu izmēģināt savas prasmes aušanā. Bērni ar 
lielu aizrautību arī izmantoja šo izdevību. Pēc tam pašiem vajadzēja izaust katram savu rokassprādzīti.  

  AUGUSTS      

91.   Nometnes bērni ciemos (JnGB BJN)  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!   

92.   Asares bibliotēka. Klauns. (JnGB 

BJN)  

Sadarbības 

pasākums  

9. augustā JGB BJN Jautrais klauniņš devās izbraukumā uz Asares bibliotēku, kur kopā ar Asares kultūras 

namu bija saorganizēts vasaras raibākais pasākums!   

93.   Svinam svētkus!  
(Jēkabpils pilsētas svētki) (Pilsetas b-

ka, Bērnu nodaļa)  

Pasākums  Radošā darbnīca par godu pilsētas svētkiem   

94.   Zem augusta debesīm  

(Vasaras grāmatu BINGO noslēguma 
pasākums) (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Pasākums  Dārza svētki  

95.   Asares pagasta bibliotēka   Pasākums   Augusta sākumā Asares parkā notika atraktīva pēcpusdiena bērniem “Jautrība ar Klaunu”, kurā bērni veica 
dažādus uzdevumus un par aktīvu darbošanos saņēma mazas balviņas.  

96.   Kūku bibliotēka  Pasākums  Atvadas no vasaras.  Bija organizēti svētki bērniem ar piepūšanās atrakcijām, izzinošām un jautrām spēlēm 

kopā ar Pepiju Garzeķe. Programmā arī- galda spēles, vizināšanās ar zirgiem, savas iemīļotas grāmatas 

ilustrēšana. Šo pasākumu apmeklēja daudz bērnu ar vecākiem, notika bibliotēkas popularizēšana.  
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97.   Leimaņu bibliotēka   Pasākums   Kad septembris klauvē pie augusta durvīm, Leimaņu bibliotēka aicina savus mazos un lielos lasītājus uz 

vasaras atvadu piknika ballīti. 29.augustā  Mežgalē  (lapenē) bērni un vecāki tikās, lai dalītos iespaidos par 
vasarā izlasītajām grāmatām, piedalītos dažādās sportiskās spēlēs, apgleznotu T-krekliņus, zīmētu un 

atpūstos. Pasākumu iesākās ar foto mīklām, kuras bija sagatavojušas 2 meitenes -  Evelīna un Ieva. Visiem 

bija uzdevums atrast nofotografētos objektus Mežgales ciemā. Meitenes šo uzdevumu sagatavoja pašas , 

iepriekš izstaigājot ciematu un atrodot objektus. Sagatavoja materiālu – lapas, kuras katram dalībniekam bija 
jāaizpilda. Šādā veidā iesaistot bērnus ir lielāka interese piedalīties pasākumā pašiem, kā arī tiek gūta 

pieredze kā labāk, interesantāk organizēt kādu pasākumu. T-krekliņu apgleznošanai, meitenes sameklēja , 

izprintēja dažādus paraugus, lai varētu izvēlēties, gan mazākie bērni, gan pusaudži.   
 Mazākie bērni izmēģināja roku bumbiņu mešanā un ar pirkstiņkrāsām  veidoja krāsainu “kaķi”. Rokas 

ievingrinātas, varēja ķerties pie T krekliņu apgleznošanas!  Sanāca skaisti! Radoši pastrādājuši, vasaras 

interesantie stāsti ir izstāstīti!  
Cik grāmatas esam izlasījuši? Noslēgumā bērniem neliela dāvaniņa uzsākot jauno mācību gadu. Pēc tam 

cienājās ar kamīnā ceptām desiņām, cepumiem un konfektēm.   

98.   Rites bibliotēka   Pasākums   Jau vairākus gadus vasaras beigās tiek rīkots pasākums “Atvadas no vasaras”. Bērniem šis pasākums ļoti 

patīk, jo tajā dienā bērni nakšņo ārpus mājām. Pārskata periodā bērniem tika dota iespēja nakšņot Rites 
bibliotēkā. Pēcpusdienā tiek organizētas dažādas sportiskas aktivitātes, vakariņās katrs bērns sev ugunskurā 

cep rauga mīklas maizīti, kurā ievieto desiņas. Bērni tos ir iesaukuši par ugunskura hotdogiem.  

  SEPTEMBRIS      

99.   Zinību diena  

Pepija (JnGB BJN)  

Sadarbības 

pasākums  

Pepija apsveica visus Sūnu pamatskolas skolēnus, vecākus un pedagogus un kopā ar 1. klases ķipariem 

mazliet parotaļājās skolas pagalmā!   

100.   Zinību diena: Pepija   
PII “ZVAIGZNĪTE” Jaunajā ielā   

(JnGB BJN)    

Pasākums  5. septembrī PII "Zvaigznīte" notika Zinību dienas pasākums kopā ar Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas 
Bērnu un jauniešu nodaļu.   

101.   Zinību diena: Pepija   

PII “ZVAIGZNĪTE” Meža ielā   
  

(JnGB BJN)  

Pasākums  Pepija Garzeķe mazajiem ķipariem rādīja, kā dzen prom niķus, dejoja burtiņu un cipariņu dejas, dziedāja 

kopā jautrā alfabēta dziesmiņas.  

102.   Dzejoļu detektīvs!  

(JnGB BJN)  

Pasākums  Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa,  rīkojam dažādus pasākumus par godu 

dzejas dienām!  

103.   Dzejoļu detektīvs!  

(JnGB BJN)  

Pasākums  Pēc “Dzejoļu detektīva” bērni veidoja savas īpašās grāmatzīmes.   

104.   Skaļā lasīšana  

(JnGB BJN)  

Pasākums  "Skaļās lasīšanas" reģionālais fināls! 2022.gada 24. septembrī Jēkabpils novadu Rīgā pārstāvēja Jēkabpils 

2.vidusskolas 6.e.klases skolniece Katrīna Sprindža!  
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105.   Dzejoļu detektīvs!  

(JnGB BJN)  

Pasākums  Jēkabpils 3.vidusskolas 6.b. un 4.a. klases skolēni iejutās DZEJOĻU DETEKTĪVU lomās, lai atrastu 

izkritušos vārdus.  

106.   Dāvana tētim  
(Home LLI-422) (Game Hours) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Projekta nodarbība  

107.   Tikšanās ar Agnesi Vanagu (Pilsetas 
b-ka, Bērnu nodaļa)  

Tikšanās    Tikšanās ar bērnu grāmatu autori  

108.   Atašienes pagasta bibliotēka  Konkurss  Atašienes skolas bērni veidoja paši savu bilžu izstādi kuras nosaukums bija “Grāmatu burvība rudenī” 

Skolēni no 1-9.klasei izvēlējās savu tā brīža mīļāko grāmatu un veidoja uz rudens fona fotogrāfijas, kur bija 

redzama viņu grāmata un rudens krāsas. Notika arī balsošana, kur ikkatrs bibliotēkas apmeklētājs varēja 
nobalsot par 5.nominācijām.  

109.   Aknīstes bibliotēka  Pasākumi   Septembrī bibliotēka organizēja vairākus pasākumus veltītus Dzejas dienām. Bērnudārza grupiņām rīkojām 

dzejas orientēšanos,  bet sākumskolas 3. un 2. klasei bibliotekārās stundas veltītas J. Osmaņa daiļradei.  

110.   Aknīstes bibliotēka  Pasākums  Septembrī notika arī tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci R. Štelmaheri. Runājām dzeju, par dzeju un atklājām 
mākslinieces gleznu izstādi. Šo pasākumu apmeklēja gan vidusskolēni, gan mākslas skolas audzēkņi.  

111.   Aknīstes bibliotēka  Pasākums  Septembŗī  Aknīstes vidusskolas 5.klase iepazinās ar bibliotēku un novadpētniecības nodaļu kā atmiņu 

glabāšanas institūciju  

112.   Ābeļu pagasta bibliotēka   Pasākums   Septembrī dzejas pēcpusdiena, kur kopā ar bērniem minēja mīklas, rakstīja uz asfalta dzejoļus gan no 

grāmatām, gan pašu sacerētus  

113.   Dignājas bibliotēka  

  

  

Pasākums  Dzejas dienas pasākums Dignājas pamatskolā   

“Dzejo, Dzeja, Dzejolīšos”  

Pasākums notika sadarbībā ar Dignājas tautas namu un pamatskolu. Pasākuma programmā :         
Viktorīna par Jēkabpils novada dzejniekiem, Lielformāta spēles, Balvas par piedalīšanos, Dzeja uz asfalta.  

Atsaucība no skolēnu puses bija necerēti liela.  

114.   Gārsenes bibliotēka  Pasākums   Rudenī, apmeklējot Gārsenes pili, bibliotēkā iegriezās un ar to iepazinās Aknīstes vidusskolas 1. klases 

skolēni un audzinātājas.  

115.   Rites bibliotēka   Visu mācību 
gadu   

Lai veicinātu lasīšanu pārskata periodā bērni tika aicināti veidot tārpiņus no aplīšiem. Kad par katru izlasītu 
grāmatu bērniem tiek iedots krāsains aplīts, un tādejādi krājot kurš vairāk grāmatu izlasīs. Lai pārliecinātos 

vai tiešām grāmata ir izlasīta, bērniem to nododot ir jāpastāsta, par ko ir šī grāmata.  

116.   Salas bibliotēka  Pasākums   Ar prieku un sajūsmu dažādu vecumu bērni apmeklēja izstādi ‘’Minči un draugi”. Izstādē bija apskatāmi 
jēkabpilietes Aleksandras Bekusovas adīti, tamborēti kaķi, zaķi un pūce. Iedvesmu rokdarbiem guva Salas 

vidusskolas 4.klases meitenes ar skolotāju Daci Jēkabsoni. Izstāde tika papildināta ar dažāda veida grāmatām 

par šo tēmu.  

Izstādi “Minči un draugi” apmeklēja 1 klašu skolēni un notika Dzejas stunda” Pantiņi kopā ar Minčiem”. 
Lasījām dzejoļus par zaķiem, kaķiem, skatījāmies  multfilmas. Bērni pastāstīja par saviem mīluļiem. 

Noslēgumā bērni saņēma grāmatzīmes ar bibliotēka logo un saldumus par pacietīgu klausīšanos  
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117.   Salas bibliotēkas   Pasākums   Sākoties Jaunajam mācību gadam pie bibliotēkas notika pasākums kopā ar Salas Tautas namu “Ciemojoties 

Gudrības salā”.  Bērni iepazina jaunās grāmatas, pastāstīja vasaras piedzīvojumus  un meklēja 
noslēptos  saldos gardumus.  

118.   Variešu bibliotēka  Pasākums   Ģimeņu sporta diena  “Vasaras jampadracis”. Svētkos norisinājās dažādas sporta aktivitātes ģimenēm ar 

komandu un individuālajām disciplīnām.  

  

119.   Variešu bibliotēka   Pasākums  Bibliotekārā stundas “Kas dzīvo bibliotēkā?”  

Septembrī dzejas dienu ietvaros notika pasākums “Dzejoļa pārvērtībām sekojot”. Bērni uzzināja kā dzejolis 

pārtop multfilmā, nonāk grāmatā.  

120.   Vies;ites bibliotēka   Pasākums   Rudens pusē vairāki interesanti pasākumi skolēniem notika Dzejas dienu ietvaros. Īpaši gribas pieminēt 
pasākumu “Pikniks ar dzeju”. Pirmā tikšanās ar moto: “Nes dzeju uz mājām!” pasākuma dalībniekiem – 3. 

klasēm - notika jau 9. septembrī, kad Bibliotēkā pārrunājām, kas ir Dzejas dienas, kā tās radušās, kāda tām 

saistība ar novadnieku Raini. Tika dots uzdevums izvēlēties lasīšanai kādu dzejas grāmatu, atrast tajā 

visskaistāko dzejoli un sagatavoties to izteiksmīgi nolasīt “Dzejas piknikā”.  

121.   Vīpes bibliotēka   Pasākums   Bibliotēkā notika Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena ar radošu darbošanos. Bērni izgrieza no papīra krāsainas 

kļavu lapas, uz lapām uzlīmēja pašu sacerētu dzejas četrrindi un katrs savu dzejoli nolasīja. Pasākuma 

noslēgumā, bērni ar krāsainiem krītiņiem rakstīja dzeju uz terases grīdas  

  OKTOBRIS      

122.   „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 

2022” iepazīšanās pasākums  

(JnGB BJN)  

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.  

123.   Otrā tikšanās medijpratības projektā 

vidusskolēniem  

(JnGB BJN)  

  

Projekts  Projekts stiprinās bibliotēku sadarbību ar vietējiem jauniešiem.  

124.   Dzejas dienas  

Atašienes skolā  

(JnGB BJN)  
  

Izbraukuma 

pasākums  

(Radošā 
darbnīca)  

Dzejas dienu ietvaros Atašienes skolas skolēni mācījās no grāmatām izveidot vāzes. Lai vāzes izlocītu no 

grāmatām ir nepieciešama liela pacietība.  

125.   Dzejas dienas  

Sūnu pamatskolā  

(JnGB BJN)  

Izbraukuma 

pasākums  

  

Bibliotekāres un skolotājas bija sagatavojušas interesantas nodarbes un galvenais DZEJOĻU zupas vārīšanu.  

126.   Multeņu pēcpusdiena  
(JnGB BJN)  

Pasākums  17. oktobrī  ciemos sagaidījām Jēkabpils 3. vidusskolas skolotājas Mārītes Viļumas ķiparus! Pēc ekskursijas 
pa pilsētu, skolēni atnāca atvilkt elpu - noskatījāmies 2 multfilmas.  

127.   "Bērnu žūrijas 2022" topošie eksperti  

(JnGB BJN)  

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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128.   "Bērnu žūrijas 2022" topošie eksperti  

(JnGB BJN)  

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!  

129.   SPOCIŅU VAKARS  
(JnGB BJN)  

  

Radošā darbnīca  26. oktobra pēcpusdienā tapa dažādas lietiņas, lai nebūtu baisi, bet smieklīgi! Paldies bērniem par kopā 
pavadīto superīgo laiku  

130.   Vakarstunda baiļu bankā  
( Helovīnu pēcpusdiena) (Pilsetas b-

ka, Bērnu nodaļa)  

Aktivitāšu 
pēcpusdiena  

Helovīna pēcpusdiena ar skolēniem   

131.   Ekskursijas uz bibliotēku (Pilsetas b-

ka, Bērnu nodaļa)  

ekskursijas  Iepazīšanās ar bibliotēku un piedāvātajām projekta  tehnoloģiojām  

132.   Ābeļu pagasta bibliotēka  Pasākums   Oktobrī notika helovīnu vakars. Bērni nāca ar maskām un piedalījās helovīnu atrakcijās.  

133.   Kūku bibliotēka  Radošā darbnīca   “ Tamborēšanas un adīšanas pamati”. Mēnesi- 4 reizes.  Iespēja bērniem iemācīties kaut ko jaunu. Pavadīt 

laiku lietderīgi.  

134.   Salas bibliotēka   Pasākums    “Rokraksti un laikraksti 200” tā saucās interaktīvā lekcija 7.klases skolēniem, kuru pastāstīja Jēkabpils 
Vēstures muzeja Galvenā krājumu glabātāja Iluta  Bērziņa. Bērni apskatīja vecās avīzes, pamēģināja rakstīt 

uz elektriskās rakstāmmašīnas.  Šis pasākums notika cikla Latviešu  grāmatai 500 ietvaros.  

  

135.   Salas bibliotēkas   Pasākums   UNESCO mantojums Biržu baznīca  12.klases skolēniem bija iespēja tikties ar Jēkabpils Vēstures muzeja 
Galveno krājuma glabātāju Ilutu Bērziņu, kura interaktīvā veidā pastāstīja par Biržu sv. Annas luterāņu 

baznīcu. Skolēni saņēma  attēlus uz kuriem bija attēloti dažādi priekšmeti un uzdevums bija izdomāt stāstu 

par baznīcu. Pasākums tika atspoguļots sociālajā tiklā www.facebook.com  

136.   Salas bibliotēkas   Pasākums   “Burtiņš burtiņš un tad alfabētiņš”  2 klases skolēni skatījās multfilmu, lika burtu puzli, lasījām  Mielavas 
Ivetas grāmatu Alfabēts atbrauc ar auto un sacerējām stāstu par alfabētu  

137.   Sēlpils 1.bibliotēka   Pasākums  ”Salas vidusskolas novadpētnieki Sēlpils 1. bibliotēkā”    

Sēlpils 1. bibliotēkā tika uzņemti skolēni no Salas vidusskolas, kas Salā aktīvi darbojas novadpētniecības 

klasē. Viņi tika iepazīstināti ar Sēlpils pagasta vēsturi, Sēlpils 1. bibliotēku un novadpētniecības krājumu. 
Tāpat tika iesaistīti līdzdarboties, atpazīt dažādus priekšmetus, saskatīt saistību ar dažādiem vēstures 

notikumiem.  

138.   Variešu bibliotēka   Pasākums   Spēļu diena Medņos.    
Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēkā esošajām spēlēm  

139.   Variešu bibliotēka  Radošās 

darbnīcas   

Spoku darbnīca   

No marles taisījām spociņus  

Gatavojamies helovīniem   
Gatavojām ķirbi no papīra ar ko dekorēt māju  

140.   Zasas bibliotēka   Pasākums   5.klase ierodas bibliotēkā, lai aplūkotu privātkolekciju no Pļaviņām- “Pūcītes”  

Klases kolektīvs kopā ar audzinātāju Ingu bija iepriekš sagatavojuši tautas dziesmas par pūcītēm.  
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141.   Zīlānu bibliotēka   Pasākums  Burtiņu zupas vārīšanas svētku sadarbībā ar Sūnu pamatskolu..Katrau klasei savi burtiņi, a rkuriem sākas 

kāds dārzenis, ko likām kopigajā burtiņu zupa..Bija jautri un omulīgi.   

  NOVEMBRIS      

142.   Daudz laimes dzimšanas dienā 

LATVIJA!   

(JnGB BJN)  

Pasākums   

  

  

Patriotiskās nedēļas aktivitātes noslēgušās! Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās, iesūtot video 

apsveikumus Latvijai!   

143.   Daudz laimes dzimšanas dienā 

LATVIJA!  

(JnGB BJN)  

Video  Video apsveikums LATVIJAI!  

144.   Daudz laimes dzimšanas dienā 
LATVIJA!  

(JnGB BJN)  

Pasākums  Atzīmējot 18. novembri – Latvijas 104. dzimšanas dienu, pie mums norisinājās nodarbība, sadarbībā ar PII 
“Kāpēcītis” sagatavošanas grupiņu.   

145.   Radoši un koši  

(Rakstniecei A.Lindgrēnai-115) 
(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Radošā darbnīca lasītavas apmeklētājiem   

146.   Daba Ziemeļvalstīs  

(Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
ietvaros) (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Rītausmas 

lasījums   

Nodarbība bērniem   

147.   Latvijai-104(Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Nodarbība   Tematiska pēcpusdiena PII “Auseklītis”, “Bitītes” grupiņa  

148.   “Es savai Zemītei” (Pilsetas b-ka, 
Bērnu nodaļa)  

Koncerts   S. Ščerbicka un A. Žilinska Mūzikas skolas audzēkņi  

149.   Aknīstes bibliotēka  Pasākumi   Novembrī piedalījāmies Ziemeļvalstu literatūras nedēļas Rīta lasījumos ar PII ‘’’Bitīte” “Taurenīšu “ un 

”Mārīšu “grupiņu bērniem, kā arī ar Aknīstes vidusskolas 2. un 3. klasēm. Kopīgi  uz lielā ekrāna lasījām 

grāmatiņu ”Ja tu satiec lāci” , iepazinām lāču daudzveidību pasaulē, pildījām darba lapas par lāčiem.  

150.   Kūku bibliotēka   Pasākums  Lāčplēša diena “ Mēs augam Latvijā un Latvijai!”   

Bērni un jaunieši iepazinās ar A. Pumpura eposu “ Lāčplēsis”, atkārtoja Lāčplēša dienas vēsturi. Jautājumu 

spēlē “ Ko tu zini par Latviju” varēja pārbaudīt savas zināšanas.  

151.   Leimaņu bibliotēka   Pasākums  Valsts svētku nedēļā  Leimaņu bibliotēkā bija īpaši darbīgs. Rīta cēlienā bibliotēkas struktūrvienībā 
Leimaņu TN ciemojās Dignājas mazie pirmsskolas bērni, kuri iepazinās ar Amatu māju "Rūķīši", piedalījās 

maizītes cepšanā. Kopīgi darbojoties noskaidroja bērnu zināšanas par mūsu valsts svētkiem novembrī. 

Priecē bērni bija zinoši un zinātkāri! Nelielā sarunā par bibliotēku iepazinās ar daudzveidīgajām, 
krāšņajām, izglītojošām bērnu grāmatām. Baudīja Initas Lāces gatavoto tēju un pīrāgu. Pēc tam kopīgas 

sportiskās aktivitātes - stafetes un rotaļas pa lielo Leimaņu TN zāli un Latvju zīmju parku. Bērnus mājup 
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pavadīja ar silto maizes kukulīti no pašu cepiena! Dienas gaitā Leimaņu bibliotēkā " Mežvijās" ciemojās 

Zasas audzēkņi ar Labo darbu koncertu pansijas ļaudīm.  

152.   Rubeņu bibliotēka   Pasākums   Bērnudārza bērni pārsteidza  Mārtiņdienā, ierodoties ķekatās pie reizes arī apskatot I.Deksnes gleznu 
izstādi ,,Siltums manai dvēselei”  

153.   Salas bibliotēkas  Izbraukuma 

pasākums- 
ekskursija   

“Vēstures mantojuma stāsts” ekskursija kopā ar skolotāju Pārslu Stirnu un novadpētniekiem uz Sēlpils 

pagasta 1.bibliotēku,kur vadītāja pastāstīja un iepazīstināja ar Sēlpils pagasta vēsturi.  

154.   Salas bibliotēka  Pasākums   ‘’No grāmatiņas līdz multfilmai” sadarbībā ar Salas Tautas namu. Lasījām fragmentu no A.Lindgrēnas 

grāmatas Karsons, kurš dzīvo uz jumta, noskatījāmies multfilmu, veidojām grāmatzīmes . Un protams 

našķējamies ar saldumiem.  

155.   Zasas bibliotēka   Pasākums   Sadarbībā ar skolas bibliotekāri tika organizēta viktorīnu par Latviju un zīmējām apsveikumus –“Daudz 
laimes dzimšanas dienā, Latvija!” Katrs dalībnieks par piedalīšanos saņēma nelielas balviņas. Uzzīmētie 

apsveikumi glabāsies pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumā.  

  DECEMBRIS      

156.   Grāmatas brīnumainās pārvērtības  

(JnGB BJN)  

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 makulatūras grāmatām iedot otro dzīvi.  

157.   RŪĶA DARBNĪCA  

(JnGB BJN)  

Radošā darbnīca  2022. gads tuvojas noslēgumam un pie mums notika Rūķa darbnīcas! Šogad izmantojām norakstītās 

grāmatas, lai izgatavotu skaistas eglītes un nelielas dāvaniņas sev!  

158.   RŪĶA DARBNĪCA  

(JnGB BJN)  

Radošā darbnīca  Aicinājām mazākos un lielākos ķiparus noticēt brīnumiem un pasapņot!  

159.   RŪĶA DARBNĪCA  

(JnGB BJN)  

Radošā darbnīca  pirms pašas darbnīcas sākuma, mūsu brīnums atceļoja - 3D pildspalvas!! Tagad vēl viena interesanta nodarbe 

pie mums bija pieejama!  

160.   RŪĶA DARBNĪCA  
(JnGB BJN)  

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.   

161.   RŪĶA DARBNĪCA  
(JnGB BJN)  

Radošā 
darbnīca   

Nekas nekad nenotiek pēc plāniem, arī 2022.g. Rūķu darbnīcas turpinājās ilgāk nekā bija ieplānots, jo 
bērniem ĻOTI iepatikās.  

162.   Svētki pašu rokām(Pilsetas b-ka, 

Bērnu nodaļa)  

Nodarbība  Radošā darbnīca lasītavas bērniem   

163.   Ekskursijas (Pilsetas b-ka, Bērnu 

nodaļa)  

Pasākums  Iepazīšanās ar bibliotēkas piedāvājumiem projektā    

164.   Zvaigznīšu svētki (lasīšanas 

veicināšanas konkursa noslēgums) 

(Pilsetas b-ka, Bērnu nodaļa)  

Pasākums  “Boļānu” lauku māju saimn., stāstniece  D.Paegle un JBJC metodiķe V.Talla  
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165.   Atašienes pagasta bibliotēka  Nodarbības  Ļoti cieša sadarbība ar bērnudārza grupām. Viņi ir bieži ciemiņi Atašienes bibliotēkā. Katru mēnesi viņi 

atbrauc uz bibliotēku. Kopā lasām pasakas, dzejoļus, griežam, zīmējam, līmējam dažādus darbiņus, dziedam 
dziesmiņas, dejojam un ejam rotaļās  

166.   Aknīstes bibliotēka   Pasākumi   Decembrī bibliotēku apmeklēja Aknīstes vidusskolas 1. un 10. klase, lai iepazītos ar bibliotekāra un muzeja 

darbinieka profesijām.  

Gada noslēgumā apbalvojām čaklākos lasītājus bērnu literatūras nodaļā.  

167.   Ābeļu pagasta bibliotēka   Pasākums   Decembrī notika radošās darbnīcas, kur bērni gatavoja pagasta āra eglei katrs savu rotājumu. Darbojoties, 

katrs stāstīja savu ziemassvētku stāstu.  

168.   Dignājas bibliotēka     Gada noslēguma pasākums bibliotēkā “Ziemassvētkus gaidot”  

Visjaukākais pasākums, kurā bērni varēja radoši izpausties. Bija gan piparkūku darbnīca, gan dažādas jautras 
spēles, cienāšanās, kā arī čaklāko lasītāju apbalvošana.  

169.   Gārsenes bibliotēka   Nodarbības  Gaidot Ziemassvētkus, mazākie bērni bibliotēkā varēja izkrāsot savu mīļāko grāmatu vai animācijas filmu 

varoņus, vai kādu no ziemas un Ziemassvētku personāžiem.  

170.   Krustpils bibliotēka   Radošā 
darbnīcas  

Lai radītu svētku noskaņu, notika Adventes vainadziņu darbnīca, kas izvērtās mīļa un radoša.   

171.   Kūku bibliotēka   Visu gadu   Bibliotēkā notika arī citi pasākumi, kuros piedalījās bērni un jaunieši. Piemēram: Lielā Talka, hokeju 

skatīšana uz lielajā ekrānā.   

172.   Leimaņu bibliotēka   Pasākums   Kādas Ziemassvētku tradīcijas ir ģimenēs? Protams, modernizētas. Tāpēc bibliotekāre nolēma jaunajai 

paaudzei parādīt, kādas tradīcijas ziemas saulgriežos bija mūsu senčiem. Lūk, viena no tām – ķekatas. 
Aicinājām Bērnu žūrijas dalībniekus un Tautas nama darbiniekus un visus interesentus saģērbties latviskās 

maskās. Pulcēties zālē, kur ķekatniekus iepazīstināja ar masku nozīmi, stāstīja par Ziemassvētkiem un 

ķekatām, iemācījās budēļu dziesmas un rotaļas. Ķekatu gājienu sāka  pa Leimaņu ciematu. Jautrā, trokšņainā 
pulciņā, lai aizbaidītu tumsu un slimības, apciemoja vairākas mājas, izdancināja seniorus, dziedāja. 

Ķekatnieku pulkā bija saimniece – Līga Lācīte, saimnieks – Gints Audzītis, bija čigāns, kas dancināja lāci, 

jautrā čigāniete, kaza, lapsa un citas maskas. Dziesmas palīdzēja dziedāt Anita Ķikute. Neiztrūka arī bluķa 
vilkšana. Apciemoja un, cerams, iepriecināja pansionāta vecos ļaudis “Mežvijās” - Mežgalē.Gan iedzīvotāji, 

gan paši ķekatnieki bija gandarīti par izdevušos pasākumu. Ievēroja, ka bērniem labāk par saldumiem garšoja 

pupas un zirņi, kas ir viena no Ziemassvētku neiztrūkstošām sastāvdaļām.  

173.   Mežāres bibliotēka   Visu gadu   Bibliotekārās stundas mazajiem bērniem – iepazīšanās ar bibliotēku, grāmatu tēliem un varoņiem, praktiskas 
nodarbes u.c.  

174.   Salas bibliotēkas  Pasākums   ‘’Novada skaistākās vietas” viesojās Jēkabpils Tūrisma un informācijas centra vadītāja Laura Trukšāne un 

interaktīvā nodarbībā iepazīstināja jauniešu ar tūrisma iespējām novadā, pastāstīja par centra darbību. 

Jaunieši savukārt dalījās ar iespaidiem par saviem ceļojumiem un izveidoja maršrutus pa kuriem viņi vestu 
ārzemju jauniešus, kuri viesotos novadā.  

175.   Saukas bibliotēkas   Visu gadu   Tā kā skolas nav, bērni tiek nodarbināti individuāli:  Galda spēles(bibliotēkā ir dažādas 

spēles) Zīmējam, Lasām, Datorspēles spēlējam  
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176.   Sēlpils 1.bibliotēka  Pasākums  ”Mans Ziemassvētku apsveikums”   

Tematisks pasākums bērniem, apsveikumu kartīšu veidošana.   

177.   Vīpes bibliotēka  Pasākums   Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nestu patiesu prieku, 21.decembrī, Vīpes bibliotēkā notika radošā 
darbnīca. Atsaucība bija liela. Gan lieli, gan mazi grieza un līmēja. Izgatavojām apsveikuma kartiņas, jo 

katram ir kāds, ko vēlamies apsveikt Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.  



 Fotomirkļi no pasākumiem bērniem 

 

Ābeļu bibliotēka 
 

Pikniks ar grāmatu Akuratera takā Ābeļos Helovīnu ballīte 

Aknīstes bibliotēka 
 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu “Lasīt ir 

stilīgi” mazākajiem žūrijas ekspertiem. 
Bija aušanas izstāde un izvietotas mazas stellītes. 

Noklausījušies audēju stāstus, pēc tam pašiem 

vajadzēja izaust katram savu rokassprādzīti. 

Dzejas dienas - sākumskolas 3. un 2. klasei 

bibliotekārās stundas veltītas J. Osmaņa 

daiļradei 

 

Novembrī piedalījāmies Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļas rīta lasījumos - pildījām darba lapas par 

lāčiem. 
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Asares bibliotēka 

 Augusta sākumā Asares parkā notika atraktīva 

pēcpusdiena bērniem “Jautrība ar Klaunu”  
 kurā bērni veica dažādus uzdevumus un, par aktīvu 

darbošanos, saņēma mazas balviņas. 

Atašienes bibliotēka 
 

Atašienes skolas bērni veidoja paši savu bilžu 

izstādi kuras nosaukums bija “Grāmatu burvība 

rudenī” 

 
Cieša sadarbība ar PII, kad bērni nāk ciemos un 

notiek dažādas radošās darbnīcas 

Dignājas bibliotēka 

Pasaku pēcpusdiena bija veltīta Ukrainai - 

lasījām ukraiņu tautas pasakas, pēc tam bērni 

zīmēja savu pasaku, kā arī cienājāmies ar 

ukraiņu konfektēm.  

 

Piparkūku darbnīca 
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Gārsenes bibliotēka 

“Grāmatu tārpiņi” uzsākuši augšanu -  īpaši 

labi augšana veicās lietainākās dienās 

Balviņas čaklākajiem lasītājiem  

Kalna bibliotēka 

Lieldienu rīts Lieldienu rīts  

Krustpils bibliotēka 

Lieldienu rotājumu darbnīca 

 
 

Adventes vainadziņu darbnīca 
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Leimaņu bibliotēka 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēgums. 
Pasākuma turpinājumā spēlēja teātri. Leimaņu TN 

vadītāja Ginta režijā iestudējot dzejoli "Pieci kaķi" 

 

Līgo vainagu pišanas darbnīca 

Atvadas no vasaras – pikniks  Ķekatnieku pēcpusdiena 

Mežāres bibliotēka 

Iepazīsim bibliotēku Bibliotekārās stundas  

 

Rites bibliotēka 
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Top darbi fotokonkursam – Sveču diena Dzejas dienas  

Rubeņu bibliotēka 

Bērnudārza bērni apskatās I.Deksnes gleznu 

izstādi ,,Siltums manai dvēselei” 

Jaunieguvumu bērniem popularizēšana bibliotēkā 

un sociālajos tīklos  www.facebook.com 

Salas bibliotēka  

“Atverot grāmatiņu” saruna ar 

“Grāmatiņdraugu “ pulciņa dalībniekiem  
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UNESCO nedēļa 

 

Ziemeļvalstu nedēļa 

Saukas bibliotēka  

Bērni iemīļojuši galda spēles Ar katru bērnu notiek individuālas nodarbības 

Sēlpils 

Salas vidusskolas novadpētnieki Sēlpils 1. 

bibliotēkā  
Sēlpils 2.bibliotēkā bērniem un jauniešiem 

bibliotēkā nav atsevišķas telpas, ir tikai telpas daļa-

stūrītis. 

Variešu bibliotēka 
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Lieldienu radošā darbnīca  Viss par Vinniju Pūku  

Es stāstu par savu profesiju  - ugundzēsējs  Vasaras zibakcija “Lasām grāmatu!” āra lasītavā  

Vīpes bibliotēka  

Lieldienu radošā darbnīca Dzejas dienas 

Zasas bibliotēka 
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Skolēni aplūko  privātkolekciju no Pļaviņām- 

“Pūcītes” 
Viktorīna – zīmējumu konkurss –“Daudz laimes 

dzimšanas dienā, Latvija!”  

Zīlānu bibliotēka 

Pepija sūnu pamatskolā Burtiņu zupas uzdevumi  

Pilsētas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa 

Piedaloties Starptautiskajā bērnu aizsardzības 

dienā Kena parkā, sniedzām iespēju ar 3d 

ierīcēm darboties arī āra apstākļos.  

Īpaši veiksmīgi izdevās pasākums mazākajiem 

bibliotēkas apmeklētājiem "Mana pirmā grāmatiņa"  
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Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā 

viesojās rakstniece Evija Gulbe  

Dārza svētki 

Jēkabpils novada Galvenās bibiotēkas BĒRNU un JAUNIEŠU NODAĻA 

Valentīndienas pasākumi vēl Zoom platformā, 

bet  bērnudārza bērniem ļoti patika  

Lieldienas japmadraci varējām jau iesākt 

klātienē…Kas par pasākumu  bez grāmatas?  

Lieldienu radošājās darbnīcās top tik skaisti 

dekori savām rociņām 

 Mūs saulainie, “īpašie” bērni no Antūžu 

pamatskolas ar lielāko prieku iesaistās radošajās 

darbnīcās  
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Pilsētā tika rīkoti Bērnu svētku, kur piedalījās 

arī mūsu nodaļas Pepija ar 

GIGANTBURBUĻIEM, kas patika gan 

lieliem, gan maziem 

 Ko var darīt ar vecām avīzēm un saplēstām 

grāmatām? Nu re, kādus skaistumus vasaras 

nometnes bērni mums izgatavoja! 

Pepija ar nelieliem pārsteigumiem Sūnu 

pamatskolā 1.septembrī  
Nu nieks vien ir tās blēņas, mēs ar visu tiksim galā  

Asares bibliotēkā ciemojas mūsu nodaļas 

Klauniņš ar jautrop pasākumu  

Skaļās lasīšanas reģionālais fināls Jēkabpils 

novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu 

nodaļā 
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Latvijas dzimšanas dienai veltītie pasākumi 

guva atsaucību arī no mazajiem ķipariem 

ES ESMU LATVIJA..arī Tu esi Latvija!  

Grāmatu starta projekts – ukraiņu bērniem Mūsu lasītāji vienmēr ir draudzīgi un atbalsta 

ukraiņu bērnus!  

Ziemassvētku radošā darbnīca pansionātā 

“Jaunāmuiža” 
Ja grūtāk rokām izdarīt – Rūķīte steidz palīgā..kā 

nekā ir Rūķa darbnīca!  
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Pielikums Nr.5 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Bibliotēka  Projekta nosaukums  Finansētājs  Finansējuma 

apjoms 
(EUR)  

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums)  

Publiskās bibliotēkas  

Atašienes 
bibliotēka  

Projekts “Visi kopā vasarā!” 

nodarbība cikls (4 nodarbības) 

“Latgales jaunuves krekla 

šūšanas darbnīca”  

Lauku 
partnerība 

Sēlija, 

Sabiedrības 

integrācijas 
fonds  

600  Nodarbībās secīgi tika izstāstīta 
par krekla rašanās vēsturi un 

darināts krekls. Caur folkloru, 

latgalisko dzīvesziņu un viedo 

sievu dzīves pieredzi bija 
iespēja iepazīties ar Latgales 

sieviešu gudrībām un pieredzi 

ģimenes stiprināšanā. 
Nodarbības vadīja tautas tērpa 

darināšanas meistare Aina 

Ļebedeva.  
Valdemāra 
Ancīša Aknīstes 

bibliotēka  

Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  38 bērni, 3 pieaugušie  

Pašvaldība  110  

Ābeļu bibliotēka  Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  545  25 bērni un 3 pieaugušie  

Pašvaldība  100  

Krustpils 

bibliotēka  
Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  6 bērni, 1 pieaugušais  

Pašvaldība  185  

Kūku bibliotēka  Lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  17 bērni, 3 pieaugušie  

Pašvaldība  0  

Leimaņu 

bibliotēka  
Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  14 bērni, 6 vecāki  

Pašvaldība  106  

Rites bibliotēka  Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  11 bērni, 4 pieaugušie  

Pašvaldība  0  

Variešu 
bibliotēka  

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  11 bērni  

Pašvaldība  201  

Vīpes bibliotēka  VKKF/ LNB  273  10 bērni  
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Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija”  

Pašvaldība  0  

Jēkabpils novada 

Galvenā 

bibliotēka  

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  545  126 bērni, 8 pieaugušie  

Pašvaldība  301  

LNB Atbalsta biedrības 

lasīšanas veicināšanas projekta 

“Grāmatu starts” īpašais 

piedāvājums ukraiņu 
bērniem  

LNB Atbalsta 

biedrība  
18  3 komplekti 3 ukraiņu bērniem  

Pašvaldība  18  

ESF projekts “Veselības 

veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi 
Jēkabpilī” Lekcija “Jauniešu 

psihiskā veselība pandēmijas 

laikā”   

ESF  250  Lekcija par pandēmijas  

ietekmi uz jauniešu psihisko 

veselību  un galvenajiem 
ietekmes faktoriem attiecībā uz 

pusaudžu un jauniešu  mentālo 

veselību. Lektors psihoterapijas 
speciālists Marks Jermaks.  

Projekts [Multi]medijpratība  Gētes institūts 

Rīgā, LNB  
0 Projektā piedalījās piecas 

jauniešu komandas no 

Daugavpils, Jelgavas, 
Jēkabpils, Kuldīgas un 

Valmieras. Rezultātā ir tapuši 

pieci informatīvi video par 
tādiem medijpratības 

aspektiem kā dziļviltojums, 

stereotipi medijos, 

dezinformācija un sekstings.  

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka  

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  545  148 bērni, 5 pieaugušie  

Pašvaldība  316  

LLI-422, Ģimenei 

draudzīgas bibliotēkas 

izveide kā ieguldījums sociāli 

ekonomiskajā attīstībā 

Ludzas novadā, Rokišķu 

rajonā un Jēkabpils pilsētā 

(HOME)  

ERAF 

finansējums  
195 031  Projekta mērķis: veicināt 

Ludzas (Latvija), Rokišķu 
(Lietuva) un Jēkabpils (Latvija) 

pašvaldību iedzīvotāju sociāli 

ekonomisko aktivitāti, tādējādi 
sekmējot dzīves apstākļu 

uzlabošanos Latvijas un 

Lietuvas pierobežas reģionā – 3 
pašvaldībās, kuras atrodas tālu 

no attīstības centriem, ar zemu 

dzimstības, augstu mirstības 

līmeni un zemu iedzīvotāju 
ienākumu līmeni.  

Jēkabpils novada 

Galvenā 

bibliotēka (28 
bibliotēkas 

struktūrvienības)  

LNB administrētā programma 

“Grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām”  

Latvijas 

valsts, 

Kultūras 
ministrija  

7441  690 eksemplāri (28 

bibliotēkas  struktūrvienībām)  

 
Skolu bibliotēkas  

Sūnu 

pamatskolas 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  30 bērni  
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Atašienē 

bibliotēka   

Aknīstes 

vidusskolas 

bibliotēka  

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  

VKKF/ LNB  273  50 bērni  

Zasas vidusskolas 
bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  273  15 bērni  

Salas vidusskolas 

bibliotēka  
programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  545  20 bērni  

Rubeņu 

pamatskolas 
bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  273  35 bērni  

Jēkabpils 

2.vidusskolas 

bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  818  150 bērni  

Jēkabpils 

3.vidusskolas 

bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  818  30 bērni  

Biržu 
pamatskolas 

bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  273  15 bērni  

Sūnu 

pamatskolas 
bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  273  50 bērni  

Krustpils 

pamatskolas 

bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  273  5 bērni  

Viesītes 

vidusskolas 

bibliotēka  

programma „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”  
VKKF/ LNB  545  60 bērni  
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Pielikums Nr. 6 

  

Jēkabpils novada bibliotēku publicitāte 

Reģionālais laikraksts “Brīvā Daugava” 

1. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  VARAM stāsta par vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla attīstību : [par 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) tiešsaistes seminārā prezentēto valsts 

un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VKAC) reformu, pagastu bibliotēku telpu un 

darbinieku piemērotību centra pakalpojumu sniegšanai un februārī plānotās attālinātas, personalizētas 

konsultēšanas izmēģinājuma organizēšanu ar VID (arī Viesītes un Rubeņu VKAC)] / Ilze Bičevska ; 

pēc VARAM ministra Artūra Toma Pleša inform. ; tekstā stāsta ministrijas Valsts pārvaldes 

pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas pārstāve Maija Anspoka ; fotogr. D. Mažeika. 

- (Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 11 (2022, 8. februāris), 3. lpp. : il. 

        Klientu apkalpošana - Jēkabpils novads. 

2. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Dažādi cilvēki, viena pilsēta - Viesīte : [par kultūras centra "Sēlija" un Viesītes 

bibliotēkas rīkoto sarunu vakaru Viesītes kultūras centrā (Jēkabpils novads) : pilsētas 94 gadu jubilejai 

veltītā pasākumu cikla ietvaros] / Ilze Bičevska ; pēc Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

Alfona Žuka, SIA "RA5" īpašnieces Jolantas Kovnackas, Daudzeses novadpētnieka Edvarda 

Lavrinoviča inform. ; fotogr. D. Gagunovs. - (Ziņas) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 13 

(2022, 15. februāris), [1.], 2. lpp. : il., ģīm. 

        Viesīte - Jēkabpils novads. 

3. 

Rutka, Sarmīte, 1971-.  Brīvības ķīlis fotogrāfijās : [par fotogrāfes Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstādi 

"Brīvības ķīlis. Barikāžu fotopiezīmes" Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē] / Sarmīte 

Rutka ; tekstā stāsta D. Kalniņa ; fotogr. D. Gagunovs // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 20 

(2022, 11. marts), [1.], 5. lpp. : ģīm. 

        Latvija - Vēsture - Barikāžu laiks, 1991. 

4. 

Zone, Inese.  Aknīstes novadpētniecības muzeju apvienos ar Aknīstes bibliotēku : [sakarā ar telpu 

neatbilstību muzeja krājuma glabāšanai] / pēc muzeja vadītājas Līgas Jaujenieces inform. ; tekstā 

komentē Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons 

Žuks. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 21 (2022, 15. marts), 8. lpp. : il. 

        Muzeji - Jēkabpils novads. 

5. 

Zone, Inese.  Alberta Eglīša dāvinātās gleznas mājvietu atradīs Elkšņu bibliotēkā : [par Jēkabpils 

novada domes lēmumu novadnieka, trimdas (Vācija) rakstnieka A. Eglīša (1917-2007) savai pirmajai 

skolai mantojumā atstātās gleznas, grāmatas un fotogrāfijas no Elkšņu skolas pārvietot uz pagasta 

bibliotēkas telpām : saistībā ar domes lēmumu pārdot nekustamo īpašumu "Elkšņu skola"] / Inese 

Zone. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 22 (2022, 18. marts), 9. lpp. 

        Pamatskolas - Jēkabpils novads. 

6. 

Apīnis, J.  "Jēkaba vakaros" - stāsts par Kapeles kapiem : [informācija par Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas organizētā pasākumu cikla tiešsaistes pasākumu - novadpētnieka Jāņa Zepa stāstījumu par 

kapsētu Šķilteros] / Informāciju sagatavoja J.Apīnis. - Laikraksta Nr. uzrādīts kļūdaini: 22 // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 24 (2022, 25. marts), [12.] lpp. 

        Kapsētas - Jēkabpils. 

        Kapeles kapi - Šķilteri, Jēkabpils. 

7. 

Rubine, Anita, 1955-.  Izstāde "Tavai Baltajai mājai - 25 (1996-2021)" : [par Līvānu biedrības "Baltā 

māja" ceļojošo izstādi Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] / Anita Rubine ; fotogr. D. Gagunovs. - (Mozaīka) 

// Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 31 (2022, 20. aprīlis), 5. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Izstādes - Jēkabpils. Biedrības - Jēkabpils. 

8. 
Bičevska, Ilze, 1964-.  Bibliotēku nedēļā atver jaunu grāmatu un runā par jaunu bibliotēkas ēku : [par 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas rīkoto Jēkabpils novada publisko 
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bibliotēku darbinieku sanāksmi, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas telpu apskati Pormaļa ielā 11 un Pasta 

ielā 39, jaunas bibliotēkas ēkas celtniecības perspektīvām un Ligitas Ābolnieces grāmatas "Esejas par 

esību" atvēršanas svētkiem : Latvijas Bibliotēku nedēļas "Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!" 

ietvaros] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša, Lietotāju 

apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša, 

rakstnieks un žurnālists Andris Grīnbergs, žurnāliste Sandra Mikanovska ; fotogr. D. Gagunovs. - 

(Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 33 (2022, 26. aprīlis), [1.], 3. lpp. : ģīm., 

il. 

        Publiskās bibliotēkas - Jēkabpils novads. Literāti - Jēkabpils novads. 

9. 

Rubine, Anita, 1955-.  Izstādes maijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu zālē : [par bibliotēkas 

rīkotajām izstādēm - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kokapstrādes pulciņa dalībnieku darbu izstādi "Redz, 

kā es māku!", grāmatu izstādi "Jēkabpils novads novadnieku darbos" Izstāžu un tikšanās zālē, Pasta 

ielā 39 un izstādi "Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkotājam Dzintaram Sodumam - 100" Pormaļa 

ielā 11] / Anita Rubine ; fotogr. D. Gagunovs. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 37 

(2022, 10. maijs), 4. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Izstādes - Jēkabpils. 

10. 

Apīnis, Jānis, 1959-.  Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājums turpmāk glabāsies Aknīstes 

bibliotēkas telpās : [par Jēkabpils novada Aknīstes bibliotēkas apvienošanu ar Aknīstes 

Novadpētniecības muzeju] / Sagatavoja J. Apīnis. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr. 38 (2022, 13. maijs), 7. lpp. 

        Muzeji - Jēkabpils novads. Bibliotēkas - Jēkabpils novads. 

11. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Jaunieši iepazīstas ar integrācijas piemēriem Jēkabpilī : [par Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas rīkoto pasākumu "Cik viens mēs par otru zinām?" Eiropas dienas ietvaros] / Ilze 

Bičevska ; tekstā stāsta bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkta vadītāja Anita Katiņa ; 

bibliotēkas arhīva foto. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 39 (2022, 17. maijs), 7. 

lpp. : ģīm., il. 

        Sociālā integrācija - Jēkabpils novads. Bibliotēkas - Jēkabpils. Baltkrievi - Jēkabpils. 

12. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Ģimnāzijas audzēkņi sarīko sava kokapstrādes pulciņa darbu izstādi : [par 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu audzēkņu darbu izstādi "Redz, kā es māku" un tikšanos ar 

kokapstrādes pulciņa dalībniekiem Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē Pasta ielā 39] 

/ Ilze Bičevska ; tekstā stāsta mājturības, tehnoloģiju, dizaina tehnoloģiju un inženierzinību skolotājs 

Rolands Rubiķis, skolēni Niklāvs Kozuliņš, Renārs Paeglis, Ralfs Valters, Armands Umbraško ; fotogr. 

D. Gagunovs. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 40 (2022, 20. maijs), [1.], 5. 

lpp. : ģīm., il. 

        Amatniecība - Kokapstrāde - Jēkabpils. Bibliotēku izstādes - Jēkabpils. 

13. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Pavasara notikumi Viesītes bibliotēkā un kultūras centrā "Sēlija" : [par kultūras 

pasākumiem aprīlī un maijā Jēkabpils novada Viesītē] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta kultūras centra 

direktore Raisa Vasiļjeva, bibliotēkas vadītāja Līga Griškena ; kultūras centra un bibliotēkas arhīva 

foto. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 41 (2022, 24. maijs), 5. lpp. : ģīm., il. 

        Kultūra - Jēkabpils novads. Bibliotēkas - Jēkabpils novads. 

14. 

Zone, Inese.  Par jaunās bibliotēkas celtniecības vietu īstas skaidrības nav : [par Jēkabpils novada 

pašvaldības nodomu pārtraukt darbību Dunavas pagasta Tadenavas bibliotēkā un jaunas bibliotēkas 

būvniecības vietas idejām Jēkabpilī] / Inese Zone. - (Ziņas) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 

43 (2022, 31. maijs), 2. lpp. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. 

15. 

Valdmane, Aija.  Lai nezustu drukātais vārds! : Ābeļu bibliotekāre Ineta Survillo - par dzīvi un darbu : 

[par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta bibliotēkas vadītāju I. Survillo] / Aija Valdmane ; tekstā stāsta I. 

Survillo ; fotogr. D. Gagunovs. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 43 (2022, 
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31. maijs), 4. lpp. : ģīm. 

        Bibliotekāres - Jēkabpils novads. 

16. 

Apīnis, Jānis, 1959-.  Pārgājiens pa Biržiem pulcē vietējās vēstures zinātājus : [par Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas un biedrības "Jēkabpils mantojums" rīkoto novadpētniecības ekspedīciju uz Salas pagasta 

Biržiem un to apkārtni : bibliotēkas dienas "Emīlijas diena" ietvaros] / Jānis Apīnis ; tekstā stāsta 

biedrības vadītājs Jānis Zeps : aut. un L. Trukšānes foto. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr. 43 (2021, 31. maijs), 6. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils. Novadpētniecība - Jēkabpils novads. Biedrības - Jēkabpils. 

        Podvāze, upe (Salas pagasts, Jēkabpils novads). Birži (Salas pagasts, Jēkabpils novads). Biržu 

kapsēta (Salas pagasts, Jēkabpils novads). 

17. 

 Gūst idejas jaunas bibliotēkas būvniecībai : Pašvaldības vadība un speciālisti pieredzes apmaiņas 

braucienā apmeklē Ogres un Jūrmalas bibliotēkas : [saistībā ar Jēkabpils novada pašvaldības plānoto 

jaunas bibliotēkas celšanu Jēkabpilī] / Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa ; tekstā 

stāsta novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars, Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas direktora vietniece Renāte Lenša. - (Mozaīka) - Fotogr. aut. nav uzrādīts. // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 47 (2022, 14. jūnijs), 6. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils. 

18. 

Liepiņa, Vita.  Rites skolas skolēni vasaru iesāk ar pārgājienu : [par Jēkabpils novada Rites 

pamatskolas un Rites pagasta bibliotēkas rīkoto pārgājienu] / Vita Liepiņa ; pers. arhīva foto. - 

(Brīvdiena) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 47 (2022, 14. jūnijs), 8. lpp. : il. 

        Pārgājieni - Jēkabpils novads. 

19. 

Trukšāne, Laura.  Pilsētas svētkos aicinām iepazīt Jēkabpils dievnamu altārgleznas un ikonas : [par 

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas un biedrības "Jēkabpils 

mantojums" rīkoto izzinošo pastaigu 8. jūlijā] / Laura Trukšāne. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr. 52 (2022, 5. jūlijs), 7. lpp. : il. 

        Baznīcu ēkas - Ikonas - Jēkabpils. 

20. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Aknīstes bibliotēkā atvērta Novadpētniecības nodaļa : [par Novadpētniecības 

nodaļas atklāšanu Jēkabpils novada Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā 

stāsta nodaļas vadītāja Līga Jaujeniece ; aut. foto. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr. 53 (2022, 8. jūlijs), 8. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. Novadpētniecība - Jēkabpils novads. 

21. 

Grīnbergs, Andris, 1940-.  Anna Skaidrīte Gailīte - mēneša autore "Zvaigznes" grāmatnīcās : [par 

rakstnieces jauniznākušajām grāmatām, dzīves jubileju un titula "Mēneša autore Zvaigznes 

grāmatnīcās" iegūšanu : saistībā ar gaidāmo Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas rīkoto rakstnieces 

divu grāmatu atvēršanas pasākumu Krustpils pilī] / Andris Grīnbergs ; tekstā stāsta apgāda "Zvaigzne" 

vadītāja Vija Kilbloka. - (Mums līdzās) - Fotogr. aut. nav uzrādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr. 54 (2022, 12. jūlijs), 4. lpp. : ģīm. 

        Grāmatas - Jēkabpils. 

22. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Nosvin divu Skaidrītes Gailītes grāmatu iznākšanu : [par Jēkabpils novadnieces 

rakstnieces grāmatu "Viens vienīgs elpas vilciens" un "Mīli mani" atvēršanas svētkiem Krustpils pilī] / 

Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Sk. Gailīte ; fotogr. J. Lācis, D. Gagunovs. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - 

ISSN 1407-9828. - Nr. 57 (2022, 22. jūlijs), [1.], 4. lpp. : il., ģīm. 

        Grāmatas - Jēkabpils. 

23. 

 Zasas bibliotēkā - Baibas Daģes gleznu izstāde "No jauna un atkal..." : [par B. Daģes (Dignāja) 

jaunāko darbu izstādi] / Zasas bibliotēka. - (Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr. 57 (2022, 22. jūlijs), 6. lpp. : il. 

        Glezniecība - Zasas pagasts (Jēkabpils novads). 

24. 
Rutka, Sarmīte.  Vēsturisko zemju krustcelēs : [par Jēkabpils novada Variešu pagastu] / Sarmīte 

Rutka ; tekstā stāsta Variešu pagasta saimniecības vadītāja Dace Vītola, pagasta iedzīvotāja Eleonora 
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Liepniece, biedrības "Aloksnīte" vadītāja Rasma Rācene, bibliotēkas vadītāja Daiga Beinaroviča, 

pagasta pārvaldnieks Andris Naidovskis ; fotogr. D. Gagunovs. - (Kopīgās saknes meklējot). (Latgales 

stāsti Variešu pagastā). - Saturā: Variešu pagasts : ieskats pagasta vēsturē // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr. 58 (2022, 26. jūlijs), 6., 7. lpp. : il. 

        Latvijas novadi - Latgale. Biedrības - Variešu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). Nacionālās 

īpatnības - Jēkabpils novads. 

        Variešu pagasts (Jēkabpils novads). 

25. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Kopīgās saknes meklējot : [par Rubenes pagastu Jēkabpils novadā : raksti] / 

Materiālu sagatavoja Ilze Bičevska ; autores, J. Šteinberga un Dz. Alužānes arhīva foto. - (Kopīgās 

saknes meklējot). (Sēlijas stāsti Rubenes pagastā). - Saturs: "Sēļi runā taisni" : [par sēlisko dialektu un 

sēļu folkloru : tekstā stāsta "Klāvdruvu" saimniece] / Dzintra Alužāne. Kāds ir sēlis? : [stāsta biedrības 

"Ūdenszīmes" stikla māksliniece] / Ingrīda Degtjarova". Rubenes pagasts : [par pagasta nosaukuma 

izcelsmi un vēsturi : no pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāliem] // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr. 59 (2022, 29. jūlijs), 6.-9. lpp. : il. 

        Latvijas novadi - Sēlija. Biedrības - Rubenes pagasts (Jēkabpils novads). Nacionālās īpatnības - 

Jēkabpils novads. 

        Rubenes pagasts (Jēkabpils novads). 

26. 

Zone, Inese.  Sešdesmito gadu ballēs tika dejots estrādes orķestra pavadījumā : Kitovu ģimenes 

fotoarhīvs glabā stāstu par Krustpils un Jēkabpils muzikantiem : [par Jēkabpils novada Galvenās 

bibliotēkas rīkoto sarunu pēcpusdienu "Senās fotogrāfijās skatoties... Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki 

un mandolīna"] / Inese Zone ; tekstā stāsta Aleksandrs Kitovs, Irina Kitova ; pēc Viktora Zarņicka 

inform. ; fotogr. D. Gagunovs un no Kitovu ģimenes arhīva. - (Mums līdzās). (Kultūra) // Brīvā 

Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 60 (2022, 2. augusts), 4., 5. lpp. : il. 

        Mūzikas grupas - Jēkabpils. Mūziķi - Jēkabpils. Orķestri - Jēkabpils. 

 

Stašule, Līva.  Pabeigta sociālās aprūpes nama "Mežvijas" ēkas siltināšana : [par Jēkabpils novada 
aprūpes nama "Mežvijas" ēkas atjaunošanu un siltināšanu Mežgalē, Leimaņu pagastā] / Līva Stašule. - 

(Ziņas) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 64 (2022, 16. augusts), 2. lpp. 

        Aprūpes iestādes - Leimaņu pagasts (Jēkabpils novads). Celtnes - Remonts un rekonstrukcija. 

27. 

Valdmane, Aija.  Kur var nodot lietotas grāmatas? : [par nevajadzīgo grāmatu nodošanas iespējām 

Jēkabpils pilsētā] / Aija Valdmane ; pēc Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vecākās bibliotekāres Lilitas 

Žikovas, biedrības "Cerību sala" vadītājas Aijas Kvēpiņas inform. ; tekstā stāsta Jēkabpils novada 

Galvenās bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša, Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils reģionālās nodaļas 

izpilddirektore Velta Ozoliņa ; fotogr. J. Apīnis. - (Fakti un viedokļi) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr. 64 (2022, 16. augusts), 3. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils. Biedrības - Jēkabpils. Grāmatas. Makulatūra. 

28. 

Rutka, Sarmīte, 1971-.  Kopīgās saknes meklējot : [par Kūku pagastu Jēkabpils novadā : raksti] / 

Materiālu sagatavoja Sarmīte Rutka ; fotogr. D. Gagunovs. - (Kopīgās saknes meklējot). (Latgales 

stāsti Kūku pagastā). - Saturs: Skaitļa 13 zīmē : [par Kūku pagastu un iedzīvotājiem : uz jautājumiem 

atbild Zīlānu bibliotēkas vadītāja / Anna Lazdāne. Pagasta lepnums - Laukezers un cilvēki : tekstā 

stāsta Zīlānu tautas nama vadītāja / Dace Braune. Piepilsētas pagasta plusi un mīnusi : tekstā stāsta 

pagasta pārvaldes vadītājs / Andris Naidovskis. Ar sportu sirdī un ikdienas solī : tekstā stāsta pagasta 

iedzīvotājs, sporta vecmeistars / Aldonis Palkavnieks. Lauku dzīvi pret pilsētu nekad nemainītu... : 

tekstā stāsta pagasta iedzīvotāji / Ivars un Vera Miezīši. Kūku pagasts : [par pagasta vēsturi]. . - Saturā: 

ziņas par Vitebskas guberņas Dvinskas apriņķa Kreicburgas pagasta Kūku sādžas iedzīvotāju skaitu (no 

1897. gada tautas skaitīšanas materiāliem) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 66 (2022, 23. 

augusts), 6.-8. lpp. : il. 

        Latvijas novadi - Sēlija. Nacionālās īpatnības - Jēkabpils novads. 

        Kūku pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). Baļotes ezers (Kūku pagasts, Jēkabpils novads). 

Laukezers (Kūku pagasts, Jēkabpils novads). Trepes muiža (Kūku pagasts, Jēkabpils novads, Latvija). 
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29. 

Zone, Inese.  Par jaunu bibliotēku skaidrības maz, šobrīd būtu aktuāla datortehnikas iegāde : [par 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas piebūves celtniecības ieceres virzību un problēmām kvalitatīvu 

pakalpojumu sniegšanā bibliotēkas lietotājiem šobrīd] / Inese Zone ; pēc Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilmāra Luksta inform. ; tekstā stāsta bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša ; 

fotogr. D. Gagunovs // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 72 (2022, 13. septembris), [1.] lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils. 

30. 

Rubine, Anita, 1955-.  ...tāds maigs un tramīgs rudens ar sausām kājām iet... /K. Skujenieks : Dzejas 

dienās atcerēsimies Knutu Skujenieku : [informācija par gaidāmo Jēkabpils pilsētas bibliotēkas un 

Jēkabpils Tautas nama rīkoto dzejnieka piemiņas pasākumu "es nevaru tā aiziet neatnācis..." 

Mežrūpnieku ielā 2] / Anita Rubine. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 72 

(2022, 13. septembris), 4. lpp. : ģīm. 

 

Cekule, Ilze.  Zasas tautas namā notiks pirmā "Sēlijas laiks Ziedonim" nominantu cildināšanas 
ceremonija : [par gaidāmo Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes, novada pašvaldības un Imanta Ziedoņa 

fonda "Viegli" rīkotā konkursa "Sēlijas laiks Ziedonim" uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju un 

nominantiem] / Ilze Cekule. - (Pagastos) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 72 (2022, 13. 
septembris), 5. lpp. 

        Kultūra - Jēkabpils novads. 

        Sēlija (Latvija) 

31. 

 Pagastu bibliotēkām ir būtiska loma sabiedrības izglītošanā un informēšanā : [par bibliotēku sniegtās 

informācijas un pakalpojumu nozīmi : saistībā ar Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas vadības un 

domes priekšsēdētāja vietnieka Alfona Žuka vizītēm novada bibliotēkās] / Sabiedrisko attiecību un 

digitālās komunikācijas nodaļa. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 78 (2022, 4. 

oktobris), 5. lpp. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. 

32. 

Zone, Inese.  Plāno, kā optimizēt bibliotēku un tautas namu darbu : [par Jēkabpils novada pašvaldības 

amatpersonu un Galvenās bibliotēkas vadības iepazīšanos ar situāciju novada bibliotēkās un tautas 

namos, darba optimizāciju un nākotnes iespējām] / Inese Zone ; tekstā stāsta Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, domes priekšsēdētājs Raivis 

Ragainis // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 80 (2022, 11. oktobris), [1.], 2. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. Kultūras centri - Jēkabpils novads. 

33. 

Rutka, Sarmīte, 1971-.  Kopīgās saknes meklējot : [par Elkšņu pagastu Jēkabpils novadā : raksti] / 

Materiālu sagatavoja Sarmīte Rutka ; fotogr. D. Gagunovs. - (Kopīgās saknes meklējot). (Sēlijas stāsti 

Elkšņu pagastā). - Saturs: Elkšņu sēļi ir gruntīgi zemnieki : [par zemnieku saimniecībām un dzīvi 

pagastā : stāsta pagasta saimniecības vadītājs] / Dainis Černauskis. Elkšņu pagasts : [par pagasta 

vēsturi]. Sēlijas kafejas garša : [par "Alīdas kafejas" ražotāju SIA "Ra5" : stāsta īpašniece] / Jolanta 

Kovnacka. Cilvēks, kas pazīst visu un visus : [par pagasta iedzīvotāju, pastnieci Vitu Elksni]. "Kā sēļi 

esam interesanti sev un apkārtējiem" : [par kultūras dzīvi un tūrismu : stāsta kultūras nama vadītāja] 

Aina Guoģe. Pasakas ar morāli : tekstā stāsta skolotāja, novadpētniece] / Rudīte Urbacāne. 

Komunikācijas centrs - bibliotēka : [par pagasta bibliotēku : tekstā stāsta vadītāja] / Ingrīda Černauska 

// Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 81 (2022, 14. oktobris), 6.-9. lpp. : il. 

        Latvijas novadi - Sēlija. Nacionālās īpatnības - Jēkabpils novads. 

        Elkšņu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). 

34. 

Apīnis, Jānis, 1959-.  Vēsturiskajā bankas ēkā Jēkabpilī atklāj Latvijas Bankas 100-gadei veltītu 

izstādi : [par Latvijas Bankas ceļojošo izstādi "No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados 

(1922-1940)" Jēkabpils pilsētas bibliotēkas telpās Pormaļa ielā 11] / Jānis Apīnis ; tekstā stāsta Latvijas 

Bankas prezidenta vietnieks Māris Kālis ; pēc izstādes kuratores Sandras Vīgantes inform. ; fotogr. D. 

Gagunovs // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 82 (2022, 18. oktobris), [1.], 3. lpp. : il. 

        Bankas un banku darbība - Latvija. 

35. 
Apīnis, Jānis, 1959-.  Spēle ar krāsām, vārdiem un izjūtām : [par mākslinieka Jāņa Purcena darbu 

izstādi "Dīvāns un lamināts" Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē Pasta ielā 39] / Jānis 
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Apīnis ; fotogr. D. Gagunovs // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 82 (2022, 18. oktobris), 5. lpp. 

: il. 

        Glezniecība, latviešu. 

36. 

Skolniece, Iveta.  Kopīgās saknes meklējot : [par Leimaņu pagastu Jēkabpils novadā : raksti] / 

Materiālu sagatavoja Iveta Skolniece ; fotogr. K. Sēlis, A. Spēks, J. Šteinbergs. - (Kopīgās saknes 

meklējot). (Sēlijas stāsti Leimaņu pagastā). - Saturs: "Ja es to neizdarīšu, tas vienkārši izzudīs...". 

Saruna ar novadpētnieci un dzimtu vēstures izzinātāju Inu Sēli : [par pagasta māju un iestāžu vēsturi, 

dzimtas pētniecību : tekstā stāsta novadpētniece] / I. Sēle. Leimaņu pagasts : [par pagasta vēsturi : 

fragm. no bukleta "Leimaņu pagasts toreiz un tagad"]. Vēlreiz iepazīt un iemīlēt savu pagastu : [par 

Leimaņu bibliotēkas vadītājas Līgas Lācītes un viņas domubiedru veikumu novadpētniecībā : tekstā 

stāsta novadpētnieces] / Līga Lācīte, Ingrīda Puķīte, Aija Indriksone // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-

9828. - Nr. 83 (2022, 21. oktobris), 6.-9. lpp. : ģīm., il. 

        Latvijas novadi - Sēlija. Nacionālās īpatnības - Jēkabpils novads. Ģenealoģija. 

        Leimaņu pagasts (Jēkabpils novads, Latvija). 

37. 

Bičevska, Ilze, 1964-.  Fotogrāfijas no pagājušā gadsimta izstādē "Retro" : [par fotogrāfa Aivara Siliņa 

(Daugavpils) fotogrāfiju izstādi Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta 

A. Siliņš, dzīvesbiedre Zinaīda Siliņa ; fotogr. D. Gagunovs // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 

84 (2022, 25. oktobris), [1.], 3. lpp. : il. 

        Fotogrāfija - Izstādes. 

38. 

 Bibliotēka - literatūras templis vai atpūtas un izklaides centrs? : [par projekta HOME bibliotekāru un 

pašvaldību darbinieku grupas (Ludzas un Jēkabpils no Latvijas un Rokišķu no Lietuvas) mācību 

braucienu uz Helsinku bibliotēkām Somijā] / Ludzas novada pašvaldība. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - 

ISSN 1407-9828. - Nr. 85 (2022, 28. oktobris), 6. lpp. : il. 

        Bibliotēku pakalpojumi - Somija. Bibliotēkas - Somija. 

39. 

Jaujeniece, Līga.  Būt par sargu : [par Gārsenes pagasta novadnieku, inženiertehnisko zinātņu doktoru, 

Gārsenes kopas dibinātāju Jāni Kažoku (1927-1994)] / Līga Jaujeniece ; tekstā fragmenti no Jāņa 

Kažoka vēstuļu sarakstes ar māti Katrīnu ; foto no V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas Novadpētniecības 

nodaļas arhīva, no V. Kalnieša un A. Spoles privātā arhīva. - (Vēstures lappuses). - Saturā: J. Kažokam 

veltītais Alberta Kreņevska dzejolis "Starp liepu un ozolu" (1997) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. 

- Nr. 87 (2022, 4. novembris), 6., 7. lpp. : ģīm., il. 

40. 

Jaujeniece, Līga.  Aknīstes bibliotēkas novadpētniecības ekspozīcijā - atjaunots Ērenpreisa velosipēds 

: [par Marijas Ribickas dāvinātā un IK "Toms Ērenpreiss" 2021.-2022. gadā restaurētā 1939. gada 

sieviešu velosipēda (modelis - Specials dāmu) ekspozīciju bibliotēkas Novadpētniecības nodaļā] / Līga 

Jaujeniece ; aut. foto. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 88 (2022, 8. novembris), 6. 

lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils novads. Novadpētniecība - Jēkabpils novads. Velosipēdi - Aknīste, 

Jēkabpils novads (Latvija). 

41. 

Rubine, Anita.  Apskatāma izstāde "Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē" : [par izstādi 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē Pasta ielā 39 : Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

notikumu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros] / Anita Rubine. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 

1407-9828. - Nr. 90 (2022, 15. novembris), 7. lpp. 

        Bibliotēku izstādes - Jēkabpils. 

42. 

Bičevska, Ilze.  Zasas bibliotēkā skatāma izstāde "Pasaule mākslinieka acīm" : [par Tatjanas Kozlovas 

(Vangaži) gleznu izstādi] / Sagatavoja I. Bičevska. - (Kultūra) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - 

Nr. 90 (2022, 15. novembris), 8. lpp. 

        Glezniecība, ukraiņu - Jēkabpils novads. 

43. 

Volante, Airita.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji tiekas ar Jēkabpils novada bibliotekāriem : 

[par LNB pārstāvju iepazīšanos ar bijušā Raiņa kluba muzeja novadpētniecības krājumu Sēlpils 1. 

bibliotēkā un diskusiju Jēkabpils pilsētas bibliotēkā par NP krājuma digitalizāciju, atspoguļošanu 
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kopējā datu bāzē un iespējamo sadarbību ar LNB šajā jomā] / Airita Volante ; Z. Rabšas, A. Žoglas 

foto // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 93 (2022, 25. novembris), [12.]lpp. : il. 

44. 

Druveniece, Dace.  Ģimnāzisti iepazīst dzejnieku Linardu Taunu : [par Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

rīkoto trimdas dzejniekam L. Taunam veltīto pasākumu] / Dace Druveniece ; tekstā pasākuma 

dalībnieku: skolotājas Janīnas Vanaģeles, audzēkņu Veronikas Valaines, Artūra Bārbala, Kristas 

Dzikovičas, Diānas Miertures u.c. atsauksmes. - (Mozaīka) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 

96 (2022, 6. decembris), 8. lpp. : il. 

        Bibliotēkas - Jēkabpils. 

45. 

Dzimtais, Jānis.  "Gada brīvprātīgais 2022" - Kristīne Verečinska no Rites pagasta : [par Rites 

bibliotēkas vadītāju un viņas brīvprātīgo darbu Sēlijā] / Jānis Dzimtais ; tekstā stāsta K. Verečinska. - 

(Mums līdzās) - Fotogr. aut. nav uzrādīts. // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 97 (2022, 9. 

decembris), 4. lpp. : ģīm., il. 

        Brīvprātīgo darbs - Rites pagasts, Jēkabpils novads. 

46. 

Valdmane, Aija.  Ābeļos un Zasā skatāma pūču izstāde : [par Aiviekstes pagasta iedzīvotājas, 

kolekcionāres Maldas Rācenes izstādi Ābeļu un Zasas pagasta bibliotēkās] / Aija Valdmane ; tekstā 

stāsta M. Rācene. - (Mums līdzās) // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr. 97 (2022, 9. decembris), 

4. lpp. : il. 

        Hobiji - Jēkabpils novads. 

 

 

Jēkabpils novada Vēstis   

1. Saukas bibliotēkā notika barikādēm veltīts pasākums:[ par bibliotēkā organizēto pasākumu ”Saukas 
un Lones ciemā iedegti atmiņu ugunskuri”/Sabiedrisko attiecību un digitālā nodaļa/Jēkabpils Novada 

Vēstis.-1(7)(2022. g . janvāris).8.lpp: fotogr. 

2. Projekta HOME aktivitātes Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā. // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.1 (2022, janvāris), 19.lpp. 
3. Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde “Brīvības ķīlis. Barikāžu fotopiezīmes”. // Jēkabpils Novada 

Vēstis, Nr.2 (2022, februāris), 15.lpp. 

4. Projekta HOME aktivitātes Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā. // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.2 (2022, februāris), 15.lpp. 

5. Kultūras notikumi februārī/martā : [arī par izstādēm un pasākumiem Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.2 (2022, februāris), 16.lpp. 

6. Kultūras notikumi martā/aprīlī : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.3 (2022, marts), 20.lpp. 

7. Nodarbība “Krāsainajām Lieldienām” : [informācija par pasākumu Bērnu un jauniešu apkalpošanas 

nodaļā (projekta HOME ietvaros)] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.3 (2022, marts), 18.lpp. 

8. Kultūras notikumi aprīlī/maijā : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.4 (2022, aprīlis), 20.lpp. 

9. https://news.lv/Jekabpils-Vestis/2022/11/04/leimanu-bibliotekares-un-biedribas-pulcejas-

razas-svetkos 
10. Biedrības “Baltā māja” ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai – 25” : [par izstādi JPB 

Izstāžu zālē] / inform. sagat. Jēkabpils novada Kultūras pārvalde // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.4 

(2022, aprīlis), 18.lpp. 

11. Jēkaba vakari. Jēkabpils pilsētas un novada bibliotēku vēsture : [informācija par gaidāmo pasākumu 
JPB] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.4 (2022, aprīlis, 18.lpp. 

12. Jēkabpils novada Kultūras pārvalde. Dzimtas koka pētnieku skola iesācējiem : [informācija par 

gaidāmo pasākumu JPB Izstāžu un tikšanās zālē] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.4 (2022, aprīlis), 

19.lpp. 

13. Kultūras notikumi maijā/jūnijā : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.5 (2022, maijs), 20.lpp. 

https://news.lv/Jekabpils-Vestis/2022/11/04/leimanu-bibliotekares-un-biedribas-pulcejas-razas-svetkos
https://news.lv/Jekabpils-Vestis/2022/11/04/leimanu-bibliotekares-un-biedribas-pulcejas-razas-svetkos
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14. Nodarbība “Mājas, mīļās mājas” : [informācija par pasākumu Bērnu un jauniešu apkalpošanas 

nodaļā (projekta HOME ietvaros)] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.5 (2022, maijs), 19.lpp. 

15. 22.maijs. Emīlijas diena – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas diena. Ekspedīcija Birži : [informācija par 

gaidāmo pasākumu JPB] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.5 (2022, maijs), 19.lpp. 

16. Kultūras notikumi jūnijā/jūlijā : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] // 

Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.6 (2022, jūnijs), 20.lpp. 

17. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā : [par nodarbībām projekta 

HOME ietvaros] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.6 (2022, jūnijs), 18.lpp. 

18. Pilsētas svētkos aicina iepazīt Jēkabpils dievnamu altārgleznas un ikonas : [par JPB un sadarbības 

partneru rīkoto izzinošo pastaigu Pilsētas svētku ietvaros] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.7 
(2022, jūlijs), [8.]lpp. 

19. https://news.lv/Jekabpils-Vestis/2022/10/07/pagastu-bibliotekam-ir-butiska-loma-

sabiedribas-izglitosana-un-informesana 
20. Kultūras notikumi augustā/septembrī : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkā] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.8 (2022, augusts), 20.lpp. 

21. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā augustā : [par pasākumiem projekta HOME ietvaros] // Jēkabpils 
Novada Vēstis, Nr.8 (2022, augusts), 19.lpp. 

22. Pilsētas bibliotēka : [par pasākumiem un izstādēm JPB septembrī] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.9 

(2022, septembris), 19.lpp. 

23. Dzejas dienas 2022. Dzeja kubā (Dzeja 3) 9.-16.septembris : [Dzejas dienu pasākumu programma. 
Informācija arī par dzejniekam Knutam Skujeniekam veltīto JPB pasākumu “Es nevaru tā aiziet 

neatnācis…”] //Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.9 (2022, septembris), 18.lpp. 

24. Kultūras notikumi oktobrī/novembrī : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] 

// Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.10 (2022, oktobris), 20.lpp. 

25. Latvijas Bankas preses dienests. Latvijas Bankas simtgadē Jēkabpilī atklās izstādi un notiks diskusija 

ar vietējiem līderiem. // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.10 (2022, oktobris), 13.lpp. 

26. Pasākums “Vakarstunda Baiļu bankā” : [informācija par gaidāmo pasākumu JPB Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļā] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.10 (2022, oktobris), 18.lpp. 

27. Kultūras notikumi novembrī/decembrī : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkā] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.11 (2022, novembris), 20.lpp. 

28. Bibliotēkās : [arī par pasākumiem un izstādēm JPB] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.11 (2022, 

novembris), 19.lpp. 

29, Kultūras notikumi decembrī/janvārī : [arī par pasākumiem un izstādēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā] 

// Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.12 (2022, decembris), 19.lpp. 

30. Bibliotēkās : [arī par pasākumiem un izstādēm JPB] // Jēkabpils Novada Vēstis, Nr.12 (2022, 

decembris), 18.lpp. 

  

 

Latvijas baltkrievu savienības “Prameņ” laikraksts “Прамень” 

1. Янсоне, Инна.  Фестиваль "Бульба" : [par Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" organizēto 
ražas festivālu "Kartupelis"] / Инна Янсоне - Fotogr. autors nav uzrādīts. // Прамень. - №6 (2022, 

кастрычнiк/лiстопад (oktobris/novembris), 2.стр. 

        Baltkrievi - Jēkabpils. Minoritātes - Jēkabpils. 

2. Натхненне : [par Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne’" un Daugavpils baltkrievu biedrības 

"Uzdim" organizēto tikšanos ar fotoizstādes "Ainavas melnbaltajās fotogrāfijās - Retro" autoru 

Aivaru Siliņu (Daugavpils) Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā] - Fotogr. autors nav uzrādīts. // 

Прамень. - №6 (2022, кастрычнiк/лiстопад (oktobris/novembris), 6.стр. 
        Baltkrievi - Jēkabpils. Minoritātes - Jēkabpils. Ainavu fotogrāfija. 

 

 

 

https://news.lv/Jekabpils-Vestis/2022/10/07/pagastu-bibliotekam-ir-butiska-loma-sabiedribas-izglitosana-un-informesana
https://news.lv/Jekabpils-Vestis/2022/10/07/pagastu-bibliotekam-ir-butiska-loma-sabiedribas-izglitosana-un-informesana


   

 

157 

 

 

Ziņu portāls “Jēkabpils Laiks” 

 Paegļkalne, Sandra. Diskusijā vienojas par bibliotēkas piebūves būvniecību Jēkabpilī. // 
www.jekabpilslaiks.lv, https://www.youtube.com/watch?v=-aCL__n34vk&ab_channel=VDTVsizeti, 

2022, 13.aprīlis. 

 Paegļkalne, S. Jēkabpils iedzīvotāji iesaistās kamuflāžas tīklu veidošanā// www.jekabpilslaiks.lv 

 Jēkabpilī skatāma informatīvā izstāde par biedrību “Baltā māja”. // www.jekabpilslaiks.lv, 
https://www.youtube.com/watch?v=JhVIEAUSXg4&ab_channel=VDTVsizeti, 2022, 14.aprīlis. 

 Paegļkalne, S. Diskusijā vienojas par bibliotēkas piebūves būvniecību Jēkabpilī, 

www.jekabpilslaiks.lv 

 Jēkabpils novada pašvaldība. Jēkabpils pārstāvji pieredzes apmaiņas braucienā apmeklē 

Ogres un Jūrmalas bibliotēku // www.jekabpilslaiks.lv 

 Paegļkalne, Sandra.15.jūlijā Krustpils pilī – tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti// 
www.jekabpilslaiks.lv 

 Paegļkalne, Sandra. Jēkabpilī izskan dzejas akcija “Sirds uz perona”. // www.jekabpilslaiks.lv, 

https://www.youtube.com/watch?v=5sGbWK-jxAA&ab_channel=VDTVsizeti, 2022, 12.septembris. 

 Paegļkalne, Sandra. Jēkabpilī atklāj Latvijas Bankas simtgadei veltītu izstādi. // 
www.jekabpilslaiks.lv, https://www.youtube.com/watch?v=a_x-7p1brdw&ab_channel=VDTVsizeti, 

2022, 13.oktobris. 

 Paegļkalne, Sandra. Ar atmiņu vakaru atzīmē Lūcijas Ķuzānes 95 gadu jubileju. // 
www.jekabpilslaiks.lv, https://www.youtube.com/watch?v=Kw6wJQThe-

Y&ab_channel=VDTVsizeti, 2022, 31.oktobris. 

 

Informatīvais portāls „Radio1.lv” 

1. Mikanovska, S. Aicina uz Ligitas Ābolnieces jaunās grāmatas «Esejas par esību» atvēršanu // 
https://www.radio1.lv 

2. Purviņa, S. Fotostāsts: Ligitas Ābolnieces grāmatas "Esejas par esību" atvēršanas svētki // 

https://www.radio1.lv 

3. EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs aicina ikvienu salocīt savu miera balodi (FOTO) // 
https://www.radio1.lv 

4. Krustpils pilī norisināsies Annas Skaidrītes Gailītes jauno grāmatu atvēršana un saruna par DZĪVI un 

LIKTEŅIEM //https://www.radio1.lv 

5. Fotostāsts: Dzejas dienu pasākums Krustpils kultūras centrā - saruna par dzeju "Vienoti dažādībā" 
// https://www.radio1.lv 

6. Aicina uz pasākumu: Lucijai Ķuzānei – 95! “Ak, pasaulīt – kas tad tur sevišķs!” // 

https://www.radio1.lv 

7. Purviņa, S. FOTOSTĀSTS: Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā atklāta izstāde – “Ainavas 
melnbaltajās fotogrāfijās – retro. Aivars Siliņš” // https://www.radio1.lv 

8. Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā notika pasākums "Sadarbojoties vairojam prieku" // 

https://www.radio1.lv 

 

  

Portāls biblioteka.lv 

1. Aijas Taimiņas priekšlasījums “Senās grāmatas un raksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē”  
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā https://www.biblioteka.lv/aijas-taiminas-priekslasijums-senas-gramatas-

un-raksti-jekabpils-novada-kulturvesture/ 

2. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā skatāma izstāde “Ieskats Jēkabpils novada periodikas vēsturē” 

https://www.biblioteka.lv/jekabpils-pilsetas-biblioteka-skatama-izstade-ieskats-jekabpils-novada-
periodikas-vesture/ 

3. Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas virtuālā izstāde “Nepilns gadsimts kāda laikraksta 

nosaukumā” https://www.biblioteka.lv/nepilns-gadsimts-kada-laikraksta-nosaukuma/ 

https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.radio1.lv/lv/Kultura-un-izglitiba/1/52311/Aicina-uz-Ligitas-Abolnieces-jaunas-gramatas-%C2%ABEsejas-par-esibu%C2%BB-atversanu
https://www.biblioteka.lv/aijas-taiminas-priekslasijums-senas-gramatas-un-raksti-jekabpils-novada-kulturvesture/
https://www.biblioteka.lv/aijas-taiminas-priekslasijums-senas-gramatas-un-raksti-jekabpils-novada-kulturvesture/
https://www.biblioteka.lv/jekabpils-pilsetas-biblioteka-skatama-izstade-ieskats-jekabpils-novada-periodikas-vesture/
https://www.biblioteka.lv/jekabpils-pilsetas-biblioteka-skatama-izstade-ieskats-jekabpils-novada-periodikas-vesture/
https://www.biblioteka.lv/nepilns-gadsimts-kada-laikraksta-nosaukuma/
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4. Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā tiks izrādīta unikāla 1936. gada skolnieces klade 

https://www.biblioteka.lv/valdemara-ancisa-aknistes-biblioteka-tiks-izradita-unikala-klade/ 

 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas veidotie video sižeti  youtube.com 

1. Intervija ar Lūciju Ķuzāni. 25.10.2022 Ciklā Jēkaba vakari/Kultūrvēsture. // 
https://www.youtube.com/watch?v=57Dpf4m_-

Pw&t=440s&ab_channel=J%C4%93kabpilspils%C4%93tasbibliot%C4%93ka, 2022, 27.oktobris 

2. KRĒSLAS STUNDAS LASĪJUMS. Patriks Svensons “Zuša evaņģēlijs: stāsts par noslēpumaināko zivi 

pasaulē”. 
//https://www.youtube.com/watch?v=bG8QLU8jrxQ&t=150s&ab_channel=J%C4%93kabpilspils%C

4%93tasbibliot%C4%93ka, 2022, 14.novembris. 

 

Citi portāli 

1. [MULTI]MEDIJPRATĪBA https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/mmk.html  

 

  

https://www.biblioteka.lv/valdemara-ancisa-aknistes-biblioteka-tiks-izradita-unikala-klade/
https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/mmk.html
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Pielikums Nr.7 

JNGB pasākumu  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 
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Projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas 

novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” (HOME, 

LLI-422 notika seminārs “Digital communication” 

Rokišķos 

 
 Bibliotēkas kolektīvs piedalījās Lielajā talkā 

 
Zanes Stulpiņas fotoizstādes "Cauri laikiem" 

atklāšana  
 

Pasākums “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, bibliomātu  

 
Sarunu pēcpusdiena “ Senās fotogrāfijas 

skatoties…Jēkabpils mūzikas pašdarbnieki un 

mandolīna’’ 
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Radoša darbnīca “Magoņu vasara, lina auduma 

apgleznošana kā vasaras somas dekora elements’’ 

 
 

Grāmatu tirdziņš Kultūru sētā, Jēkabpils pilsētas 

svētku laikā 

 

 
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 
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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) 

 
Sadarbības brauciens uz Aknīsti ar dienas centru 

"Kopā būt" 

 
Jēkabpilī viesojās pārstāvji no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas digitalizācijas nodaļas un 

LNB Bibliotēku attīstības centra 
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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 

 
Informatīva stunda par latviešu trimdas rakstnieku 

Linardu Taunu, Jēkabpils Agrobiznesa audzēkņiem 

 
VII Latvijas stāstnieku konferencē “Pilsēta un 

sēta” Rīgā 
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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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