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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
1.1. Īss situācijas raksturojums 

 

JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA ir Jēkabpils pašvaldības Kultūras pārvaldes 

struktūrvienība. Izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR 

Kultūras ministrijā Bibliotēku reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr. BLB 1571). Bibliotēkas darbību 

regulē Jēkabpils pilsētas bibliotēkas NOLIKUMS. Bibliotēkas darbību finansē Jēkabpils pašvaldība.  

BIBLIOTĒKAS MISIJA: nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem universālo informācijas 

pakalpojumu, vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai, līdzvērtīgu un kvalitatīvu piekļuvi 

informācijas resursiem, sniegt ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, veicināt 

iedzīvotāju izglītības un zināšanu atbilstību darba tirgum un veidojošās informācijas sabiedrības 

prasībām. 

DARBĪBAS MĒRĶI: 

 Radīt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi; 

 Iekļauties Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā; 

 Saglabāt un nodrošināt pieeju vietējiem kultūras resursiem; 

 Nodrošinot ikviena indivīda piekļuvi informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām (IKT), informācijai un informācijas resursiem, veicināt viņu dzīves kvalitātes 

celšanos; 

 Padarīt bibliotēku aicinošāku sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām, veicināt 

IKT izmantošanu šīs iedzīvotāju grupas vidū, līdz ar to veicināt to iekļaušanos informācijas 

sabiedrībā; 

 Nodrošināt atbalstu formālās un neformālās izglītības iegūšanai mūža garumā;  

 Attīstīt bibliotēku par e-pakalpojumu publisku saņemšanas vietu, līdztekus 

nodrošinot konsultatīvu atbalstu pakalpojuma lietošanai;  

 Nodrošināt nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu 

un pieejamību. 

Bibliotēkas funkcijas: 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka (turpmāk tekstā JPB) veic kā Bibliotēku likumā noteiktās, tā arī citas 

funkcijas, kuras izriet no sabiedrības attīstības procesiem un tās lietotāju informatīvajām vajadzībām. 

Galvenās funkcijas ir kultūras mantojuma: iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana; bibliotēkas 

krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana, citu bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšana. 

 

Bibliotēkas uzdevumi noteikti bibliotēkas nolikumā: 

 Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās 

saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus 

informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu sabiedrības attīstībā. 

 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. 

 Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu 

komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību 

uzskaiti un saglabāšanu. 

 Veidot bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko 

uzziņu un informācijas darbu. Sniegt ziņas par bibliotēkas krājumu Jēkabpils Galvenajai 

bibliotēkai (turpmāk – GB) kopkatalogam un ziņas datubāzu veidošanai. 

 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību. 

 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 

bibliotēkā, lietotāju apmācību. 
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 Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo 

standartu prasībām. 

 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc GB pieprasījuma, sniegt 

ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību saskaņā ar “Valsts statistikas likumu”. 

 Sadarboties ar citām bibliotēkām un iestādēm, iekļauties starpbibliotēku 

abonementa sistēmā. 

 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

Bibliotēkas darbība teritoriālajā kontekstā: 

Jēkabpils ietilpst Zemgales plānošanas reģionā un ir viena no deviņām Latvijas Republikas 

nozīmes pilsētām. Pilsētas kopējā plātība ir 2553 ha un iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2016. – 24 146 iedzīvotāji. Pēc etniskā sastāva Jēkabpils ir 

daudznacionāla pilsēta. Pēdējos gados procentuāli pieaug latviešu skaits. Jēkabpils pilsētas teritorija 

netiek iedalīta teritoriālajās vienībās, bet pastāv Jēkabpils pilsētas  teritorijas vēsturiskais  iedalījums: 

Daugavas kreisais  krasts – Jēkabpils, labais – Krustpils. Jēkabpils pilsētas bibliotēka atrodas Daugavas 

kreisajā krastā. 

Jēkabpilī attīstītas šūšanas un kokapstrādes, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes, maizes un 

konditorejas izstrādājumu ražotņu, stādu un dārzeņu audzēšanas nozares. Pilsētā izveidojies banku 

filiāļu tīkls, darbojas pieci lielveikali, izvietojušās naftas produktu tirdzniecības kompānijas, ārzemju 

kokapstrādes, ķīmisko u.c. preču ražotājuzņēmumi.  

Pilsētā aktīvi darbojas luterāņu, katoļu, vecticībnieku, pareizticīgo un baptistu draudzes. 

Iedzīvotāji ir apvienojušies arī daudzās nevalstiskās organizācijās, kuras vieno Sēlijas NVO centrs. 

Jēkabpilī darbojas piecas pirmsskolas izglītības iestādes, piecas vispārizglītojošās mācību iestādes, 

A. Žilinska mūzikas skola, Jēkabpils Mākslas skola un Jēkabpils Sporta skola, augstāko izglītību var 

iegūt augstskolu filiālēs un Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiālē 

Jēkabpilī sagatavo juristus, uzņēmējdarbības vadītājus un pedagoģijas maģistrus, Baltijas psiholoģijas 

un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāle piedāvā studēt psiholoģiju un sociālo darbu. Biznesa 

augstskolas Turība filiālē jēkabpilieši var iegūt izglītību studējot 1. līmeņa augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmās: Tiesību zinātnes, Finanses un grāmatvedība, Mārketings un 

tirdzniecība, Viesmīlības serviss. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Jēkabpils filiāle 

piedāvā studēt programmās: Cilvēkresursu/biroja administrēšana, Komercdarbība un uzņēmuma 

vadība, Komercdarbības organizācija, Skolotājs. Savukārt Jēkabpils Agrobiznesa koledžā izglītību var 

iegūt programmās: Grāmatvedība un finanses, Komercdarbība, Namu pārvaldīšana, Mārketings un 

inovācijas, Datorsistēmu un datortīklu administrēšana.  

Vairāk kā divas trešdaļas Jēkabpils iedzīvotāju dzīvo Daugavas kreisajā krastā, kur izvietojas arī 

lielākā daļa iestāžu un organizāciju. Daugavas kreisajā krastā atrodas lielākā daļa izglītības iestāžu 

(Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Biznesa 

augstskolas Turība filiāle, Mākslas, Sporta, Mūzikas skolas, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta 

augstskolas Jēkabpils filiāle). 

Jēkabpils pilsētā reģistrētais bezdarba līmenis gadiem saglabājas augsts, 2016.gada 31.decembrī 

minētais rādītājs bija 9,8% (valstī vidēji 8,4%). 

Kriminālo situāciju pilsētā ietekmē Jēkabpilī esošais cietums, jo daļa no sodu izcietušajām 

personām paliek dzīvot pilsētā. Tā kā šīs personas pārsvarā ir bez darba un patstāvīgas dzīvesvietas, 

viņi kļūst par patversmes iemītniekiem, kuri apmeklē bibliotēku, lai uzturētos siltumā.  

Jēkabpiliešiem tiek piedāvātas vairākas tālākizglītības iespējas. Jēkabpils tālākizglītības un 

informācijas tehnoloģiju centrs, piedāvā arī bezmaksas datorkursus dažādām iedzīvotāju sociālajām 

grupām, kā, piemēram, pensionāri, maznodrošinātie.  

Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus apkalpo divas bibliotēkas ar Bērnu literatūras nodaļām. 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

 

http://www.niid.lv/niid_search/program/7157?qy&level_1=7
http://www.niid.lv/niid_search/program/1939?qy&level_1=7
http://www.niid.lv/niid_search/program/1939?qy&level_1=7
http://www.niid.lv/niid_search/program/1938?qy&level_1=7
http://www.niid.lv/niid_search/program/1941?qy&level_1=7
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2016.gadā bibliotēkas juridiskajā statusā nav veiktas izmaiņas. Bibliotēka ir Jēkabpils pašvaldības 

Kultūras pārvaldes struktūrvienība ar Komplektēšanas un apstrādes, Lietotāju apkalpošanas un Bērnu 

literatūras nodaļu.  

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā (2016.gadā) nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansējums tiek nodrošināts pamatā pamatfunkciju veikšanai. Pārskata periodā 

atjaunotas novecojušās mēbeles – iegādāti krēsli, pufi un mēbeles pirmsskolas vecuma bērnu spēļu 

istabas iekārtošanai Bērnu literatūras nodaļā, galdi Izstāžu un tikšanās zālei, vitrīnas Novadpētniecības 

materiālu popularizēšanai.  

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 155 054 159 588 195 049 

Pašvaldības finansējums 153 214 157 664 192 547 

Citi ieņēmumi: 1 840 1 924 2 502 

t. sk. maksas pakalpojumi 1 840 1 914 2 399 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 155 054 159 264 195 123 

Darbinieku atalgojums (bruto) 99 395 92 353 104 234 

Krājuma komplektēšana 9 638 9 680 9 633 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Piezīme. Par visiem rekonstrukcijas, paplašināšanas, pārvietošanas un būvniecības darbiem raksta 

īsi, aprakstoši, piem., pārskata periodā izremontētas x bibliotēkas (bibliotēkas nosaukums + veikto 

darbu kopsavilkums), uz jaunām telpām pārceltas x bibliotēkas (bibliotēkas nosaukums + īss situācijas 

apraksts), nākamgad plānots izremontēt x bibliotēkas (bibliotēkas nosaukums + plānoto darbu 

kopsavilkums). Ja nekas pārskata periodā šajā jomā nav veikts, tā arī raksta, bet būtu labi šādā gadījumā 

pievienot skaidrojumu: remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo … u. tml. 

 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

    

Printeri     

Kopēšanas 

iekārtas 

    

Skeneri     

Citas iekārtas     
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Piezīme. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem sniedzams šajā 

nodaļā, aprakstot situāciju attiecīgajā punktā. 

 

4. Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā nodarbināti ir 14 darbinieki, kas strādā pilnu slodzi. Tabulā “Darbinieku izglītība un 

slodze” ir atspoguļota darbinieku iegūtā izglītība, izglītības iestāde un absolvēšanas gads. 

 

Tabula “Darbinieku izglītība un slodze” 

Darbinieki 
 

IZGLĪTĪBA Amats Slodze 

Renāte Lenša  

DU profesionālais maģistra grāds sabiedrības 

un valsts pārvaldē (2007) 

LU Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļa 

(1990), izglītība pielīdzināta profesionālā 

maģistra grādam 

vadītāja 1 

Gaida Mežance 

LU Profesionālais maģistra grāds informācijā 

un bibliotēkzinībās (2009) 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

bibliotēkzinātnē un informācijā (2007) 

Komplektēšanas un 

apstrādes nodaļas 

vadītāja 

1 

Līga Višņevska 

DU Profesionālais maģistra grāds 

Starpkultūru attiecību menedžeris, 

profesionālais maģistrs starpkultūru 

attiecībās (2009) 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

bibliotēkzinātnē un informācijā (2003) 

Lietotāju 

apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

1 

Valda Kļaviņa 
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums – 

vidējās kvalifikācijas bibliotekārs (1976) 
Bērnu literatūras 

nodaļas vadītāja 
1 

Ilze Korsaka 

LU Profesionālais maģistra grāds informācijā 

un bibliotēkzinībās (2006) 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

bibliotēkzinātnē un informācijā (2004) 

Latvijas Kultūras skola kvalifikācija 

bibliotekārs (1996) 

sistēmbibliotekārs 1 

Anita Rubine 

LVU Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas 

specialitāte, kvalifikācija – bibliotekārs – 

bibliogrāfs (1977), izglītība pielīdzināta 

profesionālā maģistra grādam 

bibliogrāfs 1 

Sandra 

Miņķova 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

bibliotēkzinātnē un informācijā (2008) Rīgas 

Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums - 

bibliotēku darba specialitāte; kvalifikācija: 

vidējās kvalifikācijas bibliotekārs (1984) 

bibliogrāfs 1 

Lilita Žikova 

Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 

tehnikums - bibliotēku darba specialitāte; 

kvalifikācija: vidējās kvalifikācijas 

bibliotekārs (1982) 

vecākais bibliotekārs 1 
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Dzintra 

Treikovska 

Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums – 

vidējās kvalifikācijas bibliotekārs (1979) 

vecākais bibliotekārs 

Bērnu literatūras 

nodaļa 

1 

Gunita 

Kārkliņa 

Latvijas Kultūras koledža. Pirmā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija 

bibliotēku informācijas speciālists (2010) 

bibliotekārs 1 

Rudīte Žurila 
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

sākumskolas skolotāja (1998) bibliotekārs 1 

Vilija Lazdiņa 

Latvijas Kultūras koledža. Pirmā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija 

bibliotēku informācijas speciālists (2011) 

bibliotekārs 1 

Dzintra 

Ģeidāne 

Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums - 

kvalifikācija bibliotekārs (1987) bibliotekārs 1 

Ilona Kikuste 
Kultūras skola - kvalifikācija bibliotekārs 

(2001) bibliotekārs 1 
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2016.gadā darbinieki turpināja apmeklēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības 

centra organizētos profesionālā pilnveides seminārus, pavisam kopā 2016.gadā 7 kursi. Tāpat 

bibliotēkas darbinieki apmeklējuši sešus Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus, Latvijas 

bibliotekāru un novadpētniecības konferences, kā arī devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Jūrmalu. 

Tālākizglītības pasākumiem iztērēti 230 € 

Tabula “Darbinieku tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Datums 
Tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides pasākums 
Vieta, rīkotājs Darbinieks 

1. 1

1 

18.02. Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku profesionālās pilnveides 

seminārs 

Jēkabpils,  

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Sandra Miņkova 

Rudīte Žurila 

Lilita Žikova 

Valda Kļaviņa 

Dzintra Treikovska 

2.  19.-20.02. Latvijas Bibliotēku festivāls / 

Latvijas bibliotekāru 18. 

konference 

 Līga Višņevska 

3.  17.03. Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku profesionālās pilnveides 

seminārs; Apmācību seminārs 

“Valsts ieņēmumu dienesta e-vide 

un e-pakalpojumu klāsts” 

Jēkabpils,  

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Rudīte Žurila 

Lilita Žikova 

Valda Kļaviņa  

Vilija Lazdiņa 

4.  30.03. 

 

Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku profesionālās pilnveides 

seminārs 

Jēkabpils,  

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Valda Kļaviņa  

Ilona Kikuste 
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5.  21.04. Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku profesionālās pilnveides 

seminārs 

Jēkabpils,  

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Sandra Miņkova 

Gunita Kārkliņa 

Valda Kļaviņa  

Dzintra Treikovska 

6.  25.04. Mācību seminārs “EBSCO 

datubāzes resursi, funkcionalitātes 

un informācijas meklēšana” 

Rīga,  

Kultūras informācijas 

sistēmu centrs 

Līga Višņevska 

7.  29.04. Kursi “BIS ALISE – palīgs 

bibliotēkas darba pārvaldībā” 

Rīga,  

SIA “Tieto.com” 

Līga Višņevska 

8.  2.05.,  

16.11. 

Profesionālās pilnveides kurss 

“Sociālie mediji bibliotēkas tēla 

veidošanai” 

Rīga, 

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Sandra Miņkova 

Vilija Lazdiņa 

Valda Kļaviņa 

Līga Višņevska 

9.  12.05. Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Jūrmalas pilsētas kultūras iestādēm 

Jūrmala Rudīte Žurila 

Sandra Miņkova 

Ilona Kikuste 

Dzintra Ģeidāne 

Valda Kļaviņa 

10.  12.05. Profesionālās pilnveides kurss 

“Improvizācijas teātra spēļu 

metodikas izmantošana 

bibliotekāra darbā” 

Rīga, 

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Dzintra Treikovska 

11.  16.05. Profesionālās pilnveides kurss 

“Cilvēka informacionālā uzvedība” 

Rīga, 

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Rudīte Žurila 

 

12.  26.05. Profesionālās pilnveides kurss 

“Bibliotēkas mārketings modernā 

sabiedrībā” 

Rīga,  

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Renāte Lenša 

13.  09.06. Bibliotēku novadpētniecības 

ekspertu paneļdiskusija 

Rīga,  

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Renāte Lenša 

14.  22.-24.07. Vasaras skola un pirmais Latgales 

stāstnieku festivāls “Omotu 

stuosti” 

Preiļi,  

Latvijas Nacionālās 

komisijas tīkls 

„Stāstu bibliotēkas”  

Līga Višņevska 

 

15.  16.09. Lietotāju apkalpošana sistēmā 

ALISE” 

Rīga,  

SIA “Tieto.com” 

Līga Višņevska 

16.  22.-23.09.  Bibliotēku novadpētniecības 

konference 

 

Rīga,  

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs  

Renāte Lenša 

Anita Rubine 

 

17.  06.10. Pieredzes apmaiņas brauciens “Pa 

vēsturiskā albuma “Terra Mariana” 

pēdām uz Preiļu un Ilūkstes 

novadu 

Preiļu nov., 

Ilūkstes nov., 

Biedrība “Jēkabpils 

mantojums”, 

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka 

Renāte Lenša 

Sandra Miņkova 

Rudīte Žurila 

Lilita Žikova 

Anita Rubine 

Gunita Kārkliņa 

Līga Višņevska 



10 

 

 

5. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 3544 3654 3661 +3,1%; +0,2% 

t. sk. bērni 1141 1175 1163 +2,98; -1,02% 

Fiziskais apmeklējums 53641 48830 49954 -8,97%; +2,3% 

t. sk. bērni 21509 19123 18827 -11,1%; -1,55% 

Virtuālais apmeklējums 11910 2788 3391 -76,6%; 

+21,63% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

1469 1360 4384 -7,42%; 

+222,35% 

Izsniegums kopā 75436 68112 68803 -9,71%; +1,01% 

t. sk. grāmatas 46019 41255 40659 -10,35%; 

 -1,45% 

t. sk. periodiskie izdevumi 27744 24550 25469 -11,51%; 

+3,74% 

t. sk. bērniem 23237 22853 21597 -1,65%; -5,5% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

14,43% 14,71% 15,35% +0,28%; 

+0,64% 

Iedzīvotāju skaits 24553 24839 23854 +1,16%; -3,97% 

 

Pēc statistikas datiem vērojams, ka bibliotēkas pakalpojumi ir vajadzīgi. Dažās pozīcijās tiem ir 

tendence minimāli, bet pieaugt. Diemžēl katru gadu samazinās izsniegums bērniem (skatīt 

3.diagrammu), kaut gan bērnu kā bibliotēkas lietotāju skaits īpaši nesamazinās. Vērojams, ka vecāko 

18.  21.10. Profesionālās pilnveides kurss 

“Bibliotēkas pakalpojumu 

mērķgrupa-bērni un jaunieši” 

Rīga,  

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Dzintra Ģeidāne 

Ilona Kikuste 

19.  25.10.  Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

Jēkabpils,  

Jēkabpils galvenā 

bibliotēka 

Sandra Miņkova 

Valda Kļaviņa  

Dzintra Treikovska 

Rudīte Žurila 

20.  16.11. Profesionālās pilnveides kurss 

“Profesionālā konsultēšana”  

Rīga,  

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Gunita Kārkliņa 

Lilita Žikova 

21.  24.11.  Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

Jēkabpils, 

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Sandra Miņkova 

Valda Kļaviņa 

Dzintra Ģeidāne  

22.  25.11. Konference “Stāstniecības tradīciju 

pārmantošana un uzturēšana 

21.gadsimtā” 

Rīga,  

UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas 

tīkls „Stāstu 

bibliotēkas”  

Līga Višņevska 

23.  13.12. Profesionālās pilnveides kurss 

“Ievads medijpratībā”. Prāts, 

manipulācija un propaganda” 

Rīga,  

LNB Kompetenču 

attīstības centrs 

Lilita Žikova 

Līga Višņevska 

24.  15.12. Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

 

Jēkabpils,  

Jēkabpils galvenā 

bibliotēka 

Sandra Miņkova 

Ilze Korsaka 

Valda Kļaviņa 

Vilija Lazdiņa 



11 

 

klašu skolēni izvēlas apmeklēt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļu, un 

2016.gadā izsniegums līdz 18 gadiem ir palielinājies par 233 vienībām. Tomēr bērnu apmeklējumu 

skaits samazinās.  

 

 
1.diagramma 

 

Pozitīvi, ka 2016.gadā apmeklējumu kritums nav tik liels, kā salīdzinot 2014.gadu ar 2015.gadu. 

Salīdzinājumā ar 2015.gadu ir audzis apmeklējumu skaits, bet tas nav sasniedzis 2014.gada skaitu. 

 

 
2.diagramma 

 

Viens no bibliotēkas pamatpakalpojumiem ir grāmatu abonements. Šogad izsniegums kopumā ir 

nedaudz audzis, bet grāmatu izsniegums tomēr ir ar mīnuss zīmi. Novērots, ka samazinās tieši nozaru 

grāmatu un bērnu literatūras izsniegums.  
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3.diagramma 

 

Aktualitāti saglabā daiļliteratūra un preses izdevumi. Lietotāju apkalpošanas nodaļā izsniegums, 

izņemot nozaru grāmatas, salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājies, savukārt Bērnu literatūras nodaļā 

vērojama izsniegto grāmatu lejupslīde. 

Pieaug sociālo tīklu apmeklējums, arī virtuālais apmeklējums. 2014.gada virtuālais apmeklējums 

nav vērtējams kā objektīvs, jo nebija korektas uzskaites. Virtuālo apmeklējumu veido bibliotēkas 

mājas lapa un emuārs “Jēkabpils stāsti”. 2016.gadā virtuālajiem apmeklējumiem klāt nāk arī Latvijas 

bibliotēku portāla statistika. Iepriekšējos gados tās nebija. 

Bibliotēkai ir sava lapa portālā draugiem.lv un facebook.com. No 2016.gada rudens portālā 

draugiem.lv sava lapa ir arī Bērnu literatūras nodaļai, kas apliecinājusi savu popularitāti, divos 

mēnešos tā tika apmeklēta 324 reizes. 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, ieskaitot virtuālo 

apmeklējumu, kas sastāda 3391 reizes un ir mājaslapas, emuāra un biblioteka.lv apmeklējums, ir 14,57 

reizes. 

 

5.1. Bibliotēkas pakalpojumu attīstība 

 

2016. gadā bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvāja klasiskos bibliotēkas pakalpojumus, kas ir 

preses un grāmatu abonements, izstādes, dažādi pasākumi un visi ar datoriem un e-pakalpojumiem 

saistītie pakalpojumi. Tika apstiprināti un ieviesti arī jauni pakalpojumi – teksta pārrakstīšana līdz 2 

lp. un izglītojošs pasākums “Jēkabmiesta stāstu taka” Mazais un lielais loks. Abi šie pakalpojumi ir 

maksas. Šos pakalpojumus tika nolemts ieviest pēc apmeklētāju  pieprasījumu un vajadzību analīzes.  

Kā pakalpojumu var minēt arī bibliotēkas ceļojošās izstādes, kas ir tapušas sadarbībā ar “Biedrība 

Jēkabpils mantojums”. Visvairāk eksponētā ir bijusi izstāde “Un līdz pašam vecumam Es būšu tas 

pats…”, kas veltīta Goda prāvesta Mārtiņa Kārtiņa 150 gadu jubilejai. 

Šogad Pilsētas svētkos izstādes tika izvietotas ārpus bibliotēkas telpām, kur tās varēja apskatīt liels 

skaits pilsētas iedzīvotāju un viesu, to laikā tika nodrošinātas arī 2 izglītojošas aktivitātes, kurās varēja 

piedalīties gan pieaugušie, gan bērni. 

Joprojām viens no svarīgākajiem bibliotēkas pakalpojumiem ir izdevumu izsniegšana, kas 

nodrošina iespēju  iepazīties gan ar aktuālāko informāciju, gan iegūt izzinošu, mācību un nozaru 

literatūru. Populāri ir Interneta un periodikas lasītavas pakalpojumi. Ar katru gadu palielinās printēto 

dokumentu skaits. Apmeklētāji izmanto datorpakalpojumus, lai varētu veikt vairākus darbus uzreiz – 

izprintēt, ieskenēt, nosūtīt – un blakus ir bibliotekārs, kurš vajadzības gadījumā var sniegt 

konsultācijas. 

Bibliotēkā ir arī e-paraksta lasītājs, bet šis pakalpojums esošo apmeklētāju vidū nav populārs. 
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Pakalpojumi tiek sniegti visām lasītāju grupām. Kā vienu no aktuālākajiem pakalpojumiem 

jaunāko apmeklētāju vidū var minēt konsultācijas mājasdarbu pildīšanā, kas nozīmē palīdzību dažādu 

prezentāciju sagatavošanā, informācijas atlasē un meklēšanā. 

Bibliotēka var sniegt pakalpojumus atbilstoši lietotāju un vietējās kopienas vajadzībām. Ar vietējo 

kopienu ir izveidojusies laba sadarbība. 2016.gadā, rosinot domāt par vērtībām, kas ir mums apkārt, 

ieraudzīt tās un atpazīt, UNESCO nedēļas ietvaros tika noorganizēta diskusija “Kultūrvēsturiskie 

dārgumi Jēkabpilī cauri laikiem”, kurā piedalījās arhitekti, vēstures, kultūrvēstures zinātāji un 

interesenti. Šī tēma ir saistīta ar bibliotēkas novadpētniecības darbu, un apliecināja to, ka par šīm lietām 

sabiedrība ir jāinformē un “jānes ārā” no bibliotēkas mapēm. 

 

5.2. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka ir izvietota divas ēkās – Pasta ielā 39 atrodas Bērnu literatūras nodaļa 

un Vecpilsētas laukumā 3 Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Komplektēšanas nodaļa, Izstāžu un tikšanās 

zāle un Administrācija. Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām diemžēl jāvērtē 

kritiski, jo tā ir pieejama daļēji. Abām ēkām ir otrie stāvi, kuri nav pieejami personām ar īpašām 

vajadzībām. Vecpilsētas laukumā 3 var iekļūt pirmajā stāvā, bet ar citu palīdzību, jo būs grūtības ar 

durvju atvēršanu. Pilnībā pieejami šajā gadījumā būs tikai Interneta un periodikas lasītavas 

pakalpojumi, pārējie būs pieejami tikai ar bibliotekāra palīdzību. Pasākumi, kas notiek 2.stāvā Izstāžu 

un tikšanās zālē. Personām ar īpašām vajadzībām nav pieejami. Ēkai Pasta ielā 39 ir līdzīga situācija. 

Pirmajā stāvā ir divas ieejas – viena no tām nav izmantojama, jo ir stāvs pakāpiens un nepiemērotas 

durvis invalīdu ratiņiem. Otra ieeja ir apgrūtināta ar pakāpienu, bet ar citu palīdzību bibliotēkā var 

iekļūt. Bērnu literatūras nodaļā iekšā ir iespējams pārvietoties ar ratiņiem, bet nav iespējams apmeklēt 

Datorlasītavu. 

Ja persona griežas bibliotēkā, viņai tiek nodrošināti visi iespējamie pakalpojumi, bet tikai ar 

bibliotekāra palīdzību. 

Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir problēmas ar pārvietošanos, tiek piedāvāts pakalpojums – 

grāmatu piegādāšana mājās. 2016.gadā tādi bija 5. 

Bibliotēkā nav aprīkojama lasītājiem ar sliktu redzi. 

 

5.3. Bibliotēkas pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

 

Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami jebkuram, bet nav izdalīts atsevišķi – uzņēmējiem, 

imigrantiem, mājsaimniecēm vai kādam citam. Neuzsverot to, ka tas ir tieši pakalpojums 

bezdarbniekiem, sniedzam uzziņas un konsultējam CV rakstīšanā, nosūtīšanā, kontaktu atrašanā. Mūsu 

lietotāju lokā ir cilvēki, kuriem regulāri jāsniedz izziņas Sociālajā dienestā, un ir vajadzīga palīdzība 

dokumentu izprintēšanā un elektroniskā nosūtīšanā. Uzņēmēji bibliotēkas pakalpojumus izmanto 

salīdzinoši reti, populārākie ir tieši printēšana, kopēšana un skenēšana, kas ir veicama nekavējoties un 

ārpus biroja telpām. Visbiežāk tie nav pilsētas iedzīvotāji. 

Ir pasākumi, kuros var piedalīties visa ģimene, īpaši tā ir Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kā arī 

citi bibliotēkas rīkotie pasākumi, piemēram, Emīlijas dienas Randiņš ar lasītāju, Spoku stāstu vakars.  

Sadarbībā ar Senioru dienas centru sniedzam pakalpojumu – filmu demonstrēšana un tikšanās ar 

tās varoņiem. Tas ir ārpus bibliotēkas telpām, bibliotēka nodrošina aparatūru un, ja iespējams, vienojas 

ar galveno varoni par tikšanos. Tās ir filmas par Jēkabpilij īpašiem cilvēkiem. 2016.gadā  tika parādītas 

2, no tām viena bija ar tikšanos. 

 

5.4. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 
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Bibliotēkā katru dienu tiek sniegtas dažādas uzziņas. Uzziņu sniegšanai tiek izmantotas gan 

bibliotēkas grāmatas un periodika, kā arī LNB letonika.lv, news.lv un EBSCO datubāzes, kā arī 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas katalogs un Jēkabpils pilsētas un reģiona bibliotēku virtuālais 

kopkatalogs, kā arī citu Latvijas publisko bibliotēku katalogi. Bibliotēkas lietotāji tiek praktiski 

apmācīti, kā lietot LNB kopkatalogu, analītikas datubāzi un digitālo bibliotēku, jo daudz kas ir 

pieejams tiešsaistē. Piem., uzziņas par recidīva psiholoģiju un sporta traumām. Bibliotēkā literatūras 

ir maz, bet grāmatas tika atrastas LNB katalogā tiešsaistē, ko lasītāji arī izmantoja. Kā viena no 

interesantākajām un arī sarežģītākajām jāmin – Latvijas pansionāti un pensionāru izmitināšanas 

izmaksas. Šogad visas uzziņas ir izpildītas, izņemot vienu – jaunākā literatūra par nodokļiem. Šis 

pieprasījums nodots komplektētājam. 

 

 

4.diagramma 

Joprojām daudzi lietotāji nezina par LNB katalogu, mācību iestāžu bibliotēku katalogiem, kā 

meklēt literatūru, un to sniegtajām iespējām, tāpēc mūsu uzdevums ir pastāstīt un parādīt. Turpinās 

interese par novadpētniecības materiāliem. Tiek izmantoti visi novadpētniecības materiāli un arī to 

digitalizētā daļa, kas ir elektroniski pieejama uz viena datora Mācību un nozaru literatūras lasītavā. 

Tiek sniegtas bibliogrāfiskās, digitālās, tematiskās, precizējošās, adresālās un faktogrāfiskās 

uzziņas. Atsevišķi izdalām e-apmācību un i-bankas konsultēšanu. Šajā gadā e-apmācība plašākās 

grupās bija bērniem un jauniešiem. Pieaugušie vajadzības gadījumā tika apmācīti individuāli. Lai tiktu 

nodrošināts pēc iespējas pilnvērtīgāks informācijas sniegšanas process, tad apmeklētāji (visbiežāk 

studenti un vecāko klašu skolnieki) tiek konsultēti un mācīti kā izmantot bibliotēkas elektronisko 

katalogu, kā izmantot LNB veidoto katalogu un datu bāzes. Izglītojošais darbs tiek veikts arī 

bibliotekārajās stundās. 

Arī 2016.gadā Interneta un periodikas lasītavā no apmeklētāju puses vispieprasītākās bija 

konsultācijas par internetbankas lietošanu, tikšanu pie konta pārskatiem un to izdrukāšanu. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nekas daudz nav mainījies un visvairāk sniegtas konsultācijas 

par: 

 internetbankas lietošanu; 

 teksta dokumentu labošanu, noformēšanu, izdrukāšanu; 

 pareizu un korektu CV rakstīšanu, izdrukāšanu; 

 kā pievienot un nosūtīt dokumentu elektroniskā formātā; 
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 aviobiļešu rezervēšana un reģistrēšanās lidojumam on-line režīmā; 

 e-pakalpojumi Latvijas valsts portālā 

 skenēto dokumentu nosūtīšana, izmantojot e-pastu; 

 informācijas atlasi konkrētai, interesējošai tēmai; 

 datu bāzu izmantošanu studiju un pētnieciskajā darbā. 

Samazinājies to apmeklētāju skaits, kuri lūdza palīdzību e-pasta izveidošanā. 

4.diagrammā redzams, ka uzziņām ir tendence pieaugt. Tas ir viens no bibliotēkas pakalpojumiem, 

kur ir tiešā komunikācija ar bibliotēkas apmeklētāju – lietotāju. Visbiežāk pēc tās izpildes un 

apmierinātības ar iegūto rezultātu, arī tiek vērtēts bibliotēkas un bibliotekāra darbs. Diagrammā 

redzams arī e-apmācību skaita pieaugums. 2016.gadā atsevišķi uzskaitām konsultācijas, kas saistītas 

ar i-bankas lietošanu, jo bieži tas ir laikietilpīgi. 

 

5.5.  Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Šī informācija ir pieejama. Pašvaldības informācija ir pieejama gan domes izdotajā laikrakstā 

“Jēkabpils Vēstis”, gan dažādos izdales materiālos, kā arī portālos. Lielākoties informācija tomēr ir 

pieejama elektroniskā formātā. Jebkuram apmeklētājam, ja ir tāda vajadzība ir iespējams iegūt 

informāciju, jo tiek veiktas arī konsultācijas un parādīts, kur informācija ir pieejama. Tas attiecas arī 

uz valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Joprojām apmeklētāji nav informēti, ka 

izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir pieejams tikai elektroniski, apmeklētājs ir jāiedrošina to izmantot 

elektroniskā formā, sevišķi vecāka gadagājuma cilvēki.  

 

5.6. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Elektroniskais katalogs nodrošina iespēju iepazīties ar bibliotēkas fondu neatnākot uz bibliotēku. 

Elektroniskais katalogs tiek popularizēts, stāstīts par tā piedāvājumu. 145 apmeklētājiem ir piešķirti 

autorizācijas dati. Tas nav daudz, bet tie ir apmeklētāji, kuri paši to vēlas aktīvi izmantot. Webpac 

apmeklētība – 27419 sesijas, no tiem 331 autentificēts lietotājs. Izdevumi elektroniski tiek gan pasūtīti, 

gan pagarināti. 135 izdevumi ir pasūtīti, 83 izdevumiem pieprasīts pagarinājums. Elektroniskais 

katalogs tiek skatīts arī no mobilajām ierīcēm. 

 

5.7. Digitalizācija 

 

Bibliotēka kā pakalpojumu piedāvā digitalizētos novadpētniecības materiālus. Šobrīd ir pieejamas 

35 tematiskās mapes, kas ir digitalizētas un ir pieejamas uz viena datora Mācību un nozaru literatūras 

lasītavā. 

Apmeklētājiem tiek piedāvāti tādi pakalpojumi kā skenēšana un kopēšana, ar kuru palīdzību viņi 

var veikt savu dokumentu digitalizāciju. Tas arī tiek izmantots. 2015.gadā tika ieskenēti aptuveni 450 

dokumenti. Ir viens skeneris, kuru apmeklētāji var izmantot paši, un par to nav jāmaksā. 

 

5.8. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

4 2 2 
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Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

18 9 9 

 

No citām bibliotēkām pasūtītas 2 grāmatas. Šobrīd daudzas grāmatas ir pieejamas digitālajā 

bibliotēkā, un tas atvieglo situāciju. Iespējams tas arī iespaido pasūtāmo grāmatu skaitu. Vēl viens 

faktors ir tas, ka lietotājam informācija ir vajadzīga uzreiz. Diemžēl labāk izvēlas uzreiz iegūstamo, 

nevis tādu, kas būtu jāgaida. Grāmatas uz citām, tuvākās apkārtnes bibliotēkām tika nodotas no Bērnu 

literatūras nodaļas. Uz Gulbenes novada bibliotēku tika nosūtīts viens ieskenēts raksts no žurnāla 

Horizonts 1989.gada numura. 

 

5.9. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

 

2016.gadā netika veikta rakstiska lietotāju anketēšana un aptauja. Regulāra lasītāju viedokļa 

izzināšana notiek savstarpējā komunikācijā. Esam secinājuši, ka daļa apmeklētāju labprāt izmantotu 

e-grāmatas, ja tādas būtu pieejamas. Lietotāji pauž apmierinātību par preses izdevumu piedāvājumu 

un iespēju tos izmantot abonementā. Visi vēlas lasīt jaunākās grāmatas, tāpēc izskan viedoklis, ka ir 

par maz jaunākās literatūras, sevišķi daiļliteratūras. Šāds viedoklis var rasties, jo tās  tiek iepirktas tikai 

vienā eksemplārā, savukārt grāmatas krievu valodā Latvijas tirgū ir sarežģīti iegādāties un kavējas to 

piegāde. 

 

5.10. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Viens no Bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumiem bija izvērtēt pieaugušo Abonementa un 

Bērnu literatūras nodaļas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām. Pētot dažādus variantus un 

piedāvājot tos apmeklētājiem, nonācām pie secinājuma, ka bibliotēka pēc 18.00 praktiski netiek 

apmeklēta. 2016.gadā bibliotēka bija atvērta gan no 11-19, gan no 10-18. Rīta pusē bibliotēkas 

pakalpojumi ir pieprasītāki, tāpēc, lai šie pakalpojumi pieaugušajiem nebūtu jāsniedz Bērnu un 

literatūras nodaļā, no 2017.gada darba laiks Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Lietotāju un apkalpošanas 

nodaļā tiks mainīts. Pirmdiena – Trešdiena un Piektdiena atvērts no 10-18. Ceturtdiena no 12-19 . 

Sestdiena no 10-16. Tā sniedzot iespēju apmeklēt bibliotēku pēc iespējas plašākam lokam iedzīvotāju. 

Tas gan neizslēdz iespēju, ka Bērnu literatūras nodaļu apmeklēs arī pieaugušie. 

Joprojām nevaram sniegt pakalpojumus visai ģimenei vienlaicīgi, jo bibliotēka ir izvietota divās 

ēkās. 

 

6. Bibliotēkas krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika, organizācija un finansiālais nodrošinājums 

 

Iespēju robežās krājums tiek komplektēts ievērojot visdažādāko sabiedrības grupu intereses un 

palīdz lietotājiem apgūt dažāda līmeņa izglītību. Viens no krājuma ilgtermiņa attīstības principiem ir 

literatūras iegāde, kas popularizē kultūras mantojumu. 

 

Pārskata periodā krājums galvenokārt tika papildināts ar latviešu oriģinālliteratūru un 

daiļliteratūras tulkojumiem, zinātniskajām monogrāfijām sociālajās zinātnēs, juridiskajās zinātnēs, 

pedagoģijā un kultūrvēsturē. Ierobežotā finansējuma dēļ mazāk kā citus gadus tika iepirkta literatūra 

krievu valodā un nozaru literatūra. 

Lietotāju pieprasījums pēc aktuālajiem izdevumiem bija lielāks nekā finansiālās iespējas, tādēļ 

veidojās rindas. 
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Galvenais grāmatu piegādātājs pārskata periodā bija SIA “Jānis Roze”, SIA “Zvaigzne” un SIA 

“Latvijas Grāmata”. 

Krājumu papildināja arī augstvērtīgi dāvinājumi, īpaši no Jāņa Kalniņa un Andreja Krastiņa 

privātkolekcijas. 

Turpinājās darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas, kas ir viens no krājuma attīstības 

galvenajiem principiem. Šajā krājuma segmentā daudzi dokumenti tiek iekļauti izmantojot 

retrospektīvo komplektēšanu. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

9638 9680 9633 

t. sk. pašvaldības finansējums 9638 9680 9633 

grāmatām 6468 6491 6404 

t. sk. bērnu grāmatām 2259 2588 2106 

periodiskajiem izdevumiem 3170 3189 3229 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

0,41 0,42 0,40 

 

Galvenokārt krājuma komplektēšanā tiek izmantoti pašvaldības piešķirtie līdzekļi un dāvinājumi. 

Plānojot racionālu līdzekļu izlietojumu, izvērtējam vairumtirgotāju piedāvātās cenas un piegādes 

kvalitāti. 

 

6.2. Bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) 

 

2016.gada nogalē tika veikta krājuma inventarizācija. Tā tika veikta automātiski IIS “Alise”. 

Tehniski tā neradīja nekādas problēmas, un viss tika izdarīts. Tika ieskenēti un ar sistēmas datiem 

salīdzināti visi izdevumi, izņemot seriālizdevumus. Ieskenētie dati tika salīdzināti ar inventāra grāmatā 

atlasītajiem. Tika secināts, ka ir izdevumi, kuri neatrodas plauktā, tie tika pārbaudīti un neesošie 

norakstīti. Tie bija izdevumi, kuri atrodas pie ilgstošiem kavētājiem, no bibliotēkas krājuma pazuduši 

izdevumi un tādi izdevumi, kuri kļūdas dēļ no sistēmas Alise nebija norakstīti, bet faktiski bibliotēkā 

vairs neatrodas. Secināts, ka sistēmā Alise uz 01.12.2016. ir reģistrētas 62463 vienības. No tiem 11279 

seriālizdevumi, neelektroniski uzskaitīti 9363 seriālizdevumi.  

Konstatēts, ka ir liela nesakritība starp summārajā grāmatā izdalītajiem izdevumu veidiem un 

uzskaiti IIS “Alise”. Kopējo skaitu tas neietekmē, bet ir jāizvērtē krājumā uzskaitīto dokumentu veidu 

atbilstību definīcijai un izvēlētajiem uzskaites kritērijiem, kas ietekmē izdevumu sadalījumu pa 

veidiem. 

 

6.3. Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 2943 2666 3247 

Grāmatas 1313 1051 1173 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 241 233 375 

t. sk. bērniem 423 364 325 

Izslēgtie dokumenti 2084 10321 7127 

Krājuma kopskaits 84842 77187 73307 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,78 0,79 0,85 
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Periodisko izdevumu apgrozība 1,25 1,15 1,14 

 

6.4. Datubāzes 

 

2016.gadā bibliotēkā bija pieejamas trīs abonētās datu bāzes – EBSCO, LETONIKA, NEWS.LV. 

Ārpus bibliotēkas telpām izmantojama 2016.gadā bija EBSCO datubāze. Kopumā bibliotēkā 

pieejamajās datubāzēs ir atrodama informācija par visdažādākajām tēmām. Ļoti plašs aptvērums ir 

datubāzei EBSCO, kuras resursi pārsvarā ir angļu valodā un ir pieeja plašam klāstam žurnālu, arī 

grāmatu dažādās nozarēs. Nav nevienas datubāzes krievu valodā, bet novērojams, ka krievu valodā ir 

pieejama informācija internetā brīvpieejas resursos. 

 

2016.gadā nebija nevienas pašu veidotas datu bāzes. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 893 849 459 

News 680 333 286 

EBSCO 97/543 1223 1733 

    
KISC dati 

 

EBSCO statistikai ir norādīts meklējumu skaits. News ir redzami skatīto rakstu skaits. News statistika šo 

gadu laikā samazinās, bet nevar apgalvot, ka tā ir patstāvīga tendence. News tiek izmantota gan mācību procesā, 

gan arī citām interesēm. Datubāzei Letonika 2016 bija 738 skatījumi un 459 sesijas. Tabulā redzams sesiju 

skaits. Lai arī, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, sesiju skaits ir samazinājies, tad tomēr var redzēt, ka šī 

datubāzes ir diezgan populāra un izmantota.  

 

6.5. Krājuma un datubāzu popularizēšana 

 

Tiek veikta krājuma un datubāzu popularizēšana, tas notiek gan Bērnu literatūras nodaļā, gan Lietotāju 

apkalpošanas nodaļā. Vairākus gadus bibliotēkā ir Latvijas kultūras kanona cikla izstādes. 2016.gadā tas bija 

veltīts mūzikai, un tika popularizēts bibliotēkas krājums, kas saistās ar šo jomu. Tika izliktas vairākas plaukta 

izstādes, kurās pievēršot uzmanību kādai svinamajai dienai vai svētkiem, tika atklāts bibliotēkā pieejamie 

materiāli par kādu konkrētu tēmu. Plaukta izstāde tiek izvietota visiem labi redzamā vietā, un apmeklētāji 

pievērš tai uzmanību un izrāda interesi par izvietotajiem materiāliem. Atsevišķi ir izvietots plaukts Latvijas 100-

gadei, kurā tiek pievērsta uzmanību ar Latviju saistītiem izdevumiem, piemēram, mākslinieki, daba, 

kultūrvēsture, arī Latvijas filmas. Apmeklētāji to visu var gan apskatīties, gan paņemt līdzi. Atsevišķs plaukts 

ir arī veselības tēmai. Ir arī plaukts, kur redzamas jaunākās nozaru grāmatas. 

Bērnu un literatūras nodaļā krājums tiek popularizēts atraktīvāk. Tās ir ne tikai plaukta izstādes, bet arī 

apmeklētāju aktīva iesaistīšana to izzināšanā ar dažādiem uzdevumiem un arī pasākumiem. 

Datubāzes tiek popularizētas ne tikai ikdienā pēc individuāla pieprasījuma, bet arī skolēnu grupām. 

Visbiežāk tas reizē ir gan krājuma, gan datubāzu popularizēšana. Ir sagatavotas prezentācijas, lai šo darbu 

veiktu. 

 

Darbs ar parādniekiem 

 

Lasītājiem, kuri laikā nav nodevuši grāmatas tiek aprēķināta kavējuma nauda 0.03 eiro centi par 

katru nenodoto eksemplāru. 2016. gadā nav mazinājies neapzinīgo lasītāju daudzums. Šiem lasītājiem  

zvanot vai sūtot e-pastu tiek atgādināts, par grāmatu lietošanas termiņu. Ja uz to netiek reaģēts, tad 

apmeklējam arī mājās. Dažos no gadījumiem grāmatas tiek atgūtas. Ilgstošajiem kavētājiem, ar kuriem 

vairs nav kontaktu, visbiežāk viņi neatrodas arī savā dzīves vietā, grāmatas no izsnieguma tiek 
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noņemtas, lai nemaldinātu pārējos bibliotēkas lietotājus, jo zināmā mērā šādi tiek popularizēts tas, ka 

grāmatas var nenodot arī gadu.  

Soda naudā par kavējumiem 2016.gadā saņemts EUR 5,07. 

 

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

 

Bibliotēkas krājumam regulāri tiek sekots līdzi, izvērtēts tā pieprasījums un norakstīti 

mazpieprasītākie un aktualitāti zaudējušie izdevumi. Lielākoties tās grāmatas ir saistītas ar novadu. 

Pozitīvi novērtējam  VKKF projektu “Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”, bet jāatzīst, ka 

tas veido dubultos eksemplārus. Ja zinātu kādas grāmatas tiks dāvinātas, tad tās varētu neiegādāties. 

 2016.gadā krājums nodrošināja praktiski visu uzziņu sniegšanu, tomēr jāpievērš uzmanība 

jaunākajiem izdevumiem aktuālākajās nozarēs – grāmatvedība, ekonomika, psiholoģija un pedagoģija, 

kas varbūt ne vienmēr ir pieejami lielo piegādātāju (Zvaigzne ABC un Jāņa Rozes grāmatnīcu 

plauktos). 

Novēroti arī krājuma zudumi tieši pieprasītākajās nozarēs (pedagoģijā un psiholoģijā). To varētu 

novērst tikai ar magnētisko vārtu ievietošanu bibliotēkā. 

Problēmas ir ar daiļliteratūru krievu valodā un tās iepirkumu, kas atspoguļojas arī izsniegumā. Tas 

ir samazinājies, un uzticīgākie lasītāji pārlasa grāmatas otro un trešo reizi.  

Šobrīd saviem apmeklētājiem nepiedāvajam e-grāmatas, bet nākotnē tas kā pakalpojums noteikti 

būs nepieciešams. 

Būtu labi, ja viss abonementa krājums būtu izvietots vienā telpā un tādējādi labāk pārskatāms, 

šobrīd lielākā daļa nozaru grāmatu ir izvietota citā telpā. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1. Darba raksturojums 

 

Bērnu literatūras nodaļas lietotāji ir mikrorajona skolu – Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas, Jēkabpils 2. vidusskolas – un pirmsskolas iestāžu – “Zvaigznīte”, “Zvaniņš”, “Auseklītis” 

– audzēkņi. Bibliotēku apmeklē arī citu pilsētas un tuvākās apkārtnes skolu skolēni un skolotāji. 

Vasarās, kad pie vecvecākiem ciemojās Rīgas un citu pilsētu bērni, arī tie izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus. 

 

2016. gada pamatrādītāji 

 2015 2016 
+ - salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2 053 2 050 -3 

Apmeklējumu 

skaits 
24 184 25 537 + 1 353 

Izsniegumu 

skaits 
26 374 25 778 -596 

 

Apmeklētājiem Bērnu literatūras nodaļa bija atvērta 290 dienas, vidējais apmeklējumu skaits dienā 

– 88. 2016.gadā vairs nekomplektējam pieaugušajiem interesantu literatūru. Līdz ar to, grāmatu 

piedāvājums bērnu vecākiem ir samazinājies. To parāda mīnuss zīme pie izsnieguma skaitļa. Lietotāju 

skaitu un izsniegumu ietekmēja arī gada beigās notikusī krājuma esamības pārbaude, kad bibliotēkas 

abonements un lasītava divas nedēļas apmeklētājiem bija slēgta. Apmeklējumu skaits palielinājies 

sakarā ar daudzajiem bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem.  
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7.2. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu 

 

Strādājot pie krājuma veidošanas, cenšamies ievērot vienmērīgu jaunieguvumu sadalījumu starp 

lasītāju vecuma grupām. Tiek ņemti vērā lietotāju pieprasījumi, kā arī izdevniecību piedāvājumi. 

Diemžēl, ievērojot principu nedublēt iegādātās grāmatas pilsētas bibliotēkā un bērnu literatūras nodaļā, 

ievērojami samazinājies jauno grāmatu (gan daiļliteratūras, gan nozaru literatūras) skaits vecāko klašu 

grupai. Iespieddarbus esam iegādājušies Jēkabpils grāmatnīcās – SIA Zvaigzne ABC un SIA Jānis 

Roze. Grāmatas tiek atlasītas klātienē, izvērtējot katra izdevuma piemērotību mūsu apmeklētāju 

vajadzībām un interesēm. Mazajiem lasītājiem pagājušajā gadā ļoti populāri bija kinostāsti un grāmatas 

pēc animācijas filmu sižetiem (“Ledus sirds”, “Maša un Lācis”). Vidējā vecuma lasītāji joprojām lasa 

Grega un Nikijas dienasgrāmatas. Iepatikusies arī “Nindzjas Timija” sērija. Vecāko klašu skolēnu vidū 

pieprasītas ir Noras Ikstenas “Mātes piens”, Māra Bērziņa “Svina garša”, Annas Skaidrītes Gailītes 

“Sintijas stāsts”. Grāmatu iepirkumu veicam regulāri – reizi mēnesī. Tāpat vienu reizi mēnesī 

organizējam Jauno grāmatu dienas. Pagājušajā gadā informāciju par jaunieguvumiem sākām ievietot 

arī bibliotēkas profilā portālā draugiem.lv. 

Tiek pieņemti dāvinājumi, kurus kritiski izvērtējam, jo tie pārsvarā ir agrāko gadu izdevumi. 

Dažkārt dāvinājumi noder nolasīto grāmatu nomaiņai. Krājumu papildināja arī LNB dāvinājums 20 

grāmatas par € 140.55 lasīšanas veicināšanas akcijas “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2016” 

īstenošanai. 

 

Tabula “Krājuma papildināšanas avoti” 

 Eksemplāri 

JP pašvaldība 274 + 759 periodika 

Dāvinājumi 31 

Lietotāju atvietotās 22 

Kopā: 1086 

 

Gada laikā tika saņemti 759 seriālizdevumi. Diemžēl, daudzi bērniem piemēroti žurnāli gada laikā 

ir pārtraukuši iznākt. Tai skaitā “Zīlīte”, kurš iznāca kopš 1958.gada. Iznākšanu pārtrauca arī žurnāli 

“Ezis”, “Sīrups”, Sīrups Girl”, “OOPS!”. Jaunākā skolas vecuma lasītāji visvairāk lasa “Aveni”, 

“Avenīti”, “Spicīti”, “Astes”. Vidējā un vecākā vecuma bērni – “Ilustrēto Junioriem”, “Ilustrēto 

Pasaules Vēsturi”, “Ilustrēto Zinātni”, “Ievu”, “Leģendas” u.c.  

Daudzi žurnāli noderējuši organizējot grāmatu/žurnālu skates. Izstādē par komponistu Raimondu 

Paulu “Daudz laimes, maestro!” izmantoti raksti no žurnāliem “Leģendas”, “Santa”, kā arī materiāli 

un plakāti no agrāko gadu izdevumiem. Žurnāls “Avene” ik mēnesi tīņu vecuma meitenes iepazīstina 

ar aktualitātēm modes pasaulē. Martā izveidojām žurnālu skati “Avenes” stila jaunumi”, kas piesaistīja 

lielu mazo meiteņu uzmanību.  

Savukārt žurnāls “Sports” ļoti noderēja iekārtojot izstādi par Vasaras olimpiskajām spēlēm “No 

Olimpijas līdz Rio”. Plaukta izstādē “Barikāžu laiku atceroties” izmantojām laikrakstu izgriezumus un 

kopijas no 1991.gada preses izdevumiem. Mīklu maratona “Pūcītes ceturtdienas” dalībnieki risināja 

žurnālos “Pūcīte”, “Spicīte” un “Ezis” publicētos uzdevumus.  

Lai uzlabotu krājuma kvalitāti, pastiprināti tika izvērtēti iespieddarbi visās vecuma grupās. 

Norakstījām ilgāku laiku nelasītas, aktualitāti zaudējušas, nolietojušās grāmatas. Gada beigās tika 

veikta krājuma inventarizācija, kuras rezultātā konstatējām gan pazudušās grāmatas, gan arī kādas 

neprecizitātes fonda uzskaitē, kuras novērsām. 

 

Sastādīti 15 norakstāmo iespieddarbu saraksti. Izslēgtas 6 226 bibliotekārās vienības. 
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Tabula “Norakstīšanas iemesli” 

 Kopskaits 

Novecojuši pēc satura 895 

Lietotāju nolietotie 5 158 

Lietotāju nozaudētie 23 

Pārvietotie uz PB 30 

Trūkstošie pie inventarizācijas 120 

Kopā: 6 226 

 

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

grupām 

 

Gada laikā reģistrētas 2338 uzziņas un konsultācijas, tai skaitā 173 uzziņas. 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi ir bibliotekāra daba ikdiena. Katru dienu tiek sniegtas 

dažādas uzziņas referātu, pētniecisko darbu izstrādei, klasēs rīkoto prāta spēļu sastādīšanai, savām 

interesēm. Sarežģītākās uzziņas ir reģistrētas lasītavā. Pieprasījumu loks, tāpat kā katru gadu, ir visai 

plašs – daba un dzīvnieki, veselīgs dzīvesveids un ārstniecības augi, pārtikas piedevas, latviskās 

tradīcijas gadskārtu svētkos, rokdarbu veidi, mākslas virzieni, rakstnieku un mākslinieku biogrāfijas. 

Lielāka interese pagājušajā gadā bijusi par Raimonda Paula dzīvi un daiļradi. Konkursu un krustvārdu 

mīklu minētāji meklēja informāciju par dažādām valstīm – Austriju, Poliju, Zviedriju. Daudzas uzziņas 

sniegtas par Jēkabpils vēsturi un tūrisma objektiem – Vecpilsētas laukumu, Svariem, Lūša skulptūru, 

Trešdienas tirgus laukumu, Krustpils pili, Strūves parku u.c. Bijusi interese arī  par dažādu Latvijas 

novadu, to skaitā Sēlijas, tautastērpiem.  

Novadpētniecības mapes papildinātas ar jauniem materiāliem par gada notikumiem Jēkabpilī un 

tuvākajā apkārtnē: 

 notika vairāku Jēkabpils rakstnieku grāmatu atvēršanas svētki (Ruta Štelmahere, Ronalds 

Briedis, Anna Skaidrīte Gailīte, Lūcija Ķuzāne); 

 2016. gada rudenī pēc restaurācijas tika atvērts dzejnieka – novadnieka Jāņa Raiņa muzejs 

Tadenavā; 

 jūnijā apritēja 190 gadi, kopš Jēkabpilī Strūves parkā ir ierīkots Strūves ģeodēziskā lokā 

astronomisko novērojumu punkts “Jēkabpils”; 

 pirms 50 gadiem aizsākās šodien jēkabpiliešu iecienītas atpūtas vietas Mežaparks veidošanas 

darbi u.c. 

Uzziņu darbā tiek izmantoti gan dažādas enciklopēdijas, rokasgrāmatas, tematiskās mapes, gan arī 

elektroniskie informācijas līdzekļi – datubāzes un internets.  

Lai pilnveidotu bērnu prasmes meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju, strādājam ar katru 

apmeklētāju individuāli un arī rīkojam pasākumus. 

Jau vairākus gadus Bibliotēku nedēļas laikā organizējam orientēšanās spēli “Ejam pa bibliotēkas 

ejām”. Spēles mērķis ir atsvaidzināt apmeklētājiem zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī vingrināties informācijas meklēšanā lasītavas 

enciklopēdijās. Spēles gaitā bija jāapmeklē visas bibliotēkas nodaļas, katrā jāizpilda kāds uzdevums, 

jāsaņem kontrolkartiņā kompostrēta atzīme un jādodas uz finišu, kur gaidīja kāda balviņa vai konfekte. 

Tā kā bibliotēka izvietota divos stāvos, tad šāds ceļojums pa bibliotēku patika daudziem. Nedēļas laikā 

spēlē piedalījās 124 dalībnieki. (Skatīt pielikuma 1.,2.,3.,4. attēlu) 

Oktobrī apmeklētājiem piedāvājām piedalīties viktorīnā “Atbildi meklē izstādē”. Enciklopēdiju 

izstādē “Paplašini redzesloku!” izvietojām sērijas “Redzeslokā” grāmatas. Dalībniekam uz izlozēto 

jautājumu bija jāatrod atbilde attiecīgajā enciklopēdijā. Viktorīnā piedalījās 181 dalībnieks. 

Bibliotēkas datorlasītava piedāvā dažādas IT izmantošanas iespējas, bet prasmes tās izmantot ir 

dažādas. Gada laikā sniegtas 628 konsultācijas par dažādiem jautājumiem – teksta formatēšana, attēlu 

ievietošana tekstā, tabulu un diagrammu veidošana, teksta saglabāšana, informācijas meklēšana 

internetā, e-pasta lietošana u.c. IT izmantošanas prasmju attīstīšanai organizēti vairāki pasākumi. E-
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prasmju nedēļā veidojām anekdošu grāmatu “Jocīgi gan!”. Mācījāmies rakstīt un zīmēt datorā, ievietot 

tekstu un zīmējumu vienā dokumentā, saglabāt to un nosūtīt pa e-pastu bibliotekārei. Izdrukātos 

darbiņus sākumā uzlikām izstādē, vēlāk apkopojām grāmatiņā. Pilsētas svētku laikā bibliotēkā 

organizējām bilžu spēlei “Lūša lēciens”. Jēkabpils kultūras dzīve, sports, vides objekti, arhitektūra, 

personības un uzņēmējdarbība bija tēmas, kuras ar metamā kauliņa palīdzību dalībnieki izlozēja. 

Atbildes uz jautājumiem katrs varēja meklēt savā atmiņā, bibliotēkas novadpētniecības materiālos un 

arī internetā. Rio Vasaras Olimpisko spēļu laikā arī mūsu lasītāji varēja piedalīties mazajā olimpiādē 

“Trāpi mērķi!”. Te uzvarēt varēja ne tikai trāpīgi metot mērķī ar basketbola, boulinga bumbām vai 

šautriņām, bet arī trāpīgi atbildot uz ar sportu saistītiem jautājumiem.  

 

7.4. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Gada laikā esam organizējuši 32 pasākumus, kuros piedalījušies 1820 dalībnieki.  

Ar pasākumu Jēkabpils Tautas nama zālē janvārī noslēdzām lasīšanas veicināšanas akciju 

“Bērnu/jauniešu/vacāku žūriju – 2015”. 2016.gadā akcijā piedalījās rekordliels ekspertu skaits – 

135, tajā skaitā 23 lasītāji no dažādām pilsētas skolām un klasēm un 4 klašu kolektīvi no Jēkabpils 

pamatskolas. Pasākumā atrakciju veidā atsaucām atmiņā populārāko grāmatu sižetus, noskaidrojām 

grāmatas – uzvarētājas katrā vecuma grupā. Ar interesi noskatījāmies Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centra sagatavoto priekšnesumu, kurā kopā ar “aktieriem” piedalījāmies lāča dzimšanas dienas ballītē. 

Noslēgumā par piedalīšanos akcijā klašu audzinātājas saņēma pateicības rakstus, bet katrs dalībnieks 

mazu dāvaniņu, kas šogad īpaši visiem patika – atstarotāju ar gaismiņu. (Skatīt 5.,6.,7.,8. att.) 

Trīs mēnešu garumā – februārī, martā, aprīlī – norisinājās mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”. 

Ik ceturtdien bērniem bija iespēja nākt uz lasītavu minēt dažādas mīklas, risināt prāta un atjautības 

uzdevumus un darboties radošajā darbnīcās. Aprīļa beigās čaklākos minētājus aicinājām uz noslēguma 

pasākumu, kura viesis bija Sandra Razminoviča ar daļu no savas lielās pūcīšu kolekcijas. Tika dalītas 

medaļas, balvas, ēsts īpašais pūcītes pīrāgs un pūcītes kārums – želejpelītes. (Skatīt 9.,10.,11.,12. att.) 

4. klašu skolēnus iesaistījām lasīšanas veicināšanas akcijā “Grāmatu grēda”. Trīs mēnešu garumā 

aicinājām lasītājus veidot katram savu izlasīto “grāmatu grēdu”. ko ar uzlīmītēm attēlojām uz stenda. 

Noslēguma pasākumā noskaidrojām gan labāko lasītāju, gan lasītāko grāmatu topu. Katrs dalībnieks 

sagatavoja stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. Pateicoties tam, ka lasīto grāmatu prezentācijas viņiem 

jāgatavo arī literatūras stundās, uzdevums nebija sarežģīts un stāstījumi patiešām bija interesanti. 

(Skatīt 13.,14.,15.,16. att.) 

Notikušas 8 lasītāju pulciņa nodarbības. Meitenēm ļoti patika marta nodarbība, kuras moto bija 

“Esi skaista pavasarī”. Daba mostas un arī mēs gribam mainīties – iepriecināt sevi un pārsteigt citus ar 

jaunu matu sakārtojumu. To izdarīt mums palīdzēja imidža centra “Elegance” frizieres Žanna un Darja. 

Meistares ne tikai rādīja meitenēm kā veidot viņu vecumam atbilstošas frizūras, bet arī stāstīja kā 

pareizi rūpēties par savu sejas ādu, nagiem un matiem, atbildēja uz jautājumiem. Vēlāk, protams, 

sekoja “fotosesija”. (Skatīt 17.,18. att.) 

Pirms 200 gadiem Parīzē sāka ražot sērkociņus. Atzīmējot šo interesanto notikumu, par aprīļa 

nodarbības tēmu izvēlējāmies sērkociņus un uguni. Runājām par uguns iegūšanas veidiem, uguns 

izmantošanu un ugunsdrošību. Veidojām no sērkociņiem uzrakstu, spēlējām spēles “Pirtiņa deg” un 

“Uguns bumba”. Nobeigumā uz  ugunskura uguns cepām desiņas. (Skatīt 19., 20., 21., 22. att.) 

Jūnijā Jēkabpilī durvis vēra pasaku muzejs “Butaforija”. Septembra nodarbībā devāmies ciemos. 

Muzeja idejas autors, veidotājs un vadītājs Juris Abramenko bija atraktīvs gids, kurš lika uzminēt 

dažādus populārus grāmatu varoņus un aicināja pašiem izmēģināt daudzās spēļu atrakcijas, ievērot 

muzeja noteikumus – “jo skaļāk, jo labāk!”. Tad tikai sākās prieki – iemest, ielīst, uzkāpt, uzvilkt, 

trāpīt, noķert! Šajā dienā bijām nokļuvuši gandrīz vai īstā pasaku valstībā. (Skatīt 23., 24., 25., 26. att.) 

Katru mēnesi esam organizējuši kādu plašāku grāmatu skati vai izstādi. Dažas no tām: 

 janvārī – “Daudz laimes, maestro!” – atzīmējot komponista Raimonda Paula 80. dzimšanas 

dienu.); 
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 februārī – “Ieskaties acīs ziemai” – jēkabpilieša Vladimira Volkova fotogrāfiju izstāde (Skatīt 

27. att.); 

 martā – “Avenes” stila jaunumi” – aktualitātes jauniešu modes pasaulē, pieskaņota pasākumam 

“Esi skaista pavasarī!” 

 aprīlī – “Krāsainā pasaule” – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7. klases audzēknes Evas Mūrnieces 

gleznas (Skatīt 28. att.); 

 jūnijā – “Ejam pretī vasarai” – Latvijas skaistā daba vasarā (Skatīt 29. att.); 

 augustā – “No Olimpijas līdz Rio” – Vasaras olimpisko spēļu vēsture (Skatīt 30. att.); 

 novembrī – “Ingunas Radziņas lelles” – Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas ceļojošā leļļu 

izstāde (Skatīt 31., 32., 33., 34. att.) u.c. 

 

Ar plauktu izstādēm atzīmējām: 

 Rīgas Barikāžu 25. gadadienu; 

 rakstnieku un mākslas darbinieku jubilejas (J.Zvirgzdiņš, R.Dāls, D.Avotiņa, J.Rozentāls, 

I.Kalniņš, L.Liepiņa, J.Streičs); 

 Lieldienas, Vasaras un Ziemas saulgriežus, Mātes dienu, Valentīndienu, Joku dienu; 

 Pilsētas svētkus u.c. 

 

7.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

 

Pateicība visiem, kas iesaistās lasīšanas veicināšanas darbā. Atsaucīgas ir Jēkabpils pamatskolas 

audzinātājas Līvija Karaseva (1.b klase), Dace Rateniece (2.e klase) un Anita Ščegalkova (2.1 klase), 

iesaistot klašu kolektīvus “Bērnu žūrijas” darbā. Laba sadarbība izveidojusies ar Jēkabpils Bērnu un 

Jauniešu centra Bērnu dramatisko teātri (vad. Dace Kalniņa-Aleksandrova). Ar iestudētu ludziņu un 

jautrām rotaļām teātra dalībnieki kuplināja “Bērnu žūrijas – 2015” noslēguma pasākumu. Samērā ilgi 

nācās pierunāt atnākt uz tikšanos ar bērniem imidža studijas frizieres Žannu Račko un Darju 

Dubovsku. Taču pēc pasākuma viņas smaidīja, jo meitenes bija tik uzmanīgas un zinātkāras klausītājas. 

Katru gadu bibliotēkā tiek rīkoti zīmējumu konkursi. Patīkami, ka arī šogad uz aicinājumu piedalīties 

konkursā “Mani grāmatu draugi” atsaucība bija liela gan no Jēkabpils pamatskolas vairākiem klašu 

kolektīviem, gan arī no samērā attālās Jēkabpils 3. vidusskolas zīmētājiem (skolotāja Mārīte Viļuma). 

Katru gadu bibliotēku apmeklē PII “Auseklītis” un “Zvaigznīte” grupu kolektīvi. Paldies audzinātājām 

gan par ekskursiju organizēšanu, gan arī par ieinteresētību meklējot nodarbībām piemērotu literatūru. 

Regulāri grāmatu kopas kolektīvai lasīšanai izvēlas arī Variešu sākumskolas pirmskolas klases 

skolotāja Edīte Zubkeviča. Savā pasaku muzejā mūs laipni uzņēma tā vadītājs Juris Abramenko. 

Vienmēr pretimnākošs ir Jēkabpils Tautas nama vadītājs Aigars Godiņš, jo dažkārt mums pasākumiem 

ir vajadzīgas plašākas telpas. 

Jau piekto gadu maijā Bērnu literatūras nodaļas pagalmā norisinājās Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

organizētais pasākums “Randiņš ar lasītāju”. Tajā pulcējās aktīvākie visu vecumu bibliotēkas 

lietotāji. Tika piešķirtas dažādas nominācijas un balvas, pārrunāti ar lasīšanu un bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem saistīti jautājumi, rīkotas dažādas spēles un “Rabarberu kaujas”, klausīti 

muzikāli priekšnesumi un baudīta garda zupa. (Skatīt 35., 36. att.). 

Savukārt bibliotēkas darbinieces (Vilija Lazdiņa, Valda Kļaviņa) piedalījās Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes organizētajā Meteņu ARTakiādē vadot bērniem rotaļas un spēles. 

 

7.6. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

 

Visi Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāri gada laikā ir pilnveidojuši savas zināšanas, piedaloties 

kādos no LNB Kompetenču attīstības centra organizētajiem mācību kursiem.  
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12.05.2016. Dzintra Treikovska apguva 7 stundu profesionālās pilnveides programmu 

“Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā”. Šī bija ļoti noderīga 

nodarbība, jo asociatīvā domāšana, spontānā runa, lomu spēles – šie aktieriskās meistarības elementi 

ir nepieciešami bibliotekārajā darbā ar bērniem vadot pasākumus. 

21.10.2016. Dzintra Ģeidāne un Ilona Kikuste apguva 6 stundu profesionālās pilnveides 

programmu ”Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši”. Tika atsvaidzinātas zināšanas 

par to, kādām jābūt prasībām sekmīgam bibliotēkas darbam ar bērniem un jauniešiem un uzzinātas 

jaunās tendences bērnu pasākumiem. 

02.05.2016. Vilija Lazdiņa un 16.11.2016 Valda Kļaviņa apguva 6 stundu profesionālās pilnveides 

programmu “Sociālie mediji bibliotēkas tēla veidošanai”. Iepazīstoties ar citu bibliotēku pieredzi un, 

iedvesmojoties no tās, arī mēs – bērnu literatūras nodaļa – atvērām profilu portālā draugiem.lv. Nepilnu 

divu mēnešu laikā tika ievietotas 15 galerijas par bibliotēkas jaunieguvumiem un pasākumiem. Mūsu 

aktualitātēm ir bijuši 38 sekotāji ar 2993 skatījumiem. 

Esam piedalījušies visos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajos profesionālās pilnveides 

semināros, par ko liecina gada beigās JGB izdotās Izziņas. Patīkami, ka bija rasta iespēja tikties ar 

LNB Bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Tretjakovu un darbinieci Ilzi Rambu, kuras informēja 

par aktualitātēm bibliotēku darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju un par Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas grāmatu kolekcijas veidošanu un darbu ar to. 

Noderīgs bija Jēkabpils Kultūras pārvaldes organizētais pieredzes apmaiņas brauciens 

(12.05.2016.), kura laikā apmeklējām A. Kronenberga Slokas bibliotēku. 

 

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

 

Bibliotēku lielākā problēma gadu no gada ir nemainīga – nekārtīgie lasītāji, jeb parādnieki. Tiek 

zvanīts uz skolām klašu audzinātājām un vecākiem uz mājām. Bieži tiek mainīti telefona numuri, 

dzīvesvietas, skolas. Bibliotēkā pierakstām arī bērnus no riska ģimenēm. Ceram, ka grāmatas nebojās 

un atdos atpakaļ. 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami septiņi 3TD projekta rezultātā iegūtie datori. Lai arī 2016.gadā 

divus no tiem nomainījām ar jauniem, pārējie pieci ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Dažkārt ir lēns 

internets, ko izjūtam, strādājot bibliotēku sistēmā ALISE. Savu laiku nokalpojis ir kopētājs (18 gadi!), 

kuru ik palaikam nākas remontēt. Bibliotekārajā darbā ļoti pietrūkst projektora. 

Esam iekārtojuši (paklājs, sēžammaisi) zonu pusaudžiem. Būtu vēlams rast iespēju iegādāties 

vecumam atbilstošas spēles. Atbrīvota telpa Mazuļu lasītavai, ir jaunas mēbeles. Šeit vēl nepieciešams 

veikt virkni labiekārtošanas darbus. 

 

8. Novadpētniecības darbs 

 

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar Jēkabpils pilsētas vēstures pētīšanu, 

materiālu vākšanu, apkopošanu, digitalizēšanu un popularizēšanu. Novadpētniecības krājumu 

turpinām papildināt ar grāmatām, publikāciju kopijām tematiskajās mapēs un analītiskajiem 

aprakstiem novadpētniecības datu bāzē. Veidojam elektronisko resursu krājumus par mūsu pilsētas un 

novada cilvēkiem, institūcijām, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem. 

Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 553 eksemplāri. 

NP elektroniskajā datu bāzē 2017.gada 1.janvārī ir 23 494 analītiskie ieraksti.  

2016.gadā izveidoti 1460 ieraksti, papildināti 3842, importēti 114 MARC ieraksti.  

Izveidotas 2 jaunas tematiskās mapes:  

„Biedrība Jēkabpils mantojums”, 

„Arhitektūra. Pilsētbūvniecība” 
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2016.gadā bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 58 tematiskās un 29 personāliju mapes (kopā 

87). 

Bibliotēkas darbinieki (A.Rubine, S.Miņkova) sagatavoja 10 publikācijas laikrakstos „Brīvā 

Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, „Брива Даугава”. Kopumā gada garumā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

vārds izskanējis 188 publikācijās laikrakstos (t.sk. 24 krievu val.), kā arī 27 TV un radio ziņu sižetos. 

2016.gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēka turpināja novadpētniecības krājumā esošo materiālu 

digitalizāciju. Izveidotas 13 digitālās kolekcijas, katrai kolekcijai veidojot bibliogrāfisko aprakstu BIS 

Alise Novadpētniecības katalogā. Digitālās kolekcijas izvietotas uz lietotāju datora un pieejamas lokāli 

bibliotēkas Nozaru un mācību literatūras lasītavā.  

2016.gadā tika turpināta arī privātpersonu foto attēlu un vēsturisko dokumentu digitalizācija. 

Digitalizētas 14 privātpersonu fotogrāfijas ar kopējo vienību skaitu 580 un 4 privātpersonu 9 

dokumenti ar kopējo vienību skaitu 40. Digitālo objektu formāts: *pdf., *jpg. 

Tā kā bibliotēkas darbiniekiem jau ir pieredze organizējot dažādus konkursus, orientēšanās 

sacensības par vēsturiskiem objektiem pilsētā, 2016.gadā tika ieviests un pašvaldībā apstiprināts 

maksas pakalpojums: ekskursija “Jēkabmiesta stāsti” gida – bibliotēkas darbinieka vadībā pa 

pilsētu. Tā 13.aprīlī, kad Jēkabpils Tautas namā notika Latvijas 2.-4.klašu koru salidojuma “Tauriņu 

balsis 2016” Latgales posma 2.kārta, katrs koris pēc savas uzstāšanās tika aicināts doties pastaigā pa 

“Jakobštates stāstu taku”, kas sākās pie strūklakas un lūša skulptūras un aizvijās lokā pa pilsētas 

centru, Daugavas dambi, lai atgrieztos atkal sākumpunktā. Pie katra interesantākā objekta atradās 

bibliotēkas darbinieks, kas bērniem pastāstīja par kādu pilsētas vēstures faktu vai ar to saistīto redzamo 

objektu.  

2016.gadā kopumā bibliotēkā noorganizēti 24 novadpētnieciska rakstura pasākumi, tajā skaitā 1 

diskusija „Kultūrvēsturiskie dārgumi Jēkabpilī cauri laikiem” (sadarbībā ar biedrību Jēkabpils 

mantojums), 1 grāmatu atvēršana (Z. Zimova „Jēkabpils vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. Notikumi. 

XIX-XXI gadsimts”), 2 novadpētnieciskas ekskursijas (pastaiga pa „Jakobštates stāstu taku” un 

“Pa Terra Mariana pēdām”), 17 novadpētniecības materiālu izstādes (piem. „Jēkabpils. Aizmirstie 

Zīlāni”, “Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…”, “Jēkabpils – Krustpils tiltam – 80”), 3 

tematiskas pēcpusdienas (“Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150”, “Kādreiz Zīlānos”, 

“Ilmārs Knaģis – personība”). 

Izstāžu ciklā Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” un “Atskats. Notikums” sakārtotas  

8 izstādes (T.Makarovam, A.Stradiņam, I.Knaģim, V.Orehovam, N.P.Korfam, V.Sakaram, 

J.R.Mēderam; 20.gadsimta plūdiem Jēkabpilī). 

 

Novadpētniecības materiālu izstāde 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Sadarbībā ar biedrību Jēkabpils mantojums apjomīgs darbs tika ieguldīts Goda prāvesta Mārtiņa 

Kārtiņa (1866–1968) 150 gadu jubilejas atceres pasākumu organizēšanā Jēkabpilī. Vispirms pilsētas 

kapos tika atrasta un sakopta kādreiz Jēkabpilī un Krustpilī kalpojušā mācītāja ģimenes kapavieta un 

piemineklis, bet Jēkabpils Sv.Miķeļa Ev.lut. draudzes bibliotēkā atradās M.Kārtiņa paša sarakstīts 

dzīves apraksts par ģimenes un garīgo dzīvi Latvijā un bēgļu gaitām Krievijā. Apraksts ietver posmu 

līdz viņa 80.dzīves gadam. Šo aprakstu izmantojām par pamatu plašas izstādes (12 stendi) 

sagatavošanā, kura tika atklāta 30.aprīlī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē. Izstādes 

ekspozīciju veido arī dažādu laiku publikācijas par M.Kārtiņa darbību, attēli, fotogrāfijas, draudžu 

arhīvu dokumenti un citi dokumentārā mantojuma materiāli.  
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Izstādes “Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” atklāšanas pasākums. E.Lenšas foto 

 

Goda prāvesta atceres pasākumu ciklā ietilpa arī piemiņas svētbrīdis kapsētā ar Krustpils un 

Jaunjelgavas (Mārtiņa Baltā baznīca, kuru prāvests pats uzcēlis un darbojies tur pēdējos 20 mūža 

gadus) luterāņu draudžu mācītāju Ēvalda Bērziņa, Ģirta Grietiņa un draudžu pārstāvju dalību. Izstādes 

atklāšanas pasākumā ar stāstījumu par M.Kārtiņa dokumentāro mantojumu dalījās LELB Virsvaldes 

arhīva arhivāre Iveta Kalme. Ar lasījumiem no prāvesta atmiņu stāstiem iepazīstināja Rīgas Svētā Gara 

Ev. lut. draudzes Svētdienas skolas skolotāja Agrita Otomere.  

Izstāde ieguva plašu rezonansi un kļuva par “ceļojošo”. Tā piedalījās Baznīcu naktī 10.jūnijā 

Jaunjelgavas luterāņu baznīcā, Jēkabpils pilsētas svētkos, pēc tam ceļoja uz Daugavpils Mārtiņa Lutera 

Ev. lut. Baznīcu, Krustpils Ev. lut. Baznīcu, Lutera akadēmiju un LELB Virsvaldi Rīgā, Baltezera 

baznīcu Ādažos. Izstāde savu ceļojumu pa Latvijas baznīcām turpina. Esam saņēmuši Lutera 

Akadēmijas Pateicības rakstu par šīs izstādes izvietošanu un prezentāciju akadēmijas telpās Rīgā. 

 

Tematiska pēcpusdiena “Kādreiz Zīlānos”  

Pilsētas svētku ietvaros sadarbībā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu tika rīkota stāstu pēcpusdiena 

“Kādreiz Zīlānos”, kas notika Krustpils novada Kūku pagasta kultūras namā. Mūsdienās kādreizējais 

Zīlānu ciemats (tagad mikrorajons Zīlāni) ir sadalīts divās daļās starp Jēkabpils pilsētu un Krustpils 

novadu, tāpēc pasākuma norisei izvēlējāmies plašākās pieejamās telpas pagastā. Pēcpusdienas saturu 

veidoja izstādes “Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” prezentācija, kas ir pētījums vairāku gadu garumā par 

šo pilsētas teritoriju laika posmā no 19.gs. beigām līdz 20.gs. vidum. Vēsturiskie notikumi, ainavas, 

dažādi objekti, kādreizējā Zīlānu dzelzceļa stacija, iestādes un ēkas, dzimtu stāsti, vēsturiski 

dokumenti, vēstules, sadzīves priekšmeti, lietas un instrumenti, kas kādreiz piederējuši zīlāniešiem – 

tas ir aizraujošs ceļojums vēsturē. Vienlaikus šis pasākums bija zīlāniešu tikšanās, dzimtas un atmiņu 

stāstu stāstīšana un atnesto cienastu baudīšana. Par īpašu noskaņu un kopā dziedāšanu gādāja Krustpils 

kultūras nama folkloras kopa “Rati”. 

  
 

Stāstu pēcpusdiena “Kādreiz Zīlānos”. J. Lāča foto 

 

Nav vairs Zīlānos ne dzelzceļa stacijas, ne toreizējās skolas, ne pasta, ne doktorāta, taču izstādes 

prezentācijā bija iespēja to visu vērot senās fotogrāfijās un ieklausīties aizraujošajā novadpētnieces 

S.Ozoliņas stāstījumā par zīlāniešu dzimtu likteņiem. 
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Novadpētnieciska ekskursija “Pa Terra Mariana pēdām” 
Oktobrī devāmies kultūrvēsturiskā izglītojošā ekskursijā “Pa Terra Mariana pēdām” Krustpils 

Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priestera Viktora Nagļa vadībā. Šajā ekspedīcijā, 

pateicoties priestera vispusīgajam stāstījumam par Borhu, Plāteru, Plāteru-Zībergu dzimtu likteņiem, 

guvām ieskatu muižnieku dzimtu atstātajā mantojumā Latgalē un Sēlijā, katrā vietā atrodot kādas 

vienojošas vai atšķirīgas liecības, zīmes kā pašos muižu kungu namos, tā arī Dievnamos un citos 

objektos. Braucienā gūtās atziņas liek vērīgāk ieskatīties albuma “Terra Mariana” lappušu attēlos, 

heraldikā, simbolos un apgūt zināšanas, lai izprastu tur attēloto. Arī lapu, kur atspoguļota Krustpils, 

mums izprast palīdzēja priestera stāstījums. 

Šajā ekskursijā guvām arī pieredzi, kā ar vēsturisku objektu atjaunošanu, saglabāšanu, 

popularizēšanu, kā arī ar novadpētniecības materiālu apkopošanu un eksponēšanu aizrautīgi novada 

pētnieki un entuziasti strādā citviet (Preiļi, Arendole, Ilūkste, Bebrene u.c.) 

 

Saruna – diskusija “Kultūrvēsturiskie dārgumi Jēkabpilī cauri laikiem” 

Viena no 2016.gada UNESCO nedēļas aktivitātēm Jēkabpils pilsētas bibliotēkā bija sadarbībā ar 

biedrību Jēkabpils mantojums rīkotā diskusija par vēsturisko ēku saglabāšanu Jēkabpilī. Runa ir par 

pilsētai raksturīgo koka un sarkano ķieģeļu arhitektūru, par seno ēku būtisku detaļu, dekoratīvo 

elementu, logu, durvju un citu vēsturisku detaļu saglabāšanu un atjaunošanu. Diskusijā piedalījās 

vietējie arhitekti un citi interesenti. Arhitekte Dace Lukševica sniedza ieskatu pilsētas arhitektūras 

vērtībās un aicināja uz sadarbību, lai glābtu to, kas vēl ir, lai radītu iedzīvotājos izpratni par to, kas ir 

vērtīgs. Vispirms jau veicot kultūrvēsturisko ēku inventarizāciju ar norādi uz konkrētām detaļām, kas 

jāsaglabā, un iesniedzot vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstu Valsts Kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Arhitekti vienojās, ka sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums tiks 

sagatavots un Valsts Kultūrkapitāla fondam iesniegts projekts finansējuma saņemšanai vecpilsētas ēku 

izpētei. Tāpat sadarbībā ar biedrību un bibliotēku tiks organizēti izglītojoši pasākumi par 

arhitektoniskajām vērtībām pilsētā. 

 

“Daugava. Ūdensceļš. Kultūrvēsture” 

Vēl viens UNESCO nedēļas pasākums bija aizmirsto kultūrvērtību atcerēšanās kopā ar Latvijas 

Zinātņu akadēmijas doktoru Juri Urtānu, kas notika bibliotēkas Izstāžu zālē 14.oktobrī. Tas bija 

arheologa, kultūrvēsturnieka stāstījums un prezentācija par Daugavu, Latvijas vēsturi, dažādiem 

faktiem, kas atklāj upi kā vēsturiski ļoti svarīgu ūdensceļu, ap kuru veidojušās apdzīvotas vietas un 

pilsētas.  

 
 

Juris Urtāns sarunā par Daugavu un kultūrvēsturi. S. Miņkovas foto 

 

Profesors uzsvēra, ka “Daugava kā liela sēļu upe minēta jau seno romiešu kartē. Tā patiesībā ir 

vēstījums par mūsu tautas vēsturiskajām gaitām, sākot no mītiskās senatnes, no vikingu laikiem, par 

ko stāsta akmeņos iecirstās rūnu zīmes, seno apmetņu vietas un kapulauki, pilskalni un senču 

svētvietas”.  
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Par abu UNESCO nedēļas pasākumu noorganizēšanu bibliotēka ir saņēmusi UNESCO Latvijas 

nacionālās komitejas Pateicību. 

 
 

“Jēkabpils – Krustpils tiltam – 80” (1936 – 2016) 
Novembrī un decembrī bibliotēkas Izstāžu zālē bija skatāma pirmajam Jēkabpils tiltam pār 

Daugavu veltīta izstāde. Izstādes atklāšanas pasākums izvērtās par saistošu tematisku pēcpusdienu. Uz 

11 kartona planšetēm bija aplūkojama unikāla vēsturiska informācija par dzelzceļa un auto satiksmes 

tilta celtniecību: ieskenēti apraksti, rasējumi, shēmas un fotogrāfijas no Valsts Dzelzceļu izdevniecības 

1937.gadā Rīgā izdotās grāmatas “Krustpils – Jēkabpils Daugavas tilta būve”, 1936.gada laikrakstu 

publikāciju kopijas par tilta atklāšanu un vēsturiskas fotogrāfijas no jēkabpiliešu dzimtu albumiem. 

Varējām ieklausīties arī atmiņu stāstos par tilta celšanu, atklāšanu, arī par tā bojāeju 1944.gadā. 

 
 

Izstādes “Jēkabpils – Krustpils tiltam – 80” atklāšana. S. Miņkovas foto 

 

Izstādi papildināja unikāls eksponāts – ūdenslīdēja Gunta Stankeviča un draugu no Daugavas 

gultnes izceltais nelielais, bet pietiekoši smagais vecā tilta dzelzceļa sliedes fragments (angļu tērauds!), 

kuram pievienojām uzrakstu “Pieskaries dzīvajai vēsture!” 

 

8.1. Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Digitālās kolekcijas 

 

2016. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēka turpināja novadpētniecības krājumā esošo materiālu 

digitalizāciju. Gadā, veicot novadpētniecības mapēs esošo materiālu skenēšanu, izveidotas 13 digitālās 

kolekcijas, kas ietver 1562 vienības. Līdz ar to bibliotēkā izveidoto digitālo kolekciju kopskaits ir 35.  
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Katrai kolekcijai izveidots bibliogrāfiskais apraksts BIS Alise Novadpētniecības katalogā. 

Kolekcijās ietverto digitālo objektu formāts: *pdf., *jpg. Digitālās kolekcijas izvietotas uz lietotāja 

datora un pieejamas lokāli bibliotēkas Nozaru un mācību literatūras lasītavā.  

 

Tabula “2016. gadā izveidotās digitālās kolekcijas” 

Nr.p.k. Kolekcijas nosaukums 

 

Vienību 

skaits 

Lappušu 

skaits 

1.  Jānis Akuraters 125 300 

2.  Viktors Orehovs 43 52 

3.  Rainis 76 154 

4.  Skulmju dzimta 66 138 

5.  Krustpils pils 72 82 

6.  Ielu un laukumu vēsture. Pilsētas svētki 210 273 

7.  Kultūras un vēstures pieminekļi 103 156 

8.  Daugava 331 484 

9.  Parki un dārzi 89 115 

10.  Jēkabpils 120 220 

11.  Krustpils 124 180 

12.  Jēkabpils Tautas teātris 129 185 

13.  1991. gada barikādes. Augusta pučs 74 117 

 KOPĀ 1562 2456 

 

 

Digitalizētie materiāli 

 

2016. gadā tika turpināta privātpersonu foto attēlu un vēsturisko dokumentu digitalizācija. 

Digitalizētas 28 privātpersonu fotogrāfijas ar kopējo vienību skaitu 580 un 6 privātpersonu 9 

dokumenti ar kopējo vienību skaitu 40. Digitālo objektu formāts: *pdf., *jpg. 

 

Tabula “Digitalizētās fotogrāfijas” 

Nr.

p.k

. 

Īpašnieks 

 

Fotogrāfijas temats  

 

Vienību 

skaits 

1.  Fjodorova 

Ļubova 

Plūdi Jēkabpilī 2 

2.  Fjodorova 

Ļubova 

Pieminekļi Jēkabpilī 1 

3.  Ģiptere Vija Kultūras dzīve Jēkabpilī un Staburagā 8 

4.  Ģiptere Vija Selekcionārs Viktors Orehovs 3 

5.  Kārkliņa Zigrīda Jānis Varavīksne, galdnieks, dzīv. Brīvības 

ielā 267 

23 

6.  Laiviniece Aina Jēkabpils pilsētas svētki Pasta ielā. 2002. gads  10 

7.  Laiviniece Aina Kultūras pasākumi Jēkabpilī 19 

8.  Laiviniece Aina Kultūras dzīve Jēkabpilī un kaimiņu novados 20 

9.  Laiviniece Aina Pašdarbības kolektīvi Jēkabpilī 18 

10.  Laiviniece Aina Kultūras pasākumi Jēkabpilī  25 

11.  Lavrinoviča 

Marija 

Jēkabpils 20. gs. 40.–50. gadi 6 

12.  Lavrinoviča 

Marija 

Jēkabpils aizsargi un ugunsdzēsēji 9 
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13.  Lavrinoviča 

Marija 

Jēkabpils autobusu parks 6 

14.  Lavrinoviča 

Marija 

Jēkabpils Dievmātes Patvēruma (Pokrova) 

baznīca 

10 

15.  Lavrinoviča 

Marija 

Jēkabpils – Krustpils tilts 6 

16.  Lavrinoviča 

Marija 

Lavrinoviču dzimta 4 

17.  Lazdiņa Zenta  Lazdiņu dzimtas foto 84 

18.  Lejiņa Vizma Jēkabpils vecais tilts, Vecpilsētas laukums 

(Daiņa Ormaņa foto)  

2 

19.  Lemberga Milda Jēkabpils Sadzīves pakalpojumu kombināts, 

svētku demonstrācijas, Lembergu dzimta 

7 

20.  Movčane Ludmila Lazdiņu (Bites) dzimtas foto. Jēkabpils krievu 

pamatskola, Krustpils pamatskola  

194 

21.  Plīruma Ausma Dokumenti (Krustpils rajona kultūras nama 

mākslinieciskās pašdarbības dalībnieka karte, 

Latvijas PSR Valsts Latgales drāmas teātra 

dienesta apliecība) 

4 

22.  Plīruma Ausma Dzimtas fotogrāfijas 38 

23.  Plīruma Ausma Jēkabpils, Daugava, upju tvaikonis “Gulbis”  3 

24.  Plīruma Ausma Kultūras dzīve, pašdarbības orķestris  15 

25.  Rupmejs Mārtiņš Aizsargi Jēkabpilī un Biržos, skauti, gaidas 31 

26.  Šalda Zinaīda Dzimtas fotogrāfijas 28 

27.  Zeps Jānis Daugava pie Jēkabpils  1 

28.  Žikova Lilita Prāvests Jānis Rūdolfs Mēders 3 

KOPĀ 580 

 

Tabula “Digitalizētie dokumenti” 

Nr.

p.k

. 

Īpašnieks Dokumenta veids/temats 

 

Vienību 

skaits 

Lpp. 

skaits 

1.  Kārkliņa Zigrīda Galdnieka apliecība 1 2 

2.  Kārkliņa Zigrīda Jēkabpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrības biedra karte 

1 1 

3.  Laiviniece Aina Ielūgums uz novada dziesmu 

svētkiem 

1 2 

4.  Lavrinoviča 

Marija 

Jēkabpils autobusu parks 4 11 

5.  Lavrinoviča 

Marija 

Dzimtas dokumenti (dzimšanas 

apliecība) 

1 2 

6.  Zeps Jānis Jēkabpils Svētā Gara baznīca 

(brošūra)  

1 22 

KOPĀ 9 40 

 

9. Bibliotēkas projekti 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 
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Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Accessibility and 

efficiency of 

modern education 

facilities for at – 

risk children and 

youth 

Eiropas 

Savienība, 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

EUR 33 333,33 Šis projekts tiktu realizēts 

sadarbojoties 4 bibliotēkām – 2 

Lietuvā un 2 Latvijā. Tā 

rezultātā Jēkabpils pilsētas 

Bērnu literatūras nodaļā viena 

telpa tiktu aprīkota ar 

jaunākajām tehnoloģijām un 

bērniem, jauniešiem būtu 

iespēja tās iepazīt, izmantot un 

interaktīvā veidā tiktu apgūta 

Latvijas un Lietuvas 

kultūrvēsture. 

Projekts nav 

atbalstīts 

     

 

Šī ir pirmā tāda veida sadarbība. Tas ir pārrobežu projekts, un mūsu bibliotēka ir kā partneris 

Kauņas publiskajai bibliotēkai. Tas tika pieteikts projektu konkursā Interreg V-A Latvia – Lithuania 

Programme 2014-2020. 

 

10. Publicitāte 

10.1.Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 

1. Sagatavotas afišas, flaijeri un ielūgumi 76 pasākumiem un izstādēm, tai skaitā 17 tematiskajām 

pēcpusdienām, 1 grāmatu atvēršanas svētkiem, 1 akcijai, 2 konkursiem, 3 fotogrāfiju, 17 

novadpētniecības materiālu un 29 literatūras izstādēm. Sagatavotas 12 mēneša pasākumu plānu afišas, 

notikuši 3 elektronisko resursu popularizēšanas pasākumi (informatīvās stundas par bibliotēkā 

pieejamajām datu bāzēm).  

Četrus bibliotēkas pasākumus papildināja sagatavotās prezentācijas ar izzinošu teksta materiālu, 

faktiem un fotogrāfijām par personu, iestādi vai tematu. 

2. Informācija par pasākumiem bibliotēkas mājas lapā www.jpb.lv, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Kultūras pārvaldes mājas lapā www.jkp.lv, Jēkabpils ziņu portālā www.radio1.lv, Latgales reģionālās 

televīzijas ziņās, informatīvajos portālos www.jekabpils24.lv, www.multinews.lv, 

www.jekabpilslaiks.lv 

3. Publikācijas un informatīvi paziņojumi vietējos laikrakstos „Brīvā Daugava”, 

www.bdaugava.lv, „Jaunais Vēstnesis”, „Jēkabpils Vēstis”, „Ceturtdiena”, „Брива Даугава”.  

4. Bibliotēkas profils sociālajos tīklos: www.draugiem.lv, (2) www.biblioteka.lv, 

www.facebook.com, video portālā www.youtube.com, portālā www.stastubibliotekas.com, 

bibliotēkas emuārs “Jēkabpils stāsti”, darbība LNB digitālās bibliotēkas Letonica projekta “Zudusī 

Latvija” vietnē. 

 

10.2.Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 

Bibliotēkas mājaslapa 

 

2016. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas www.jpb.lv atsevišķas sadaļas aplūkojuši 696 

lietotāji. No tiem 82.6 % bija jauni lietotāji, bet 17,4 % bija atkārtotie lietotāji.  

http://www.jpb.lv/
http://www.jkp.lv/
http://www.radio1.lv/
http://www.jekabpils24.lv/
http://www.multinews.lv/
http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.bdaugava.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.stastubibliotekas.com/
http://www.jpb.lv/
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Lietotāju procentuālais sadalījums 2016. gadā  

 

Kopumā 2016. gadā mājaslapa 2284 sesijās (apmeklējumos) skatīta 21237 reizes. Statistikas 

dati liecina, ka visvairāk mājaslapa aplūkota janvārī, jūlijā un novembrī.   

 

 
Mājaslapas www.jpb.lv sesiju grafiks 2016. gadā. 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas informācija regulāri tiek papildināta, mainīta un 

arhivēta atkarībā no ievietojamās informācijas saņemšanas intensitātes un aktualitātes. 2016. gadā 

mājaslapā publicētas 180 ierakstu vienības. Visbiežāk tiek papildinātas šādas mājaslapas sadaļas: 

 

N.p.k. 
Mājaslapas sadaļas nosaukums un tajā ievietotās 

informācijas veids 

Publicēto 

aprakstu skaits 

gadā 

1. Jaunumi  

(apraksti par gaidāmajiem pasākumiem, fotoattēli, afišas) 

49 

2. Notikumi  

(apraksti par notikušajiem pasākumiem, fotogalerijas) 

19 

3. Bērnu bibliotēka  

(apraksti par gaidāmajiem pasākumiem, fotoattēli, afišas) 

71 

4. Publikācijas  

(saites uz rakstiem internetā par bibliotēkas pasākumiem) 

14 

5. Video/Audio  

(saites uz video un audio sižetiem internetā par 

bibliotēkas pasākumiem) 

16 

6. Izstāžu un tikšanās zāle  

(apraksti par gaidāmajiem pasākumiem, fotoattēli, 

afišas).   

11 

KOPĀ:  180 

 

Emuāri (blogi) 

 

Emuārs “Jēkabpils stāsti” 

http://www.jpb.lv/
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UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros 2014. gadā Jēkabpils 

pilsētas bibliotēka izveidoja emuāru “Jēkabpils stāsti” (www.jekabpilsstasti.wordpress.com). Šajā 

emuārā ievietoti stāsti, atmiņas, viedokļi par Jēkabpili un jēkabpiliešiem, par Jēkabpils cilvēkiem, 

faktiem, lietām, vietām un notikumiem. Ikviens ir aicināts dalīties ar šiem stāstiem.  

Emuāra jekabpilsstasti.wordpress.com  statistikas dati liecina, ka portāla apmeklētāju un skatījumu 

skaits palielinās. 

 

2015. gads 2016. gads 

Apskates – 1148 Apskates - 1455 

Visitors (apmeklētāji)- 492 Visitors (apmeklētāji)- 722 

 

Emuārs tiek skatīts ne tikai no Latvijas, bet arī Lielbritānijas, ASV, Beļģijas, Krievijas un citām 

valstīm. Visvairāk lasītais ir raksts par Daugavas plostniekiem.  

Mājaslapā www.jpb.lv ievietots baneris “Jēkabpils stāsti”, kas ir ieeja Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas emuārā.   

 

Sociālie tīkli 

 

Bibliotēkas publicitātes veicināšanai kopš 2012. gada darbojas bibliotēkas profils sociālajā tīklā 

www.draugiem.lv un sociālajā tīklā www.biblioteka.lv. 2016. gada 1.janvārī izveidots bibliotēkas 

profils sociālajā tīklā www.facebook.com. un 1. novembrī izveidots bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļas profils sociālajā tīklā www.draugiem.lv. 2016. gadā sociālajos tīklos publicētas 160 ierakstu 

vienības.  

Sociālajos tīklos publicēto ierakstu skaits:  

 

N.p.k. Sociālais tīkls 
Publicēto 

aprakstu skaits gadā 

1. www.draugiem.lv (Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

profils) 

75 

2. www.draugiem.lv (Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas profils) 

9 

3. www.facebook.com 69 

4. www.bibliotēka.lv 7 

 Kopā: 160 

 

Bibliotēkas profilā sociālajā tīklā www.draugiem.lv un www.facebook.com lietotāji iegūst sev 

nepieciešamo informāciju arī rakstot vēstules bibliotēkai un komentāru veidā apmainoties viedokļiem. 

 

Draugiem.lv 

 

2016. gadā bibliotēkas profila sekotāju skaits sociālajā tīklā www.draugiem.lv – bija 308 sekotāji 

(2015. gadā 290 sekotāju), Bērnu literatūras nodaļai – 57 sekotāji. 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām liecina, ka joprojām 

visaktīvāk bibliotēkas aktivitātēm seko sievietes (82 %), bet vīrieši 18%. 

 

http://www.jekabpilsstasti.wordpress.com/
http://www.jpb.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.bibliotēka.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
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Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām 

 

Sekotāju reģionālais sadalījums: Jēkabpils (33,48%), Rīga (22,65%), Daugavpils (3,61%), 

Valmiera (1,45%), Madona (1,2 %), Ventspils (1,2%), kā arī zemāks sekotāju procentuālais 

sadalījums no citām Latvijas pilsētām.   

 

 
 

Profila skatījumi 2016. gadā 

 

Gada laikā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila skatījumu skaits sasniedz 940, no tiem 154 lapas 

skatījumi nedēļā. Bērnu literatūras nodaļas profila skatījumu skaits 324 (profils atvērts 2016. gada 

1.novembrī). 

Sekotāju sadalījums pa vecuma grupām norāda, ka vislielākais sekotāju skaits ir vecumā grupā no 

37 līdz 43 gadiem, kā arī vecuma grupā no 57 līdz 61 gadam.  

 

Facebook.com 

 

Sociālā tīkla Facebook.com bibliotēkas profila statistika: sasniegtās auditorijas skaits mēnesī 

vidēji 1426, no tiem ap 260 skatījumu mēnesī. Skatījumu skaits gadā – 3120. 
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Facebook.com profila sekotāju statistika mēneša griezumā 

 

Profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām liecina, ka aktīvāk bibliotēkas jaunumiem seko 

sievietes (75 %), bet vīrieši 24%.  

Sekotāju sadalījums pa vecuma grupām norāda, ka vislielākais sekotāju skaits abām dzimuma 

grupām ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem.   

Profils skatīts no Latvijas (mēneša statistika 1126 reizes), Apvienotās Karalistes (111), Īrijas 

(27), kā arī no Azerbaidžānas, Vācijas, Krievijas, ASV, Lietuvas, Norvēģijas, Dānijas un citām 

valstīm.  

 

Citas tīmekļa vietnes 

 

Bibliotēkas profila sekotāju skaits portālā www.bibliotēka.lv - 12 sekotāji. Arī 2016. gadā 

bibliotēka šajā portālā turpināja ievietot informāciju par jaunākajām grāmatām, pasākumiem, afišas un 

fotogrāfiju galerijas. Portāla virtuālais apmeklējums 2016. gadā – 385. 

 

2016. gadā bibliotēka turpināja iesaistīties Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica 

datubāzes “Zudusī Latvija” veidošanā, konsultējot privātpersonas un interneta lietotājus un sniedzot 

informāciju par iespēju iesaistīties unikālas datubāzes veidošanā, kā arī praktiski palīdzot ievietot 

portālā www.zudusilatvija.lv senas fotogrāfijas, attēlus, objektu aprakstus, atklātnes tādējādi 

saglabājot unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām 

no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.  

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

2016.gadā bibliotēkā noorganizētas 76 izstādes un tematiskie pasākumi, tajā skaitā 17 tematiski 

pasākumi un tikšanās, 1 grāmatas atvēršana, 3 fotoizstādes, 29 literatūras izstādes, 17 novadpētniecības 

materiālu izstādes, 2 novadpētnieciskas ekskursijas, 1 diskusija. Notika 3 elektronisko resursu 

popularizēšanas pasākumi, 2 konkursi, piedalījāmies 1 piemiņas fotoakcijā.  

Pasākumi un izstādes veidotas, sadarbojoties ar šādām iestādēm, organizācijām un personībām: 

Jēkabpils pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, Krustpils novada dome 

(V.Salmiņa), Jēkabpils Vēstures muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs 

(G.Švītiņš), LELB Virsvalde (I.Kalme), Lutera Akadēmija Rīgā, Daugavpils Mārtiņa Lutera Ev. lut. 

baznīca (A.Lenšs), Izraēlas vēstniecība Latvijā, biedrība Kultūras un atbalsta centrs “ICEJ Latvija”, 

Jaunjelgavas ev. Lut. (Mārtiņa Baltās) baznīcas draudze (māc. Ģ.Grietiņš), Jūrmalas biedrība 

“Fotostudija Aspazija”, Jēkabpils vecticībnieku draudze, Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības 

biedrība „Belovodije”, Krustpils Ev. lut. baznīca (māc. Ē.Bērziņš), Viesītes Kultūras pils (I.Svilāne), 

Latvijas Politiski represēto apvienības Jēkabpils nodaļa (M.Līce), Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 

Jēkabpils 3.vidusskola (L.Zēberga), mūzikas grupa “ORDER” (JVĢ), Jēkabpils Tautas nams, 

Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis “Bariņa”, vokālais ansamblis “Vakarvējš”, 

http://www.bibliotēka.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
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folkloras kopa “Rati” (vad. A.Bikauniece), Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs (D.Eglīte), 

Vidusdaugavas televīzija, Jēkabpils Senioru dienas centrs (Ž.Tiltiņa), biedrība „Jēkabpils mantojums”, 

foto un video ziņu portāls multinews.lv (I.Nestere), biedrība “Par ķepām” (D.Plaude), Jēkabpils 

Dzīvnieku patversme.  

Organizējot pasākumus, turpinājām sadarbību ar novadpētniekiem Zinoviju Zimovu, Sarmīti 

Ozoliņu, Jāni Zepu, Andreju Mihalovski, Ainu Laivinieci, rakstniekiem un publicistiem Lūciju 

Ķuzāni, Ilmāru Knaģi, fotogrāfiem Spodru un Voldi Purviņiem, Daini Ormani, fotogrāfi un žurnālisti 

Daigu Kalniņu, režisori Ingu Nesteri, Krustpils Romas katoļu baznīcas priesteri Viktoru Nagli.  

Veidojot tematiskos pasākumus 2016.gadā, sadarbojāmies arī ar vēsturnieku, Latvijas Kultūras 

akadēmijas profesoru Juri Urtānu, mediķiem Ivaru Porieti, Rutu Miķelsoni, folkloristi Vitu Tallu, 

skolotāju Valdi Sakaru un Lukstu ģimeni, rakstnieka Kārļa Štrāla mazmeitu Kamenu Kaidaku un 

citiem šīs dzimtas pārstāvjiem.  

Turpinās sadarbība ar laikrakstiem „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības izdevumu „Jēkabpils Vēstis”, reklāmas un sludinājumu laikrakstu „Ceturtdiena”, 

Jēkabpils pilsētas un novadu ziņu portālu www.ceturtdiena.lv, ,„Radio 1” studiju Jēkabpilī, 

informatīvajiem portāliem www.jēkabpilslaiks.lv, www.jekabpils24.lv  

Turpinājām jau 2015.gadā uzsākto sadarbību ar portāliem www.multinews.lv, 

www.stastubibliotekas.lv.  

Lai veicinātu komunikāciju ar lasītājiem un citiem interesentiem, izveidots un tiek administrēts 

bibliotēkas profils sociālajos tīklos www.draugiem.lv (no 2012.g.), Bērnu literatūras nodaļai no 

2016.g. novembra, www.biblioteka.lv (no 2010.g.), www.facebook.com (no 2016.g.) 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

2016.gada janvārī ar novadpētnieces, vēstures skolotājas Zinovijas Zimovas grāmatas “Jēkabpils 

vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. Notikumi. XIX–XXI.gadsimts” atvēršanas svētkiem Jēkabpils Tautas 

namā noslēdzās bibliotēkas trīs gadus ilgušais projekts, ko finansēja Jēkabpils pašvaldība. Tādējādi 

Jēkabpils tagad ir vienīgā vieta pasaulē, kur izdota grāmata par vienas pilsētas vecticībniekiem. Ar 

tekstu paralēli latviešu un krievu valodā, ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu tā dod plašu ieskatu gan 

vecticībnieku, gan pilsētas vēsturē. Grāmatai tapt palīdzēja gan novadpētnieki, gan bibliotēkas 

darbinieki, gan vecticībnieku dzimtu pārstāvji. Ieskatīties grāmatas lappusēs, lasot fragmentus kā 

latviešu, tā krievu valodā, palīdzēja biedrības “Jēkabpils mantojums” biedri, bibliotēkas darbinieki, 

domes vadība un deputāti. Vokālā ansambļa “Bariņa” priekšnesumā izskanēja grāmatā pieminētos 

notikumus raksturojošas dziesmas, kā arī Jēkabpils vecticībnieku draudzes pārstāvju reliģiskie 

dziedājumi.  

 
 

Z. Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. Notikumi.  

XIX–XXI.gadsimts” atvēršana. Spodras Purviņas foto 

 

Grāmatas atklāšanas svētkos piedalījās arī citu Latvijas vecticībnieku draudžu garīgie un 

sabiedriskie darbinieki. Pasākuma gaitā grāmatas autorei tika veltīta dalībnieku kopīgi dziedātā viņas 

http://www.ceturtdiena.lv/
http://www.jēkabpilslaiks.lv/
http://www.jekabpils24.lv/
http://www.multinews.lv/
http://www.stastubibliotekas.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.com/
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mīļākā latviešu dziesma “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”. Pasākumu papildināja prezentācija no 

autores un Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrības “Belovodije” fotoarhīva. 

 

Bibliotēka ir iesaistījusies Jēkabpils pilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas programmā 

2015  – 2020. Programmas ietvaros 2016.gadā tika noorganizēti 3 pasākumi: tikšanās ar ārstu 

fizioterapeitu Ivaru Porieti, ārsti Rutu Miķelsoni, Jūrmalas fotostudijas “Aspazija” fotoizstāde 

“Turpināt dzīvot… skaisti!”, kas veltīta sievietēm, kas uzveikušas krūts vēzi un iedrošina citas 

sievietes cīņai ar šo slimību. 

 

Izstādes, tematiskie un literārie pasākumi 

 

Februārī bibliotēkas Izstāžu zālē apmeklētājiem bija iespēja skatīt Holokausta upuru un varoņu 

memoriālā kompleksa “Jad Vašem” ceļojošo izstādi “Vairāk nekā bērnu spēles”, kuru latviešu 

valodā sagatavojusi biedrība “Kultūras atbalsta centrs – ICEJ Latvija” sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību 

Latvijā. Izstādē bija apskatāmas 17 planšetes, kurās stāstīts par ebreju bērnu dzīvi un pārdzīvojumiem 

holokausta laikā. Varējām noskatīties arī divas videofilmas par bērnu likteņiem (“Aušvicas bērni”, 

“Jaele Roznere un lelle”), kā arī nāvei nolemto bērnu zīmējumus, rotaļlietas un viņu pašu veidoto spēli 

Monopols. Izstāde izsauca pārdomas un smeldzīgas atmiņas arī par latviešu tautas likteņiem 

deportāciju rezultātā. Izstādes atklāšanā piedalījās un dalījās atmiņās Jēkabpils Ebreju biedrības 

pārstāvji.  
 

Aprīlī Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē bibliotēkas darbinieki rīkoja publicista, politiski 

represētā, Jēkabpils Goda pilsoņa Ilmāra Knaģa 90.jubilejai veltītu tematisku pasākumu “Ilmārs 

Knaģis – personība”. Personīgā un bibliotēkas arhīva fotogrāfiju slaidrādes fonā tika lasīti fragmenti 

no viņa topošās jaunās atmiņu grāmatas. Režisore Inga Nestere stāstīja par to, kā 2014.gadā tapa 

dokumentālā filma par Ilmāru Knaģi. Varējām vērot spilgtākos kadrus no filmas, kā arī epizodes no 

tās tapšanas procesa. Pēcpusdiena pulcināja daudzus viņa personības cienītājus, represēto biedrības 

pārstāvjus, pašvaldību un kultūras darbiniekus, draugus un sadarbības partnerus. 

2016.gada Jēkabpils pilsētas svētkos 9.jūlijā iesaistījāmies ar trim pasākumiem – stāstu 

pēcpusdienu un divām izstādēm. 

Sadarbībā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu kā pilsētas svētku ieskaņas pasākums jau 2.jūlijā 

notika tematiska stāstu pēcpusdiena “Kādreiz Zīlānos” (UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 

3.pasākums). Plašāku aprakstu skat. sadaļā “Novadpētniecības darbs”. 

Savukārt pilsētas centrā – Vecpilsētas laukumā izvietojām fotogrāfes Daigas Kalniņas fotogrāfiju 

izstādi “Toreiz un tagad” ar fotogrāfiju un seno bilžu kolekciju no fotofilmas “Laikgrieži Jēkabpils 

sejā” (Jēkabpils pašvaldības atbalstīts biedrības “Jēkabpils mantojums” projekts projektu konkursā 

nevalstiskajām organizācijām 2015.gadā). 

Fotofilma ir neierasts, bagātīgs stāsts par mūsu pilsētas pagātni un tagadni, kas veidots vienīgi no 

autores fotogrāfijām bez neviena filmēta kadra. Filmā un pēc tam izstādē izmantoti arī vēsturiskie foto 

no privātpersonu – novadpētnieku kolekcijām, kā arī no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas un Jēkabpils 

Tūrisma informācijas centra arhīviem. Izstāde un filma ir aicinājums uz diskusiju par vērtībām 

pilsētvidē un to saglabāšanas problemātiku. Pilsētas svētku laikā šī izstāde saistīja plašu apmeklētāju, 

arī jauniešu uzmanību ar iespēju salīdzināt un minēt, tieši kuras pilsētas vietas redzamas fotogrāfijās 

un kā tās gadu gaitā ir mainījušās. 

Paralēli šai izstādei Vecpilsētas laukumā bija iespēja aplūkot arī uz statīviem un planšetēm 

izvietoto novadpētniecības materiālu un fotogrāfiju izstādi “Un līdz pašam vecumam es būšu tas 

pats…” – par Jēkabpils novadnieku, Goda prāvestu Mārtiņu Kārtiņu, kura 150 gadu atcerei tika rīkots 

pasākumu kopums jau aprīļa beigās un maijā. Plašāk par šiem pasākumiem skat. sadaļā 

“Novadpētniecības darbs”. 

 

Septembrī sadarbībā ar Jēkabpils Vēstures muzeju un foto un video ziņu portālu “multinews.lv” 

rīkojām tematisku pēcpusdienu “Mirklis”. Tā bija veltīta Jēkabpils Goda pilsoņa, skolotāja, 
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sabiedriskā darbinieka, savulaik vecākā Mazpulku organizācijas vadītāja Latvijā Valda Sakara 

95.dzimšanas dienai. Šis publiskais pasākums tika veidots kā savdabīga foto – kino pulciņa sanāksme 

(V.Sakars ilgus gadus bija kino – foto pulciņa “Jēkabpils kadrs” vadītājs, kinoamatierisma pamatlicējs 

Jēkabpilī), kurā tika “apspriestas” vairākas galvenās tēmas: skolotāja mūža darbības virzieni un jomas, 

kurās viņš rosīgi darbojies. Klātesošie varēja noskatīties arī dažas atjaunotās V.Sakara un viņa 

audzēkņu uzņemtās īsfilmas no Jēkabpils Vēstures muzeja krājumiem. Pasākums bija kupli apmeklēts, 

jo bija ieradušies gan kultūras, izglītības un pašvaldības darbinieki, gan V.Sakara bijušie skolēni un 

viņa kā personības cienītāji. 

Septembra sākumā uz foto izstādes “Kurzemes līča stāsts. Tobago” noslēgumu uzaicinājām tās 

autoru, mākslinieku, Latvijas Nacionāla arhīva ekspertu Gunti Švītiņu, kurš pastāstīja par ceļojuma 

iespaidiem Trinidadā un Tobago, par fotogrāfiju tapšanas apstākļiem 17.kurzemnieku salidojuma laikā 

2014.gadā, kā arī par bibliotēkā skatāmo arhīva sagatavoto vēsturisko materiālu roll-up izstādi 

“Dokumenti par Tobago Latvijas Nacionālā arhīva krājumā”. Pasākumā bija iespēja skatīt plašāku 

ceļojuma fotomateriālu kolekciju gan G.Švītiņa sagatavotajā prezentācijā, gan arī 18.salidojumā 

(2016.gads) piedalījušos jēkabpiliešu, meža darbinieku vīru kora “Silvicola” dziedātāju ceļojuma 

atmiņas un fotogrāfijas. 

 

Pasaules Kaķu dienā – 1.martā bibliotēkā atklājām multimākslinieces Ingas Nesteres fotogrāfiju 

izstādi “Kā es kļuvu par princi. (Patiess stāsts par kaķēna dzīvi)”. Apmeklētājiem izstādes 

atklāšanas pasākumā bija iespēja ne tikai aplūkot jaukā runča Leo fotogrāfijas, sākot no bērnības līdz 

šodienai, noskatīties īsfilmu un ieklausīties viņa saimnieces un izstādes autores stāstījumā par Leo 

dzīvi, bet arī iepazīties ar diviem kaķiem, kas atceļoja uz bibliotēku ar Jēkabpils dzīvnieku aizsardzības 

biedrības “Par ķepām” pārstāves Daces Plaudes gādību. Kaķiem bļodiņās bija viņu gardumi, bet 

izstādes apmeklētājiem konfektes ar kaķu zīmējumu uz iesaiņojuma. Izstādes moto: “Mēs esam 

atbildīgi par tiem, ko esam pieradinājuši”.  

Izstāde un īsfilma stāsta par to, kā mazs mežā izmests kaķēns nokļūst pie labiem saimniekiem un 

izaug par skaistu, drosmīgu un interesantu runci. Izstādi papildināja jaunās keramiķes Diānas Šijānovas 

(Rīga) kaķu figūras, kā arī literātes Lāsmas Žikovas izstādes tēmai atbilstošs dzejas lasījums. 

Pasākumā bija izvietots arī biedrības “Par ķepām” stends par bez pajumtes palikušajiem 

četrkājainajiem draugiem, kā arī aplūkojami Jēkabpils dzīvnieku patversmes informatīvie materiāli. 

 

Kopš 2013.gada novembra Jēkabpils pilsētas bibliotēka darbojas UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”. 2016.gadā šī tīkla ietvaros organizēti 8 pasākumi, piemēram, 

tematiska stāstu pēcpusdiena “Kādreiz Zīlānos” (jūlijā), tikšanās ar mākslinieku Gunti Švītiņu un 

citiem Kurzemnieku salidojuma Tobago dalībniekiem (septembrī), saruna-diskusija 

“Kultūrvēsturiskie dārgumi Jēkabpilī cauri laikiem” (oktobrī) - aprakstu skat. sadaļā 

“Novadpētniecības darbs”, tikšanās “Daugava. Ūdensceļš. Kultūrvēsture”– aizmirsto kultūrvērtību 

atcerēšanās kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas doktoru Juri Urtānu (oktobrī), “Stāsti. Nostāsti… un 

Spoki” – pasākums bērniem un jauniešiem Helovīna noskaņās (oktobrī), “Jēkabpils – Krustpils 

tiltam – 80” – tilts fotogrāfijās, atmiņās, stāstos (novembrī), u.c. 

Novembra nogalē sadarbībā ar rakstnieka Kārļa Štrāla mazmeitu Kamenu Kaidaku bibliotēkā tika 

noorganizēta tematiska pēcpusdiena “Personība. Rakstnieks Kārlis Štrāls”. Tā bija veltīta 

rakstnieka vēsturiskā romāna “Karš” atkārtotai izdošanai. Ieklausījāmies K.Štrāla un Štrālu dzimtas 

dzīves gājumā un mazmeitas atmiņās par vectēvu. Fragmentus no romāna lasīja Jēkabpils Tautas teātra 

aktieri Uldis Urtāns un Kārlis Ozols. Ansamblis “Vakarvējš” noskaņu papildināja ar dziesmām. Bija 

pārsteidzoši konstatēt, cik aktuāli autora pārdomas par karu, tā traģismu un bezjēdzīgumu skan arī 

mūsdienās, kad pasaulē atkal daudzviet nerimst kara darbība un tā draudi, pāri robežām plūst bēgļu 

straumes.  

 

Tradicionālās Jēkabpils pilsētas bibliotēkas dienas – Emīlijas dienas ietvaros arī šogad tika 

organizēts pasākums brīvā dabā Bērnu literatūras nodaļas pagalmā „Randiņš ar lasītāju”, kura saturu 
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veidoja nominācijas, dziesmas, ko izpildīja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas grupa “ORDER”, 

zupas ēšana, spēles, atrakcijas un citi pārsteigumi.  

 
 

 

Apbalvojumus saņēma ar bibliotēku saistītie dažādu paaudžu cilvēki. Piemēram, nominācijā “Ar 

sirdi Jēkabpilī” tika suminātas novadpētnieces Lūcija Ķuzāne un Zinovija Zimova. Bija arī 

nominācijas “Ģimene bibliotēkā”, “Mērķtiecīgākais interneta apmeklētājs”, “Atvērts jaunajam”, 

“Stilīgs un lasošs” u.c. 

 

Izstāžu ciklā „Latvijas Kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” sadaļā 

„Mūzika” 2016.gadā tika sakārtotas 10 izstādes. 

Bibliotēkas elektronisko resursu popularizēšanai notikuši 3 pasākumi. 

Noorganizētas 10 jauno grāmatu dienas. 
 

  

“Randiņš ar lasītāju” Bērnu literatūras nodaļas pagalmā. Jāņa Lāča foto. 
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1.pielikums 

Publikācijas, audio un video sižeti 2016 
 

Interneta vidē pieejamie video sižeti  

1. Jēkabpilī tapusi izstāde "Jēkabpils - Krustpils tiltam - 80". Vidusdaugavas TV, 2016.g. 16.nov. 

2. Jēkabpilī diskutē par arhitektūras vērtību saglabāšanu. Vidusdaugavas TV, 2016.g. 13.okt.  

3. Jēkabpilieši sveic skolotāju un novadpētnieku Valdi Sakaru 95. dzimšanas dienā. Vidusdaugavas 

TV, 2016.g. 9.sept. 

4. Jēkabpilī piemin 1941.gada 14.jūnija deportāciju upurus. Vidusdaugavas TV, 2016.g. 14.jūn.  

5. Jēkabpilieši sveic Ilmāru Knaģi 90 gadu jubilejā. Vidusdaugavas TV, 2016.g. 15.apr. 

6. Publicistam Ilmāram Knaģim - 90. Foto un video ziņu portāls "Multinews.lv". 2016.g. 15.apr. 

7. Starptautiskajā kaķu dienā Jēkabpilī atklāj izstādi par kaķi Leo. Vidusdaugavas TV, 2016.g. 

2.marts 

8. Izstādes "Kā es kļuvu par princi" atklāšana. Portāls "multinews", 2016.g. 2.marts 

9. Atklāts grāmatas "Jēkabpils vecticībnieki" jaunais - papildinātais izdevums. Vidusdaugavas TV, 

2016.g. [1.febr.] 

10. Izdota grāmata par vecticībniekiem Latgalē. Latvijas Televīzijas dienas ziņas, 2016.g. 31.janv. 

11. Saruna par Zinovijas Zimovas grāmatu "Jēkabpils vecticībnieki" (AUDIO). Portāls "Radio 1", 

2016. g. 28.janv. 

 

Elektroniskās publikācijas 

1. Zone Inese. Kārļa Štrāla romāns "Karš - sava laikmeta liecinieks. Brīvā Daugava, 2016.g. 8.dec. 

2. Zone Inese. Atklāj pirmajam Jēkabpils - Krustpils tiltam veltītu izstādi. Brīvā Daugava, 2016.g. 

25.nov.  

3. Mikanovska Sandra. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā atklāj izstādi, veltītu vēsturiskajam tiltam pār 

Daugavu (FOTO). Portāls "Radio 1", 2016.g. 17.nov.  

4. Paegļkalne Sandra. Jēkabpilī tapusi izstāde "Jēkabpils - Krustpils tiltam - 80". Portāls "Jēkabpils 

laiks", 2016.g. 16.nov.  

5. Paegļkalne Sandra. Jēkabpilī diskutē par arhitektūras vērtību saglabāšanu. Portāls "Jēkabpils 

laiks", 2016.g. 13.okt.  

6. Valdmane Aija. Mirkli, apstājies! Tu esi skaists [Valda Sakara 95. dzimšanas dienai veltīts pasākums]. 

Brīvā Daugava, 2016.g. 15.sept.  

7. Paegļkalne Sandra. Jēkabpilieši sveic skolotāju un novadpētnieku Valdi Sakaru 95. dzimšanas 

dienā. Portāls "Jēkabpils laiks", 2016.g. 9.sept.  

8. Paegļkalne Sandra. Jēkabpilī piemin 1941.gada 14.jūnija deportācijas upurus. Portāls "Jēkabpils 

laiks", 2016.g. 14.jūn.   

9. Paegļkalne Sandra. Jēkabpilieši sveic Ilmāru Knaģi 90 gadu jubilejā. Portāls "Jēkabpils laiks", 

2016,g, 15,apr. 

10. No 18. līdz 24.aprīlim Jēkabpilī notiks Bibliotēku nedēļas pasākumi.  Portāls "Jēkabpils laiks", 

2016.g. 15.apr. 

11. Izstādes "Kā es kļuvu par princi" atklāšana (FOTO/VIDEO). Portāls "Radio 1", 2016.g. 2.marts 

12. Paegļkalne Sandra. Starptautiskajā kaķu dienā Jēkabpilī atklāj izstādi par kaķi Leo un rosina 

aizdomāties par atbildību pret mājdzīvniekiem. Portāls "Jēkabpils laiks", 2016.g. 2.marts. 

13. Zone Inese. Iznākusi grāmata "Jēkabpils vecticībnieki". Brīvā Daugava, 2016.g. 4.febr. 

14. Paegļkalne Sandra. Atklāts grāmatas "Jēkabpils vecticībnieki" jaunais - papildinātais izdevums. 

Portāls "Jēkabpils laiks", 2016.g. 1.febr. 

15. Ābolniece, Ligita. Uzcelt pieminekli savu tēvu un vectēvu ticībai. Portāls "Multinrws.lv", 2016.g. 

janv. 

16. Valdmane Aija. "Es meklēju Latviju joporojām" [par Sarmītes Ozoliņas izstādi "Jēkabpils. 

Aizmirstie Zīlāni"]. Brīvā Daugava, 2016.g. 6.janv.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=BCYEOdAVNw0
https://www.youtube.com/watch?v=EuNmLafnT2c
https://www.youtube.com/watch?v=3hAFstYZXqc
https://www.youtube.com/watch?v=cQ-vzu3qh1c
https://www.youtube.com/watch?v=k5LdUz8ioik
http://multinews.lv/?id=4539
https://www.youtube.com/watch?v=aqILmVfaXk0
https://www.youtube.com/watch?v=7OPqogeolZk
https://www.youtube.com/watch?v=h3PPoInjybs
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/31.01.2016-izdota-gramata-par-vecticibniekiem-latgale.id64865/
http://www.radio1.lv/jekabpils-radio-1/atbild-jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-3.html
http://www.bdaugava.lv/zinas/karla-trala-romans-kars-sava-laikmeta-liecinieks-/#prettyPhoto
http://www.bdaugava.lv/zinas/atklaj-pirmajam-jekabpils-krustpils-tiltam-veltitu-izstadi/
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/22720-jekabpils-pilsetas-biblioteka-atklaj-izstadi-veltitu-vesturiskajam-tiltam-par-daugavu-foto.html?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1671376877
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/22720-jekabpils-pilsetas-biblioteka-atklaj-izstadi-veltitu-vesturiskajam-tiltam-par-daugavu-foto.html?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1671376877
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=23050&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22880&r=Jekabpils
http://www.bdaugava.lv/zinas/mirkli-apstajies-tu-esi-skaists/
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22694&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22694&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22285&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22029&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22026&r=Jekabpils
http://www.radio1.lv/foto-stasts/item/20489-izstades-ka-es-kluvu-par-princi-atklasana-foto-video.html
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=21829&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=21829&r=Jekabpils
http://www.bdaugava.lv/zinas/iznakusi-gramata-jekabpils-vecticibnieki/
http://www.jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=21685&r=Jekabpils
http://multinews.lv/?id=4407&utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1545354167
http://www.bdaugava.lv/zinas/-es-mekleju-latviju-joprojam/
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2.pielikums 

Publikācijas presē, 2016 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka 

1. Valdmane, Aija. “Es meklēju Latviju joprojām”. // Brīvā Daugava, Nr.1 (2016, 5.janv.), 4.lpp. 

2. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par izstādi “Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni”] // Brīvā 

Daugava, Nr.3 (2016, 8.janv.), 7.lpp. 

3. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Z.Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki” 

atvēršanu] // Brīvā Daugava, Nr.6 (2016, 15.janv.), 7.lpp. 

4. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Z.Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki” 

atvēršanu] // Brīvā Daugava, Nr.9 (2016, 22.janv.), 7.lpp.  

5. Kas, kur, kad? / sagat. I.Bičevska // Brīvā Daugava, Nr.10 (2016, 26.janv.), [8.]lpp. 

6. Iznākusi Zinovijas Zimovas grāmata “Jēkabpils vecticībnieki” / sagat. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļa // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2016, janv.), 9.lpp. (Bibliotēkās) 

7. Ceļojošā izstāde “Vairāk nekā bērnu spēles” / sagat. S.Vucāne // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2016, janv.), 

11.lpp. (Bibliotēkās) 

8. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par ceļojošās izstādes “Vairāk nekā bērnu spēles” 

atklāšanu] // Brīvā Daugava, Nr.12 (2016, 29.janv.), 7.lpp.  

9. Ceļojošā izstāde “Vairāk nekā bērnu spēles”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.8 (2016, 29.janv.), 4.lpp.  

10. Serkova, Elīna. Aicina uz Zinovijas Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki” atvēršanas svētkiem. 

// Brīvā Daugava, Nr.12 (2016, 29.janv.), 2.lpp. 

11. Serkova, Elīna. Aicina uz Zinovijas Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki” atvēršanas svētkiem. 

// Jaunais Vēstnesis, Nr.8 (2016, 29.janv.), 2.lpp. 

12. Zone, Inese. Iznākusi grāmata “Jēkabpils vecticībnieki”. // Brīvā Daugava, Nr.14 (2016, 4.febr,), 5.lpp. 

13. Grišina, Liene. Jēkabpils bibliotēkā atklāta izstāde par bērnu likteņiem holokaustā. // Jaunais Vēstnesis, 

Nr.12 (2016, 12.febr.), 5.lpp. 
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117. Валдмане, Айя. «Я ищу Латвию до сих пор» // Брива Даугава, №1 (2016, 8 января), с.6 

118. Екабпилсское управление культуры предлагает : [перелистаем книгу З.Зимовой 

«Старообрядцы Екабпилса»] // Брива Даугава, №2 (2016, 15 января), с.11 

119. Екабпилсское управление культуры предлагает : [перелистаем книгу З.Зимовой 

«Старообрядцы Екабпилса»] // Брива Даугава, №3 (2016, 22 января), с.11 

120. Серкова, Э. Книга памяти отцов и дедов : [«Старообрядцы Екабпилса»] // Брива Даугава, №4 

(2016, 29 января), с.2 

121. Екабпилсское управление культуры предлагает : [передвижная выставка «Больше чем детские 

игры»] // Брива Даугава, №4 (2016, 29 января), с.11 

122. Зоне, Инесе. На презентации книги «Старообрядцы Екабпилса» // Брива Даугава, №5 (2016, 5 

февраля), с. [1], 3 

123. Екабпилсское управление культуры. Передвижная выставка «Больше чем детские игры» // 

Брива Даугава, №7 (2016, 19 февраля), с.11 

124. Валдмане, Айя. «Прислушивайтесь к своим ощущениям, к тому, о чем говорит ваше тело» : 

[встреча с врачом, физиотерапевтом И.Пориетисом] // Брива Даугава, №12 (2016, 24 марта), с.7 

125. Валдмане, Айя. Призвание на всю жизнь. Почетному гражданину Екабпилса Илмарсу 

Кнагису – 90 // Брива Даугава, №16 (2016, 22 апреля), с. [12] 

126. Зоне, Инесе. Библиотека будет проводить экскурсии. // Брива Даугава, №17 (2016, 29 апреля), 

с.[1] 

127. Зоне, Инесе. «Позитивно настроенные выздоравливают быстрее» : [Встреча с врачом Рутой 

Микелсоне] // Брива Даугава, №20 (2016, 20 мая), с.6 

128. Зоне, Инесе. На празднике города зрителей нет – все участники : [arī par JPB pasākumu “Kādreiz 

Zīlānos”] // Брива Даугава, №22 (2016, 3 июня), с.10 

129. Бичевска, Илзе. В пятый раз – «День Эмилии» // Брива Даугава, №22 (2016, 3 июня), с.9 

130. Памяти вывезенных на чужбину. / подгот. Я.Апинис. // Брива Даугава, №24 (2016, 17 июня), 

с.2 

131. Зоне, Инесе. Встреча с поселком Зиланы таким, каким он был раньше. // Брива Даугава, №28 

(2016, 15 июля), с.6 

132. Рубине, А. Учителю В.Сакарсу – 95 лет // Брива Даугава, №34 (2016, 26 августа), с.9 

133. Зоне, Инесе. Вспоминая события «Балтийского пути» // Брива Даугава, №34 (2016, 26 

августа), с.3 

134. Валдмане, Айя. «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» // Брива Даугава, №37 (2016, 16 

сентября), с.6 

135. Минькова, С. Фотовыставка «Продолжать жить… красиво!» // Брива Даугава, №37 (2016, 16 

сентября), с.10 

136. Зоне, Инесе. Евроремонт – никчемный «пластырь» на историческом здании : [par diskusiju JPB 

sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums”. // Брива Даугава, №43 (2016, 28 октября), с.6 

137. Выставка «Мосту Екабпилс-Крустпилс – 80» / подгот. Я.Апинис. // Брива Даугава, №46 (2016, 

17 ноября), с.9 
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138. Зоне, Инесе. Открыта выставка, посвященная первому мосту Екабпилс-Крустпилс. // Брива 

Даугава, №48 (2016, 2 декабря), с.8 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 

 

1. Pilsētas Bērnu literatūras nodaļa. Aktivitāšu dienas “Pūcītes ceturtdienas”. // Brīvā Daugava, Nr.12 

(2016, 29.janv.), 7.lpp. (Aktualitātes bibliotēkās)  

2. Fotogrāfiju izstāde “Ieskaties acīs ziemai” // Jaunais Vēstnesis, Nr.8 (2016, 29.janv.), 4.lpp. (Aktualitātes 

bibliotēkās) 

3. Aktivitāšu dienas “Pūcītes ceturtdienas” // Jaunais Vēstnesis, Nr.8 (2016, 29.janv.), 4.lpp. (Aktualitātes 

bibliotēkās) 

4. Grišina, Liene. Bērnu bibliotēka: Rekordliels ekspertu skaits Jēkabpils lasītāju žūrijā. // Jaunais 

Vēstnesis, Nr.8 (2016, 29.janv.), 3.lpp. 

5. Fotogrāfiju izstāde “Ieskaties acīs ziemai” / sagat. S.Vucāne // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2016, janv.), 

11.lpp. (Bibliotēkās) 

6. Aktivitāšu dienas “Pūcītes ceturtdienas” / sagat. S.Vucāne // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2016, janv.), 11.lpp. 

(Bibliotēkās) 

7. Droša interneta dienas “Internets nav anonīms” / sagat. S.Vucāne // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2016, janv.), 

11.lpp. (Bibliotēkās) 

8. Pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa. Fotogrāfiju izstāde “Ieskaties acīs ziemai”. // Brīvā 

Daugava, Nr.13 (2016, 2.febr.), 4.lpp. 

9. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par droša interneta dienām (8.-12.02.) “Internets 

nav anonīms”] // Brīvā Daugava, Nr.15 (2016, 5.febr.), 6.lpp.  

10. Droša interneta dienas “Internets nav anonīms”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.10 (2016, 5.febr.), 9.lpp. 

11. Turpinās mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.15 (2016, 23.febr.), 10.lpp. 

12. Virtuālā viktorīna “Sofija jautā… ” turpinās! // Jaunais Vēstnesis, Nr.15 (2016, 23.febr.), 10.lpp. 

13. Turpinās lasīšanas veicināšanas akcija 4.klasēm “Grāmatu grēda”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.15 (2016, 

23.febr.), 10.lpp. 

14. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par tematisko pēcpusdienu “Esi skaista pavasarī” // 

Brīvā Daugava, Nr.24 (2016, 26.febr.), 7.lpp. 

15. Tematiska pēcpusdiena “Esi skaista pavasarī”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.16 (2016, 26.febr.), 9.lpp. 

16. Anekdošu grāmatiņas veidošana / sagat. S.Vucāne // Jēkabpils Vēstis, Nr.2 (2016, febr.), 11.lpp. 

(Bibliotēkās) 

17. Tematiska pēcpusdiena “Esi skaista pavasarī” / sagat. S.Vucāne // Jēkabpils Vēstis, Nr.2 (2016, febr.), 

11.lpp. (Bibliotēkās) 

18. Anekdošu grāmatiņas veidošana : [e-prasmju nedēļas ietvaros]. // Jaunais Vēstnesis, Nr.18 (2016, 

4.marts), 11.lpp. 

19. Grišina, Liene. Bibliotēkā skaistumkopšanas stundā meitenes mācās rūpēties par sevi. // Jaunais 

Vēstnesis, Nr.18 (2016, 4.marts), 5.lpp. 

20. JPB Bērnu literatūras nodaļā – orientēšanās spēle “Ejam pa bibliotēkas ejām!” / sagat. S.Vucāne // 

Jēkabpils Vēstis, Nr.3 (2016, marts), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

21. Evas Mūrnieces gleznu izstāde “Krāsainā pasaule” // Jēkabpils Vēstis, Nr.3 (2016, marts), 11.lpp. 

(Bibliotēkās) 

22. Mīklu maratona “Pūcītes ceturtdienas” noslēguma pasākums // Jēkabpils Vēstis, Nr.3 (2016, marts), 

11.lpp. (Bibliotēkās) 

23. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Evas Mūrnieces gleznu izstādi “Krāsainā 

pasaule”] // Brīvā Daugava, Nr.37 (2016, 1.apr.), 7.lpp. 

24. Skatāma E. Mūrnieces gleznu izstāde “Krāsainā pasaule” // Jaunais Vēstnesis, Nr.25 (2016, 1.apr.), 9.lpp. 

25. Evas Mūrnieces gleznu izstāde “Krāsainā pasaule”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.28 (2016, 12.apr.), 9.lpp. 

26. Bičevska, Ilze. Lasītājus gaida Bibliotēku nedēļas norises : [arī par orientēšanās spēli “Ejam pa 

bibliotēkas ejām!” JPBB] : Brīvā Daugava, Nr.44 (2016, 19.apr.), 2.lpp. 
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27. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par mīklu maratona “Pūcīšu ceturtdienas” 

noslēguma pasākumu] // Brīvā Daugava, Nr.46 (2016, 22.apr.), 6.lpp. 

28. Kas, kur, kad? : [informācija par mīklu maratona “Pūcīšu ceturtdienas” noslēguma pasākumu] // Brīvā 

Daugava, Nr.47 (2016, 26.apr.), [8.]lpp. 

29. Mīklu maratona “Pūcītes ceturtdienas” noslēguma pasākums // Jaunais Vēstnesis, Nr.32 (2016, 26.apr.), 

7.lpp. 

30. Grāmatu skate “Lasīt mākam? Nu tad sākam!” // Jēkabpils Vēstis, Nr.4 (2016, aprīlis), 11.lpp. 

(Bibliotēkās) 

31. Grišina, Liene. Mīklu maratons noslēdzas ar pūču parādi. // Jaunais Vēstnesis, Nr.34 (2016, 3.maijs), 

[1.], 5.lpp. 

32. Grāmatu skate “Lasīt mākam? Nu tad sākam!” // Jaunais Vēstnesis, Nr.35 (2016, 6.maijs), 10.lpp. 

33. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa. Grāmatu skate “Lasīt mākam? Nu, tad sākam!” // 

Brīvā Daugava, Nr.52 (2016, 10.maijs), 5.lpp. 

34. Kas, kur, kad? : [informācija par Emīlijas dienas pasākumu “Randiņš ar lasītāju”] // Brīvā Daugava, 

Nr.55 (2016, 17.maijs), 7.lpp. 

35. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par viktorīnu “Daba laba… mežā… pļavā… dārzā”] 

// Brīvā Daugava, Nr.60 (2016, 27.maijs), 6.lpp. 

36. Viktorīna “Daba laba… mežā… pļavā… dārzā” // Jaunais Vēstnesis, Nr.42 (2016, 31.maijs), 9.lpp. 

37. Viktorīna “Daba laba… mežā… pļavā… dārzā” // Jēkabpils Vēstis, Nr.5 (2016, maijs), 11.lpp. 

38. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par interaktīvo bilžu spēli “Lūša lēciens”] // Brīvā 

Daugava, Nr.71 (2016, 28.jūn.), 7.lpp. 

39. Bilžu spēle “Lūša lēciens” // Jēkabpils Vēstis, Nr.6 (2016, jūnijs), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

40. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par interaktīvo bilžu spēli “Lūša lēciens”] // Brīvā 

Daugava, Nr.73 (2016, 1.jūl.), 7.lpp. 

41. Bilžu spēle “Lūša lēciens” // Jaunais Vēstnesis, Nr.51 (2016, 5.jūl.), 6.lpp. 

42. Zone, Inese. Plāno papildināt bērnu bibliotēkas pakalpojumu klāstu. // Brīvā Daugava, Nr.93 (2016, 

18.aug.), 4.lpp. 

43. Ābolniece, Ligita. “Es iemācījos trāpīt mērķī”. Jēkabpils bērnu bibliotēkas aktīvā vasara. // Jaunais 

Vēstnesis, Nr.69 (2016, 6.sept.), 5.lpp. 

44. Zīmējumu konkurss “Mūsu grāmatu draugi” // Jēkabpils Vēstis, Nr.9 (2016, septembris), 11.lpp.  

45. Viktorīna “Atbildi meklē izstādē” // Jēkabpils Vēstis, Nr.9 (2016, septembris), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

46. Bičevska, Ilze. Bibliotēkā skaita cāļus. // Brīvā Daugava, Nr.111 (2016, 29.sept.), 3.lpp. 

47. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par zīmējumu konkursu “Mūsu grāmatu draugi”] // 

Brīvā Daugava, Nr.121 (2016, 21.okt.), 6.lpp. 

48. Kas, kur, kad? : [informācija par pasākumu “Krēslas stunda – dažas dienas pirms Helovīna”] // Brīvā 

Daugava, Nr.122 (2016, 25.okt.), [8.]lpp. 

49. Отдел детской литературы ЕГБ. Фотовыставка «Загляни в глаза зиме» // Брива Даугава, №5 (2016, 

5 февраля), с.10 

50. Зоне, Инесе. Планируют увеличить численность услуг в детской библиотеке. // Брива Даугава, 

№34 (2016, 26 августа), с.9  
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3.pielikums 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un pasākumu tabula, 2016 

 

Nr. Laiks Pasākuma nosaukums Veids Sadarbības partneri Vieta 
Apmeklē-

jums 

Noza-

re 

1. 

 

4.–

29.01. 
„Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” 

Fotogrāfiju, 

dokumentu, sadzīves 

priekšm., citu NP 

materiālu izstāde 

Sarmīte Ozoliņa 
Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 

28 

61 

197 

908 

2. 

 

5.–

29.01. 

„Mūzika. Raimonda Paula dziesmas” 

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 32.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements  
 7 

3. 20.01. Datu bāzes Jēkabpils pilsētas bibliotēkā Informatīvā stunda Jēkabpils Valsts ģimnāzija Bibliotēkas lasītava 28 02 

4. 29.01. 
Zinovijas Zimovas grāmatas „Jēkabpils vecticībnieki” 

pārlapošana 

Grāmatas pārlapošana, 

prezentācija 

Zinovija Zimova, ansamblis 

“Bariņa”,  

Jēkabpils vecticībnieku 

draudze 

Jēkabpils Tautas 

nams 

196 

 
908 

5. 5.02. 
Ceļojošās izstādes „Vairāk nekā bērnu spēles. Bērni 

holokaustā: jaunrade un spēles” atklāšana  

Ceļojošās izstādes 

atklāšana 

Izraēlas vēstniecība Latvijā 

Biedrība „Kultūras un 

atbalsta centrs „ICEJ 

Latvija” 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
14 94 

6. 
5.02.-

1.03. 

Izstāde „Vairāk nekā bērnu spēles. Bērni holokaustā: 

jaunrade un spēles”  
Ceļojošā izstāde 

Izraēlas vēstniecība Latvijā 

Biedrība „Kultūras un 

atbalsta centrs „ICEJ 

Latvija” 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
18 94 

7. 8.02. „Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” NP izstāde Sarmīte Ozoliņa 
Jēkabpils pilsētas 

dome 
98 908 

8. 
9.–

16.02. 
„Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” NP izstāde 

Sarmīte Ozoliņa 

Lilija Zēberga 

Jēkabpils 

3.vidusskola 
210 908 

9. 
8.–

18.02. 
“Romantiskā Valentīndiena” Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 39 
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10. 
2.–

29.02. 

„Mūzika. Emīls Dārziņš. Melanholiskais valsis” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 33.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 7 

11. 
19.–

26.02. 
21.februāris – Starptautiskā Dzimtās valodas diena Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 81 

12. 26.02. 

Dokumentālās filmas „Bij` tādi laiki. Ilmārs Knaģis” 

demonstrējums un tikšanās ar filmas varoni, publicistu 

Ilmāru Knaģi  

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 1.pasākums 

Tikšanās 

Filmas demonstrēšana 

Žanete Tiltiņa 

Ilmārs Knaģis 

Jēkabpils Senioru 

dienas centrs 
25 908 

13. 1.03. 

Ingas Nesteres fotogrāfiju izstādes  

„Kā es kļuvu par princi. (Patiess stāsts par kaķēna 

dzīvi)” atklāšana  

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 2.pasākums 

Izstādes atklāšana 

Inga Nestere 

Biedrība „Par ķepām” 

(D.Plaude) 

Jēkabpils Dzīvnieku 

patversme 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
36 77 

14. 
1.–

31.03. 
Ingas Nesteres fotogrāfiju izstāde  

„Kā es kļuvu par princi” 
Fotogrāfiju izstāde 

Inga Nestere 

Lāsma Žikova 

Diāna Šijānova 

Santa Jokste 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
46 77 

15. 
25.02.-

10.03. 

“Skolotājam, sabiedriskajam darbiniekam  

Tarasijam Makarovam – 135” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

1.izstāde 

Stenda izstāde   
Bibliotēkas 

Abonements 
 3 

16. 11.03. 
Tikšanās ar ārstu – fizioterapeitu Ivaru Porieti 

Saruna par veselību veicinošiem faktoriem 
Tikšanās Ivars Porietis 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
16 61 

17. 2.-31.03. 

“Mūzika. Lūcija Garūta. Kantāte “Dievs, Tava zeme 

deg!”” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 34.izstāde 

Literatūras 

izstāde 
 

Bibliotēkas 

Abonements 
 78 

18. 
17.-

31.03. 

“Rakstniekam, fotogrāfam Alfrēdam Stradiņam – 110” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

2.izstāde 

Stenda izstāde   
Bibliotēkas 

Abonements 
 8 

19. 
21.–

31.03. 
Lieldienas 

Plaukta  

izstāde 
 

Periodikas un 

interneta lasītava 
 3 

20. 
29.03.-

21.04. 
„Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” NP izstāde 

Sarmīte Ozoliņa 

Vita Salmiņa 

Krustpils novada 

dome 
83 908 
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21. 1.-13.04. 

“Zem palu un ledus zīmes. 20.gadsimta plūdi Jēkabpilī” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Notikums” 

3.izstāde 

Foto un NP materiālu 

stenda  

izstāde 

 
Bibliotēkas 

Abonements 
 908 

22. 13.04. 

Pastaiga pa “Jakobštates stāstu taku” 

2.-4.klašu koru salidojuma “Tauriņu balsis” 2.kārtas 

ietvaros 

Ekskursija Vita Talla 
Jēkabpils centrs, 

Daugavas dambis 
136 908 

23. 14.04. 
“Ilmārs Knaģis – personība” 

(publicista 90 gadu jubilejai veltīts pasākums) 
Tematiska pēcpusdiena 

Ilmārs Knaģis 

Inga Nestere 

Jēkabpils Tautas 

nams, Baltā zāle 
56 908 

24. 
14.-

30.04. 

“Publicistam Ilmāram Knaģim – 90” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

4.izstāde 

Stenda izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 908 

25. 5.-30.04. 

“Mūzika. Jānis Ivanovs. Simfonijas” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 35.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 78 

26. 
18.-

23.04. 

“Jēkabpils – grāmatā” 

(Bibliotēku nedēļas ietvaros) 
Virtuālais konkurss  Pilsētas bibliotēka 7 D 

27. 
18.-

23.04. 

“Vai tu to esi dzirdējis, vai zini, kas to rakstījis?” 

(Bibliotēku nedēļas ietvaros) 

Ekspres jautājums 

Lit. populariz.  
 

Jēkabpils centra 

ielas 
30 D 

28. 26.04. Tikšanās ar ārsti Rutu Miķelsoni Tikšanās Ruta Miķelsone 
Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
12 61 

29. 
26.04.-

1.05. 
“Černobiļai – 30” Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 6 

30. 30.04. 
Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam veltīts piemiņas brīdis 

Jēkabpils pilsētas kapos 
Piemiņas brīdis 

Ēvalds Bērziņš 

Ģirts Grietiņš 

Jaunjelgavas draudzes 

pārstāvji 

Pilsētas kapi 20 908 

31. 30.04. 
“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 
Izstādes atklāšana 

Jaunjelgavas draudzes 

pārstāvji 

Ēvalds Bērziņš 

Iveta Kalme 

Agrita Otomere 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 

26 

 
908 

32. 2.-31.05. 
“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 
Izstāde 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
36 908 
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33. 5.-31.05. 

“Liliju zobenu pavēlnieks Viktors Orehovs” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

5.izstāde 

 

NP materiālu stenda 

izstāde 

 

 

Bibliotēkas 

Abonements 

 
 

63 

 

34. 

 

5.-31.05. 

“Mūzika. Jurjānu Andrejs. “Pūt, vējiņi” (latviešu 

tautasdziesmas apdare jauktam korim)” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 36.izstāde 

 

Literatūras izstāde 
 

 

Bibliotēkas 

Abonements 

 
 

78 

35. 
6.–

12.05. 
Mātes diena Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 D 

36. 
13.–

21.05.  
Vasarsvētki Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 2 

37. 20.05. 

“Randiņš ar lasītāju” 

(Emīlijas dienas – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas dienas 

ietvaros) 

Bibliotekāru un lasītāju 

saiets 
Bērnu literatūras nodaļa 

Bērnu b-kas 

pagalms, Pasta iela–

39 

33 0 

38. 3.-30.06. 

“Mūzika. Emīlis Melngailis. “Jāņuvakars” (dziesma 

jauktam korim)” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 37.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 78 

39. 
7. – 

30.06. 

“Krustpils baronam Nikolajam Pēterim Paulam fon 

Korfam – 165” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

6.izstāde 

Stenda izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 908 

40. 
10.06.-

8.07. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

(Baznīcu nakts ietvaros) 

Foto un NP materiālu 

izstāde 

Jaunjelgavas ev. Lut. bazn. 

draudze 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Jaunjelgavas 

luterāņu (Mārtiņa 

Baltā baznīca) 

89 908 

41. 14.06. 

“Pieminot aizvestos” 

Piemiņas brīdis pie 1941.gada 14.jūnijā izvestajiem 

skolotājiem stādītā ozola 

Piemiņas brīdis 

Latvijas Politiski represēto 

biedrības  

Jēkabpils nodaļa 

Grāmatnīcas 

“Aisma” pagalms 
16 9 

42. 2.07. 

“Kādreiz Zīlānos” 

(Pilsētas svētku ietvaros) 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 3.pasākums 

Tematiska pēcpusdiena 
Sarmīte Ozoliņa 

Folkloras kopa “Rati” 

Kūku pagasta 

Zīlānu kultūras 

nams 

26 908 

43. 4.–8.07. 
“Atcerēties. Pieminēt. Nepieļaut.” 

Ebreju genocīda atceres diena 
Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 9 

44. 9.07. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

(Pilsētas svētku ietvaros) 

Foto un NP materiālu 

izstāde 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 
Vecpilsētas laukums 420 908 
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45. 
9.07. 

 

“Toreiz un tagad” Daigas Kalniņas fotogrāfijas un seno 

bilžu kolekcija no fotofilmas “Laikgrieži Jēkabpils sejā” 

(Pilsētas svētku ietvaros) 

Fotogrāfiju izstāde 

Daiga Kalniņa 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Vecpilsētas laukums 530 77 

46. 

 

5.07. – 

31.08. 

“Mūzika. Imants Kalniņš. Ceturtā simfonija. 1973.”  

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 38.izstāde 

Literatūras izstāde 

 
 

Bibliotēkas 

Abonements 
 78 

47. 

 

24.07.- 

20.08. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

Foto un NP materiālu 

izstāde 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Daugavpils Mārtiņa 

Lutera Ev.lut. 

baznīca 

80 

 

908 

 

48. 

1. – 

31.08. 

 

“Skolotājam Valdim Sakaram – 95” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

7.izstāde 

Foto un NP materiālu 

stenda izstāde 
 

Bibliotēkas 

Abonements 
 37 

49. 
1.08. – 

13.09. 
“Kurzemes līča stāsts. Tobago” Fotogrāfiju izstāde 

Guntis Švītiņš 

Latvijas Nacionālais arhīvs 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
21 77 

50. 
5.08. – 

19.10. 

“Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” 

(Mazajam bānītim – 100  

Viesītes pilsētas svētku ietvaros) 

NP izstāde 
Sarmīte Ozoliņa 

Ilma Svilāne 

Viesītes Kultūras 

pils Tradīciju zāle 
210 908 

51. 
20.08.-

5.09. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

Foto un NP materiālu 

izstāde 
 

Krustpils 

Ev.lut.baznīca 
70 908 

52. 23.08. 
“Baltijas ceļam – 27 (1989) un Liesmojošajam Baltijas 

ceļam – 25 (1991)” 
Piemiņas fotoakcija Jēkabpils Kultūras pārvalde 

Pie Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas 
 9 

53. 
8.09. 

 
“Mirklis” (Skolotājam Valdim Sakaram – 95) Tematiska pēcpusdiena 

Valdis Sakars,  

Lukstu ģimene 

Jēkabpils Vēstures muzejs, 

foto un video ziņu portāls 

multinews.lv 

Jēkabpils Tautas 

nams Baltā zāle 
67 37 

54. 13.09.  
Tikšanās ar mākslinieku Gunti Švītiņu 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 4.pasākums 
Tikšanās Guntis Švītiņš 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
22 77 

55. 
5. – 

30.09. 

“Mūzika. Jānis Mediņš (1890-1966). Opera “Uguns un 

nakts” (1913-1919)”  

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 39.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 78 
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56. 
20.09.-

10.10. 
“Par pirmo lapu” (dzeja par rudeni) Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 D 

57. 
19.09. – 

1.10. 
“Turpināt dzīvot… skaisti!” Fotoizstāde 

Jūrmalas Biedrība 

“Fotostudija “Aspazija””  

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
18 77 

58. 29.09. 
“Iepazīsim bibliotēku un bibliotekāra profesiju!” 

(Karjeras nedēļas ietvaros) 

Informatīva stunda, 

prezentācija 
Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
25 0 

59. 
5. – 

31.10. 

“Prāvests Jānis Roberts Mēders (1883 – 1965)” 

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība” 

8.izstāde 

Stenda izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 2 

60. 
5. – 

31.10. 

“Mūzika. Pēteris Vasks (1946)  

MUSICA DOLOROSA stīgu orķestrim 1983” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 40.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 78 

61. 6.10. 
“Pa Terra Mariana pēdām” 

Izglītojoša novadpētnieciska ekskursija 
NP ekskursija Priesteris Viktors Naglis Latgale – Sēlija 17 9 

62. 12.10. 

“Kultūrvēsturiskie dārgumi Jēkabpilī cauri laikiem”  

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 5.pasākums 

(UNESCO nedēļas ietvaros) 

Diskusija 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Pilsētas arhitekti 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
28 72 

63. 14.10. 

“Daugava. Ūdensceļš. Kultūrvēsture” 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 6.pasākums 

(UNESCO nedēļas ietvaros)  

Tikšanās Juris Urtāns 
Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
15 91 

64. 17.10. 
Informatīvā stunda 

(Karjeras nedēļas ietvaros) 
Informatīvā stunda 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

7.c klase 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
26 0 

65. 18.10. Filmas “Dvēseļu gans” demonstrējums Filmas demonstrēšana Žanete Tiltiņa 
Jēkabpils senioru 

dienas centrs 
27 2 

66. 28.10. 
“Stāsti. Nostāsti… un Spoki” 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 7.pasākums 
Tematisks vakars   24 0 

67. 
31.10.-

2.11. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

Foto un NP materiālu 

izstāde 
 

Lutera akadēmija, 

Rīga 
150 908 
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68. 
5. – 

30.11. 

“Mūzika. Jāzeps Vītols (1863-1948).  

“Gaismas pils” – balāde jauktam korim (1899)” 

Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 

nacionālās kultūras vērtības” 41.izstāde 

Literatūras izstāde  
Bibliotēkas 

Abonements 
 78 

69. 
9.–

14.11. 
Lāčplēša diena Plaukta Izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 9 

70. 
14.11.-

9.12. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

Foto un NP materiālu 

izstāde 
 

LELB Virsvalde 

Rīga 
56 908 

71. 
15.–

20.11 

 

Latvijas dzimšanas diena 
Plaukta izstāde  

Periodikas un 

interneta lasītava 
 9 

72. 
17.11.-

17.12. 

“Jēkabpils – Krustpils tiltam – 80”  

(Tilts, fotogrāfijās, atmiņās, stāstos) 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 8.pasākums 

Fotogrāfiju, dokumentu 

izstāde 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 

31 

33 
908 

73. 24.11. “Personība. Rakstnieks Kārlis Štrāls” Tematiska pēcpusdiena 

Kamena Kaidaka u.c. 

rakstnieka dzimtas pārstāvji 

Ansamblis “Vakarvējš” 

Bibliotēkas Izstāžu 

zāle 
52 8 

74. 
24.11.-

1.12. 

 

“Svēkus gaidīt svētkiem gatavoties” 

Adventes vainags 

Plaukta izstāde  
Periodikas un 

interneta lasītava 
 7 

75. 
2.–

20.12. 

“Svēkus gaidīt svētkiem gatavoties” 

Piparkūkas 

 

Plaukta izstāde  
Periodikas un 

interneta lasītava 
 6 

76. 9.-30.12. 
“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 

Goda prāvestam Mārtiņam Kārtiņam – 150 

Foto un NP materiālu 

izstāde 

Biedrība Jēkabpils 

mantojums 

Ādaži, Baltezera 

baznīca 
87 908 

      
Kopā:  

3552 
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4.pielikums 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas izstāžu un pasākumu tabula, 2016 

 

Nr. Laiks Pasākuma nosaukums Veids Sadarbības 

partneri 

Vieta Apmeklē-

jums 

Nozare 

1.  2.-30.01 Daudz laimes, maestro! 

(komponistam R.Paulam-80) 

Grāmatu skate  lasītava  7 

2.  2.-30.01 Barikāžu laiku atceroties 

(Barikāžu 25 gadu atceroties) 

Literatūras izstāde  abonements  9 

3.  26.01 Lasīšanas veicināšanas akcijas “Bērnu 

žūrija-2015” noslēguma pasākums 

Literāra pēcpusdiena Jēkabpils BJC 

(teātra pulciņš) 

Jēkabpils tautas 

nams 

85 0 

4.  2016.katr

u mēnesi 

Virtuālā viktorīna “Sofija jautā” 

(katru mēnesi) 

Virtuālā viktorīna  lasītava 78 B,D 

5.  2.-29.02 Ieskaties acīs ziemai! 

(fotogrāfa Vladimira Volkova izstāde) 

Fotogrāfiju izstāde Fotogrāfs 

V.Volkovs 

lasītava  7 

6.  2.-29.02 Rakstnieks ar lācīti Tobiasu kabatā 

(Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam-75) 

Literatūras izstāde  abonements  8 

7.  2.-29.02 Pa mīlestības labirintiem 

(14.februāris-Valentīna diena) 

Literatūras izstāde  abonements  0 

8.  3.02 Lasītāju pulciņš 

(stikla apgleznošana) 

Radošās darbnīcas  lasītava 18 0,7 

9.  Febr. Pūcītes ceturtdienas (februāris) Mīklu maratons  lasītava 59 0 

10.  8.-13.02 Internets nav anonīms Situāciju spēle  datorlasītava 46 0 

11.  Febr. 

Marts 

Apr. 

Grāmatu grēda 

(februāris, marts, aprīlis) 

 

Lasīšanas veicināšanas 

akcija(4. klasēm) 

 bibliotēka 25 D,B 

12.  1.-30.03 “Avenes” stila jaunumi Žurnālu skate  lasītava  7 

13.  1.-30.03 Mūsu glezniecības lepnums 

Jānis Rozentāls 

(J.Rozentālam-150) 

Literatūras izstāde  abonements  7 
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14.  1.-30.03 Lieldienu šūpolēs pretim pavasarim (27.03-

Lieldienas) 

Literatūras izstāde  abonements  0 

15.  2.03 Esi skaista pavasarī Tematiska pēcpusdiena Imidža studija 

Elegance 

lasītava 21 7 

16.  Marts Pūcītes ceturtdienas 

(marts) 

Mīklu maratons  lasītava 91 0 

17.  7.-11.03 “Jocīgi gan!” 

(anekdošu grāmatiņas veidošana) 

e-prasmju nedēļa  datorlasītava 35 0 

18.  13.02 Meteņu ARTakiāde Spēles un atrakcijas Kultūras pārvalde Kena parks 100 0 

19.  1.-30.04 Krāsainā pasaule 

(JVĢ,7.kl.skolnieces Evas Mūrnieces 

gleznas) 

Gleznu izstāde Eva Mūrniece 

JVĢ,7.kl. 

lasītava  7 

20.  1.-30.04 Jautrās lappusītes Literatūras izstāde  abonements  D 

21.  6.04 Lasītāju pulciņš 

(tēma-200.gadi, kopš sākti ražot sērkociņi) 

Lasītāju pulciņš  bibliotēkas 

telpas un 

pagalms 

26 0 

22.  Aprīlis Pūcītes ceturtdienas 

(aprīlis) 

Mīklu maratons  lasītava 64 0 

23.  18.-23.04 Ejam pa bibliotēkas ejām! 

(bibliotēku nedēļā) 

(orientēšanās spēles)  bibliotēkas 

telpas 

124 0 

24.  27.04 Lasīšanas veicināšanas akcijas “Grāmatu 

grēda” noslēguma pasākums 

Literāra pēcpusdiena  lasītava 11 D,B 

25.  28.04 Mīklu maratona “Pūcītes ceturtdienas” 

noslēguma pasākums 

Tematiska pēcpusdiena  lasītava 28 0 

26.  2.-31.05 Lasīt mākam?- 

Nu tad sākam! 

Grāmatu skate  lasītava  B 

27.  2.-30.05 Māmiņ, tu silta kā saule 

(8. maijs-Mātes diena) 

Literatūras izstāde  abonements  D 

 

28.  2.-30.05 Karalienes Mūzikas bruņinieks 

(Komponistam I.Kalniņam-75) 

Literatūras izstāde  abonements  7 
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29.  5.05 Lasītāju pulciņš 

(tēma-tauriņi) 

Lasītāju pulciņš  lasītava un 

bibliotēkas 

pagalms 

13 5 

30.  20.05 Randiņš ar lasītāju 

(Emīlijas diena-bibliotekāru un lasītāju 

saiets) 

Bibliotekāru un lasītāju 

saiets 

 bibliotēkas 

pagalms 

60 0 

31.  23.05 Ekskursija uz bibliotēku Ekskursija-iepazīšanās ar 

bibliotēku-1i kl. 

 bibliotēka 33 0,B 

32.  1.-30.06 Ejam pretī vasarai! Grāmatu skate  lasītava  5 

33.  1.-30.06 Nāc nākdama Jāņu diena! Literatūras izstāde  abonements  0 

34.  1.,2.,3.06 Daba laba... mežā, pļavā, dārzā Viktorīna  lasītava, 

datorlasītava 

51 5 

35.  1.-30.07 Vasara – ekskursiju laiks Grāmatu skate  lasītava  91 

36.  1.-30.07 Mēs mīlam Jēkabpili Literatūras izstāde  abonements  0 

37.  4.-8.07 Lūša lēciens 

(bilžu spēle-Jēkabpils pilsētas svētkos) 

Bilžu spēle  lasītava, 

datorlasītava 

74 0 

38.  2.-30.08 No Olimpijas līdz Rio 

(par Vasaras Olimpiskajām spēlēm) 

Grāmatu skate  lasītava  7F 

39.  2.-30.08 Iemācījusies dziļi elpot 

(Aktrisei L. Liepiņai-70) 

Literatūras izstāde  abonements  7 

40.  2.-30.08 Ejam bekot! 

(grāmatas sēņotājiem) 

Literatūras izstāde  abonements  63 

41.  8.-26.08 Mazā olimpiāde ”Trāpi mērķī” Sportiskas aktivitātes  Bibliotēka un 

pagalms 

310 7F 

42.  1.-30.09 Vinnijs Pūks un citi lāči Grāmatu skate  lasītava  B 

43.  2.30.09 Cilvēka bērns Jānis Streičs 

(kinorežisoram J. Streičam-80) 

Literatūras izstāde  abonements  7 

44.  7.09 Lasītāju pulciņš Ekskursija uz pasaku 

muzeju “Butaforija” 

Muzeja vadītājs 

J.Abramenko 

Pasaku muzejs 

“Butaforija” 

17 B,0 

45.  21.09 Cāļus skaita rudenī Tematiska pēcpusdiena  lasītava 13 0 

46.  1.-30.10 Paplašini redzesloku! 

(enciklopēdijas no sērijas Redzesloks) 

Grāmatu skate  lasītava  0 
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47.  1.-30.10 Aicina ticēt pasakām 

(rakstniekam R.Dālam-100) 

Literatūras izstāde  abonements  B 

48.  5.10 Lasītāju pulciņš 

(tēma-maize) 

Tematiska pēcpusdiena  lasītava 5 0 

49.  3.-25.10 Mūsu grāmatu draugi 

(zīmējumu konkurss) 

Zīmējumu konkurss Sadarbībā ar JP 

2klasi 

bibliotēka 68 7 

50.  10.-22.10 Atbildi meklē izstādē 

(viktorīna pie izstādes) 

Viktorīna  lasītava 181 0 

51.  12.10 Ekskursija uz bibliotēku Ekskursija PII 

“Auseklītis”,10.gr. 

bibliotēka 27 0 

52.  21.10 Ekskursija uz bibliotēku Ekskursija PII “Auseklītis” 

gr. ”Taurenīši” 

bibliotēka 19 0 

53.  1.-30.11 Šī zeme kā dzintara lāse mirdz 

(Latvijai-98) 

Grāmatu skate  lasītava  9,91,D 

 

54.  1.-30.11 Pāri gadu kilometriem 

(rakstniecei D. Avotiņai) 

Literatūras izstāde  abonements  D 

55.  2.11 Lasītāju pulciņš 

(tēma-nākotne Ziemeļvalstīs) 

Tematiska pēcpusdiena  lasītava 20 B 

56.  8.-16.11 Gabaliņš +gabaliņš Puzles likšanas sacensības  lasītava 91 7 

57.  1.-30.12 Ziemassvētki nāk! Grāmatu skate  lasītava  7 

58.  1.-30.12 Klāt Ziemassvētku laiks! Literatūras izstāde  abonements  7 

59.  7.12 Lasītāju pulciņš 

(tēma-Ziemassvētki. 

Ludziņas izrādīšana) 

Tematiska pēcpusdiena  lasītava 14 7 

60.  5.11-

13.12 

Ingūnas Radziņas lelles Leļļu izstāde  bibliotēka  7 

61.  14.12 Virtuālās viktorīnas “Sofija jautā” 

noslēguma pasākums 

Tematiska pēcpusdiena  lasītava 13 B 
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5.pielikums 

Bērnu literatūras nodaļas darbs fotogrāfijās, 2016 

 

  
1 2 

  
3. 4. 

  
5. 6. 

  
7. 8. 

 

 

9. 10. 
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11. 12. 

  
13. 14. 

  
15. 16. 

  
17. 18. 

  
19. 20. 
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21. 22. 

  
23. 24. 

  
25. 26. 

  
27. 28. 

  
29. 30. 
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31. 32. 

  
33. 34. 

  
35. 36. 
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6.pielikums 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2014 – 2020 

 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

KULTŪRAS PĀRVALDE 
JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

Reģistrācijas kods 90000024205 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Faktiskā adrese: Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201  

♦ tālrunis 65221152 ♦ fakss 65207052 ♦ e-pasts info@jkp.lv 

Jēkabpilī 

 

 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 

2014 - 2020 

Esošās situācijas raksturojums 

Laikā, kad informācija kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem, 

kvalitatīva krājuma veidošana ir viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem, lai sniegtu informācijas 

pakalpojumus un veicinātu sabiedrības izglītību un mūžizglītību. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar 

nepieciešamajām zināšanām un dotu iespēju mūžizglītības attīstībai, jārisina jautājums par 

informacionālo nodrošinājumu.  

Attīstoties informācijas sabiedrībai, rodas nepieciešamība pēc brīvi pieejamas un kvalitatīvi 

organizētas informācijas. Laikā, kad pieaug sabiedrībai pieejamās informācijas apjoms, nemainīgi 

mazs paliek informācijas organizācijai un pieejamības nodrošināšanai paredzētais finansējums. 

Informācijas nesēju skaita un dārdzības pieaugums izvirza nepieciešamību stingri reglamentēt 

bibliotēkā iegādājamo dokumentu apjomu. Veidojot Krājuma attīstības koncepciju, nepieciešama 

efektīva bibliotēkas darba organizēšana, lai nodrošinātu: 

1) vajadzīgās informācijas komplektēšanu,  

2) informāciju par bibliotēkas krājumā esošajiem dokumentiem, 

3) visiem interesentiem vienlīdzīgu pieeju dokumentiem. 

Bibliotēka ir lietotājorientēta un komplektējot krājumu cenšamies iekļauties mūžizglītības 

procesa nodrošināšanā pilsētā un reģionā. Plānošanas perioda pamatmērķis ir daudzveidīgu 

informācijas resursu piedāvājums, lai apmierinātu lietotāju izglītības, mūžizglītības un personības 

pilnveides vajadzības, ieskaitot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. 
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Bibliotēkas krājuma organizācijas normatīvie dokumenti 

Krājuma attīstības politikas pamatuzdevumi izstrādāti, pamatojoties uz bibliotēku darbu 

reglamentējošiem dokumentiem:  

Bibliotēku likums 

Nosaka, ka bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, 

kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. 

Bibliotēkas attiecībā uz krājuma veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, 

ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēkas krājuma veidošanā var noteikt tikai ar 

likumu. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, būdama vietējas nozīmes bibliotēka, uzkrāj un sistematizē 

universāla vai specifiska rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas 

lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un cita veida dokumentiem. Bibliotēka nodrošina 

pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas vietas un citu vietu tiešā tuvumā. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” 

(25.09.2001) 

Noteikumi nosaka finansēšanas normatīvus periodisko izdevumu, grāmatu u.c. dokumentu 

iegādei. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 

(07.08.2001., pēdējie grozījumi 27.10.2009.) 

Vietējas nozīmes bibliotēkas dibinātājs nodrošina pašvaldības bibliotēku ar atbilstošu izdevumu 

krājumu – ar nepieciešamo ikgadējo jaunieguvumu, abonējamo avīžu un žurnālu, audiovizuālo un 

elektronisko izdevumu skaitu, bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju 

un rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaitu, kā arī nodrošina 

pašvaldības bibliotēkai sadarbības iespējas un komunikāciju ar citām bibliotēkām un iestādēm vienotā 

bibliotēku informācijas tīklā administratīvās teritorijas robežās un ārpus tās. Tāpat noteikumi nosaka 

minimālo izdevumu skaitu uz vienu pašvaldības iedzīvotāju, bibliotēkas informācijas un uzziņu 

darbam nepieciešamo enciklopēdiju un rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko 

izdevumu skaitu. 
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Koncepcija par komplektēšanas politikas izveidi Latvijas bibliotēkās (2004) 

Koncepcijas projektā krājuma izvērtēšanai noteikta conspectus metode, ko izstrādājusi IFLA 

2001.gadā. Tā ļauj novērtēt krājuma saturu pēc tā dziļuma, kā arī pamanīt krājuma nepilnības un vājās 

vietas. Izmantojot šo metodi visu bibliotēku krājumi kļūst salīdzināmi, kā arī ir iespējama to tālākās 

attīstības saskaņošana. 

Metode sniedz detalizētu ieskatu katra krājuma sastāvā. Conspectus metode piedāvā izvērtēt 

krājumu pēc nozaru principa, kā arī definē kritērijus, pēc kuriem noteikt, kādā līmenī tiek komplektēti 

dokumenti.  

Krājuma attīstības principi 

Veidojot krājumu, bibliotēka vadās pēc izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas. Tā norāda 

bibliotēkas krājuma veidošanas stratēģiju, pamato dokumenta iegādes un saglabāšanas 

nepieciešamību, kā arī norakstīšanas iemeslus. 

Krājums tiek veidots, lai: 

1) Piedāvātu vispusīgu informāciju visdažādāko sabiedrības grupu attīstībai, 

2) Nodrošinātu iespēju lietotājiem apgūt dažāda līmeņa izglītību, 

3) Saglabātu un popularizētu kultūras mantojumu, 

4) Veicinātu lasīšanas iemaņu attīstību jaunajā paaudzē, 

5) Rūpētos par mūžizglītību, nodrošinot optimālu pieeju zināšanām, kuras sniedz virtuālais 

bibliotēku tīkls. 

Komplektēšanas politika nosaka arī katra lietotāja nodrošināšanu ar informāciju, sekmē 

bibliotēku sadarbību un finanšu resursu lietderīgu izlietojumu, liek izvērtēt esošo krājumu, pārskatīt 

prioritātes un aktualizēt bibliotēkas mērķus un uzdevumus. Krājuma komplektēšanas politika ietver 

krājuma profila analīzi. Bibliotēka, veicot apmeklētāju interešu izpēti, noteiktas nozares komplektē 

padziļināti (skatīt tabulu par conspectus metodes izmantošanu), to saturam pievēršot pastiprinātu 

uzmanību. 

Krājuma komplektēšanu nosaka vairāki faktori – finanšu līdzekļi, lietotāju pieprasījums un 

Latvijas izdevēju un tirgotāju piedāvājums. Par budžeta līdzekļiem pirktie izdevumi galvenokārt tiek 

pasūtīti “Jāņa Rozes” grāmatu tīklā. 

Galvenokārt krājuma komplektēšanā tiek izmantoti pašvaldības piešķirtie līdzekļi un 

dāvinājumi.  
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Izvērtējot pieprasījumu pa valodām, kā prioritāte daiļliteratūrai noteikta latviešu un krievu 

valoda, nozaru literatūrā – latviešu valoda un angļu valoda (datubāze EBSCO), atsevišķās nozarēs arī 

krievu valoda. 

No visiem dokumentu veidiem visvairāk komplektē grāmatas (arī audiogrāmatas) un periodiskos 

izdevumus. Iespēju robežās komplektē arī citus dokumentus – kartogrāfiskos, attāllizdevumus un 

nošizdevumus. 

Novadpētniecības krājumu veido ne tikai monogrāfijas, bet arī attēlizdevumi, fotogrāfijas, DVD 

un rokraksti. Svarīgi attīstīt novadpētniecības materiālu apkopošanu, turpinot darbu pie 

novadpētniecības dokumentu vākšanas, sistematizēšanas, elektroniskās datubāzes papildināšanas un 

novadpētniecības materiālu pieejamības veicināšanas. 

Krājuma papildināšanā tiek ievēroti vairāki pamatprincipi: 

1) Daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu klāsts dažādām lasītāju grupām un 

zināšanu līmeņiem, 

2) Aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī iznākušajiem izdevumiem, 

atbilstoši finansiālajām iespējām un lietotāju pieprasījumam, 

3) Dāvinājumu kvalitāte – izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā, 

4) Pieejamība – krājuma, datubāzu un citu informācijas pakalpojumu pieejamības garantēšana 

ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai, 

5) Plānveidīgums – nekontrolētu iepirkumu, dāvinājumu un ziedojumu nepieļaušana.  

Bibliotēka īsteno trīs komplektēšanas veidus: 

1) Kārtējā jaunieguvumu komplektēšana, 

2) Retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu, 

3) Rekomplektēšana – regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, aktualitāti zaudējušiem, nozaudētiem dokumentiem, kā arī liekajiem dubletiem. 

Kā galvenie komplektēšanas avoti ir SIA “Jānis Roze” un SIA “Latvijas Grāmata”.  

Pēc dokumentu veidiem komplektē: iespieddarbus, periodiskos izdevumus, audiovizuālos 

dokumentus un datu bāzes. 

Pieņemot dāvinājums, bibliotēka izvērtē dokumenta kultūrvēsturisko vērtību, izdošanas laiku, 

aktualitāti, valodu, nolietojuma pakāpi. Bibliotēkai ir tiesības dāvinājumus dāvināt tālāk.  
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Nodaļa 
Dziļuma 

indikators 

Valodas 

indikators 

Informācijas 

nesējs 
Piezīmes 

0 nodaļa     

01 bibliogrāfija 3 L, S G, Z, DB, IR  

02 bibliotēkzinātne un bibliotēkas 3 L, S G, Z, DB, IR  

03 enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. 

Vispārīgie uzziņu izdevumi 
3 L, S G, DB, IR  

07 žurnālistika 2 L, S G, IR  

001 zinātne 2 L G, Z  

002 Prese. Dokumentācija 2 L, S G  

003 Raksti un rakstniecība 2 L G  

004 Datori 2 L, S G, IR  

008 Civilizācija un kultūra 2 L G, IR  

1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika     

1 Filosofija 3 L, S G, DB, IR  

133 Astroloģija. Ezotērika. Maģija 3 L, S G, Z, IR  

159 Psiholoģija 3 L, S G, Z, IR  

16 Loģika 3 L, S G, IR  

17 Ētika. Morāle 3 L, S G, IR  

2 Reliģija     

28 Kristīgās konfesijas 2 L, S G  

29 Nekristīgās reliģijas 2 L, S G  

3 Sabiedriskās zinātnes     

311 Statistika 3 L, S 
G, DB, IR, 

DVD 
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314 Demogrāfija 3 L, S G, IR  

316 Socioloģija 3 L, S G, IR  

32 Politika. Politoloģija     

321 Politiskās organizācijas formas 2 L, S G, IR  

323 Iekšpolitika 3 L, S G, IR  

324 Valsts varas orgānu vēlēšanas 1 L G, DB, IR  

327 Starptautiskās attiecības 3 L, S G, IR  

329 Politiskās partijas un kustības 2 L, S G, IR  

33 Ekonomika     

330 Ekonomikas zinātne 3 L, S G, Z, IR, DB  

331 Darbs. Darba ekonomika. Darba 

organizācija 
3 L, S G, IR, DB  

332 Reģionālā ekonomika. Zemes 

īpašums. Mājokļu ekonomika 
1 L G, IR  

334 Ekonomikas organizēšana un 

kooperēšana 
1 L, S G, IR  

336 Finanses. Banka. Nauda 3 L, S G, Z, DB, IR  

338 Tautsaimniecība. Ekonomika 3 L, S G, Z, DB, IR  

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 

ekonomiskās attiecības. Pasaules 

saimniecība 

3 L, S G, DB, IR  

34 Tiesības. Juridiskās zinātnes     

340 Tiesības. Propedeitika. Tieslietu 

metodes un palīgnozares 
3 L, S G, Z, DB, IR  

341 Starptautiskās tiesības 3 L, S G, DB, IR  

342 Publiskās tiesības 3 L, S G, DB, IR  



70 
 

343 Krimināltiesības. Kriminoloģija. 

Kriminālistika 
3 L, S G, DB, IR  

344 Krimināltiesību īpašie veidi. Militārās, 

jūras, gaisa krimināltiesības 
1 L, S G, IR  

347 Civiltiesības 3 L, S G, DB, Z, IR  

349 Tiesību speciālās nozares. Jauktās 

tiesību nozares 
3 L, S G, DB, Z, IR  

35 Valsts administratīvā pārvalde. Kara 

lietas 
    

351 Valsts administratīvās pārvaldes 

objekti 
3 L, S G, Z, DB, IR  

352/354 Pārvaldes līmeņi 1 L, S G, IR  

355 Kara lietas. Zemessardze. Civilā 

aizsardzība 
3 L, S G, Z, DB, IR  

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 

nodrošinājums 
    

364 Labklājība un sociālā nodrošināšana 3 L, S G, IR  

368 Apdrošināšana 1 L, S G, IR  

37 Izglītība. Mācīšana. Audzināšana. 

Brīvais laiks 
    

37(09) Pedagoģijas vēsture 3 L, S G, Z, IR, DVD  

37.01 Audzināšanas, izglītības un 

mācīšanas pamati 
3 L, S G, Z, IR  

37.015 Pedagoģiskā psiholoģija 3 L, S G, Z, IR  

37.018 Audzināšanas un mācīšanas 

pamatformas 
3 L G, Z, IR  

37.02 Izglītības un mācīšanas teorija 3 L G, Z, IR  

371 Audzināšanas un izglītības 

organizācija 
3 L, S G, Z, IR  
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372 Mācību priekšmeti, to mācīšana 3 L, S G, Z, IR  

373 Vispārizglītojošā skola 3 L, S G, Z, IR  

374 Ārpusskolas izglītība. Pašizglītošanās. 

Tālākizglītība 
2 L G, IR  

376 Speciālās skolas. Defektoloģija 3 L, S G, Z, IR  

378 Augstākā izglītība. Augstskolas 2 L G, IR  

379.8 Brīvai laiks. Ceļošana. Tūrisms. 

Ekskursijas 
3 L, S G, Z, IR  

389 Metroloģija. Mēri. Svari 1 L, S G, IR  

39 Etnogrāfija     

391 Apģērbs. Tautas tērps. Mode. Rotas 3 L, S G, Z, IR  

392 Tradīcijas un paražas personīgajā 

dzīvē 
3 L, S G, Z, IR  

393 Nāve. Apbedīšana. Bēru paražas 2 L, S G, IR  

394 Tautas sabiedriskā dzīve 3 L, S G, IR  

395 Etiķete. Uzvedības normas 2 L, S G, IR  

396 Feminisms. Sievietes stāvoklis 

sabiedrībā 
2 L G, IR  

398 Folklora 3 L G, IR, DB  

5 Matemātika. Dabas zinātnes     

50 Matemātikas un dabaszinātņu 

vispārīgie jautājumi 
2 L, S G, IR  

51 Matemātika 3 L, S G, IR  

52 Astronomija. Ģeodēzija 2 L, S Z, G, IR  

53 Fizika 3 L, S G, Z, IR, DB  

54 Ķīmija 3 L, S G, IR, DB  
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55 Ģeoloģija. Ģeofizika. Klimatoloģija 2 L, S G, IR  

56 Paleontoloģija 1 L, S G, IR  

57 Bioloģija 2 L, S G, IR, DB  

574 Ekoloģija 2 L, S G, IR  

575 Vispārīgā ģenētika. Evolūcijas mācība 2 L, S G, IR  

579 Mikrobioloģija 2 L, S G, IR  

58 Botānika 2 L, S G, IR  

59 Zooloģija 2 L, S G, IR  

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika. 

Lauksaimniecība 
    

61 Medicīna     

611 Anatomija 3 L, S G, IR, Z  

612 Fizioloģija 3 L, S G, IR, Z  

613 Higiēna 3 L, S G, IR, Z  

614 Veselības aizsardzība. Sabiedriskā 

higiēna 
2 L, S G, IR  

615 Farmakoloģija     

615.1 Vispārīgā un speciālā farmācija 2 L, S G, IR  

615.2 Ārstniecības līdzekļi pēc 

pamatiedarbības 
1 L, S G, IR  

615.3 Ārstniecības līdzekļi pēc izcelsmes 2 L, S G, IR  

615.8 Citas ārstniecības metodes. 

Fizioterapija 
3 L, S G, Z, IR  

615.9 Toksikoloģija 2 L, S G, IR  

616 Klīniskā medicīna. Patoloģija     

616-001/616-008 1 L, S G, IR  
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616.1 Asinsrites orgānu un asinsvadu 

slimības 
2 L, S G, IR  

616.2 Elpošanas orgānu slimības 2 L, S G, IR  

616.3 Gremošanas orgānu slimības 2 L, S G, IR  

616.4 Limfatiskās sistēmas, asinsrades 

orgānu un endokrīnās slimības 
2 L, S G, IR  

616.5 Ādas slimības. Dermatoloģija 2 L, S G, IR   

616.6 Uroloģija. Uroģenitālās sistēmas 

slimības 
2 L, S G, IR  

616.7 Balsta uz kustību orgānu slimības 2 L, S G, IR  

616.8 Neiroloģija. Nervu slimības 2 L, S G, IR  

616.89 Psihiatrija. Psihiskās slimības 2 L, S G, IR  

616.9 Infekcijas. Lipīgās slimības. 

Venēriskās slimības 
2 L, S G, IR  

617 Ķirurģija. Ortopēdija. Oftalmoloģija 2 L, S G, IR  

618 Ginekoloģija. Dzemdniecība 2 L, S G, IR  

619 Veterinārija 2 L, S G, IR  

62 Inženierzinības. Tehniskās zinātnes     

620 Materiālu pārbaude 1 L, S G, IR  

621 Vispārīgā mašīnbūve. Kodoltehnika. 

Elektrotehnika 
2 L, S G, IR, Z  

623 Militārā tehnika 2 L, S G, IR  

624 Būvtehnika. Būvkonstrukcijas 1 L, S G, IR  

625 Ceļi. Ceļu būve 1 L, S G, IR  

626/627 Hidrotehniskās būves. 

Hidrotehnika 
1 L G, IR  
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628 Ēku inženiersistēmas. Ūdensapgāde. 

Kanalizācija. Apgaismes tehnika 
2 L, S G, IR  

629 Transportlīdzekļi 2 L, S G, IR,  Z  

63 Lauksaimniecība     

630 Mežsaimniecība 2 L, S G, IR  

631 Lauksaimniecība. Zemkopība 2 L, S G, IR, Z, DB  

632 Augu kaitēkļi un slimības. Augu 

aizsardzība 
1 L, S G, IR  

633 Laukkopība 1 L, S G, IR  

633.8 Ārstniecības augi 3 L, S G, IR, Z  

634 Dārzkopība. Augļkopība 3 L, S G, IR, Z  

635 Dārzeņkopība. Dekoratīvā dārzkopība 3 L, S G, IR, Z  

636 Lopkopība. Putnkopība. Mājdzīvnieki 1 L, S G, IR, Z  

637 Piens, gaļa un citi lopkopības produkti 1 L, S G, IR, Z  

638 Biškopība. Kukaiņi 1 L, S G, IR, Z  

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā 

saimniecība. Komunālie pakalpojumi 
    

640 Dažāda veida saimniecību vadīšana 1 L G, IR  

641 Pārtika. Ēdienu gatavošana. Ēdieni 2 L, S G, IR, Z  

642 Galda klāšana 2 L, S G, IR, Z  

643/645 Māja. Dzīvokļa iekārta un 

piederumi 
1 L, S G, IR, Z  

646 Apģērbs, tā kopšana 2 L, S G, IR, Z  

648 Telpu uzkopšana 1 L G, IR  

649 Bērnu un invalīdu kopšana mājās. 

Viesu uzņemšana 
2 L, S G, IR  
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65 Ražošanas, tirdzniecības un transporta 

uzņēmumu organizēšana un pārvalde 
    

651 Lietvedība 3 L G, IR  

654 Sakaru dienesti 1 L, S G, IR  

655 Poligrāfiskā rūpniecība. 

Grāmatiespiešana. Izdevniecību darbs.  
1 L, S G, IR  

656 Transporta un pasta pakalpojumu 

dienesti. Pārvadājumu organizēšana 
1 L, S G, IR, Z  

657 Grāmatvedība 3 L G, IR, Z  

658 Uzņēmumu pārvaldība. 

Komercdarbības organizācija 
3 L G, IR, Z  

659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas 

darbs 
3 L, S G, IR, Z  

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmiskā 

rūpniecība. Pārtikas rūpniecība 
1 L, S G, IR  

67 Pārstrādājošās rūpniecības un 

amatniecības nozares 
1 L G, IR  

68 Galaprodukciju ražojošās rūpniecības 

un amatniecības nozares 
1 L, S G, IR  

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi     

690 Ēku būve kopumā 2 L, S G, IR, Z  

691 Būvmateriāli un to gatavās daļas 1 L, S G, IR  

692 Ēku daļas, to būve 2 L, S G, IR, Z  

693 Mūrnieku darbi 2 L, S G, IR, Z  

694 Namdara un būvgaldnieka darbi 2 L, S G, IR, Z  

696 Ēku inženiersistēmu  montāža 1 L, S G, IR, Z  

697 Apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana 
2 L, S G, IR, Z  
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698 Apdares darbi 2 L, S G, IR, Z  

699 ēku aizsardzības un drošības pasākumi 1 L G, IR, Z  

7 Māksla. Izrādes. Izklaide. Sports     

7.01 Vispārīgā mākslas teorija. Estētika. 

Mākslas filosofija 
3 L, S G, IR, Z  

7.03 Mākslas vēsture. Mākslas stili, 

virzieni, skolas 
3 L, S G, IR, Z, DB  

7.04 Mākslinieciskā attēlojuma tēmas un 

objekti. Mākslas tēli. Mākslas žanri, 

formas un veidi. Ikonogrāfija 

1 L, S G, IR  

7.07 Māksla kā nodarbošanās. Mākslas 

darbinieki 
2 L, S G, IR  

71 Apdzīvotu vietu plānošana, 

pilsētbūvniecība, ainavu, parku un dārzu 

arhitektūra 

    

712 Ainavu veidošana. Dārzu un parku 

arhitektūra. Apzaļumošana 
3 L, S G, IR, Z  

718 Kapsētas, krematorijas, apbedīšanas 

vietas 
1 L G, IR  

719 Ievērojamu vietu aizsardzība 1 L G, IR  

72 Arhitektūra 2 L, S G, IR, Z  

737 Numismātika 1 L, S G, IR  

738 Keramikas māksla. Mākslas 

podniecība 
2 L, S G, IR  

739 Metālmāksla. Juveliermāksla 1 L, S G, IR  

74 Zīmēšana un rasēšana. Dizains. Lietišķā 

māksla. Daiļamatniecība 
    

741 Zīmēšana 2 L, S G, IR  

744 Rasēšana 2 L, S G, IR  
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746 Rokdarbu māksla 3 L, S G, IR, Z  

75 Glezniecība 3 L, S G, IR, Z  

76 Grafika. Gravīra 2 L, S G, IR, Z  

77 Fotogrāfija. Kinematogrāfija 3 L, S G, IR, Z  

78 Mūzika 3 L, S G, IR, Z  

79 Izrādes. Izklaides. Sports     

791 Sabiedriskie izklaides veidi. Kino. 

Izpriecas un izrādes. Cirks 
3 L, S G, IR  

792 Skatuves māksla 3 L, S G, IR, Z  

793 Sarīkojumi. Dejas 2 L, S G, IR  

794 Galda spēles 3 L, S G, IR, Z  

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra 3 L, S G, IR, Z  

797 Ūdenssports 2 L, S G, IR, Z  

798 Jāšanas sports 1 L, S G, IR  

799 Makšķerēšanas sports. Medību sports. 

Šaušanas sports 
2 L, S G, IR, Z  

81 Valodniecība 3 L, S G, IR  

82 Literatūrzinātne 3 L, S G, IR  

902(474.3) Arheoloģija. Pagātnes 

civilizācijas un kultūras pētīšana 
3 L G, IR, Z  

908 Novadpētniecība 3 L, S 
G, IR, Z, DB, 

DVD 
 

91 Ģeogrāfija     

910 Vispārīgie jautājumi. Ģeogrāfija kā 

zinātne 
2 L, S G, IR, Z  

913(474.3) Latvijas ģeogrāfija 2 L, S G, IR, Z  
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Bibliotēka nekomplektē dokumentus, kuru saturs apdraud konstitucionālo iekārtu, informācijas 

un ekonomiskās telpas drošību, kā arī dokumentus, kuri satur pornogrāfisku informāciju. 

Fonda satura raksturojums, izmantojot conspectus metodi 

Krājuma dziļums indikatori: 

1 – minimāls informācijas līmenis 

2 – pamatinformācijas līmenis (ar šo informācijas līmeni raksturo fondus, kas kalpo, lai iepazītu un 

definētu noteiktu nozari un uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur. Tiek nodrošinātas 

lietotāju informācijas vajadzības atbilstoši koledžu līmenim.) 

3 – studiju līmenis (informāciju par nozari sniedz sistemātiskā veidā. Koledžu un bakalaura  

studiju līmenis. Plašs monogrāfiju klāsts, autorizētas datubāzes.) 

 

Valodu kodi: 

L – dominē materiāli latviešu valodā 

S – papildus dokumentiem latviešu valodā ar atlasi tiek komplektēti dokumenti svešvalodās 

 

Informācijas nesējs: 

G – grāmata 

Z - žurnāls 

DB – datubāze 

IR – interneta resurss 

DVD – audiovizuāls dokuments 
 

930 Vēstures zinātne 2 L, S G, IR, Z  

940 Eiropas vēsture 3 L, S G, IR, Z  

94(474.3) Latvijas vēsture 3 L, S 
G, IR, Z, DB, 

DVD 
 

Daiļliteratūra     

A – Ārvalstu daiļliteratūra 2 L, S G  

L – Latviešu daiļliteratūra 3 L G, IR, Z, DVD  

Literatūra bērniem     

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 3 L, S G, IR, Z  

Vidējā skolas vecuma (5.-7.kl.)  L, S G, IR, Z  

8.-9.kl.  L, S G, IR, Z  

Mākslas filmas (DVD) 2 L, S DVD 

Dāvinājums, 

kurš patlaban 

atrodas 

kataloģizācijā 


