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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Īss situācijas apraksts:
 pārskata perioda prioritātes
 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais 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.
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 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.
 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.
Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem
virzieniem un uzdevumiem
Pārskata periodā izmaiņas struktūrā vai citas būtiskas izmaiņas nav notikušas.
Bibliotēku akreditācija
Bibliotēkas akreditācija notika 2015.gadā. Tika turpināts darbs pie Akreditācijas komisijas
ieteikumiem. 2017.gadā turpināta krājuma izvērtēšana, Bērnu literatūras nodaļai iepirktas galda
spēles un iekārtota spēļu istaba, kura tiek aktīvi izmantota. Bibliotēkas elektroniskais katalogs tika
integrēts Jēkabpils galvenās bibliotēkas uzturētajā reģionālajā kopkatalogā.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2015

2016

2017

Kopā (EUR)

159 588

195 049

192 312

Pašvaldības finansējums

157 664

192 547

189 369

1 924

2 502

2 943

1 914

2 399

2 905

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu finansējums no pašvaldības samazinājies, jo 2016.gadā tika
piešķirts papildfinansējums datortehnikas iegādei. Kapitālie ieguldījumi netiek iekļauti
pamatbudžetā.
Pamatbudžetā būtu vēlams palielināt kārtējo izdevumu finansējumu. Tas ļautu telpas nodrošināt ar
maināmajiem paklājiem, telpu tīrības nodrošināšanai, piedāvāt lietotājiem dzeramo ūdeni, iepirkt
profesionālus telpu uzkopšanas līdzekļus.
Pieaug ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Pieprasīts pakalpojums ir brošēšana, laminēšana.
Pieprasīta ir kopēšana, īpaši krāsainā kopēšana un printēšana, kas ir saistīts ar labo
multifunkcionālās iekārtas izdruku kvalitāti.
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015

2016

2017

159 264

195 123

192 370

92 353

104 234

111 914

9 680

9 633

10 182

Atalgojuma finansējums darbiniekiem pieaudzis, jo kopš marta tika izveidota jauna amata vienība –
redaktors, kura pienākumi ir veidot aprakstus kultūrvēstures datubāzei jekabpils-krustpils.lv.
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Pārskata periodā ēku rekonstrukcija un remontdarbi netika veikti, bibliotēka atrodas vecajās telpās.
2019.gada otrajā pusē sāks Jēkabpils Tautas nama rekonstrukcija un bibliotēka no esošām telpām
būs jāaiziet. Tiek meklētas pagaidu telpas. Paralēli tiek meklētas telpas bibliotēkas patstāvīgai
izvietošanai, kad arī Bērnu literatūras nodaļa atradīsies vienās telpās ar pieaugušo nodaļu.
Iekārtas, aprīkojums
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem
(skaits)

Lietotājiem
(skaits)

Vērtējums
(teicams/labs
/apmierinošs/
neapmierinošs)

Datori

18

19

Labs/
neapmierinošs

2

4

Apmierinošs

Multifunkcionāl
ās iekārtas

Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri

3

Apmierinošs

1

Neapmierinošs

2

2

Labs

Brošētājs

Laminētājs

1

Labs

2

Labs

Piezīmes

Pēdējos gados sistemātiski tika
atjaunoti
datori
darbiniekiem.
Bibliotēkā problēmas ar datoriem
lietotājiem, jo tie galvenokārt ir no
KIS dažādos projektos saņemtie, tie
ir
novecojuši
ar
ierobežotu
programmatūru.
Visas multifunkcionālās iekārtas ir
tīklā, līdz ar to izmantojamas visiem.
Lietotāju
apkalpošanas
nodaļā
lietotājiem
pieejamā
multifunkcionālā iekārta ir ar augstu
izdrukas kvalitāti, arī krāsaino. Bērnu
literatūras nodaļā “Trešais tēva dēls”
iegūtā multifunkcionālā iekārta ir
izmantojama tikai printēšanai, jo
bojāts displejs, ieguldīt līdzekļus tā
remontā ir nelietderīgi.
No
atsevišķiem
printeriem
pakāpeniski atsākāmies. Izdrukas no
jaunajām
multifukcionālajām
iekārtām,
kas
ir
tīklā,
ir
ekonomiskākas. Atsevišķu printeru
iegāde netiek atbalstīta.
Kopēšanas iekārta atrodas Bērnu
literatūras nodaļā ir novecojusi.
Skeneri nodrošina arī A3 formāta
skenēšanu. Ebson skeneris ir
piemērots fotogrāfiju, fotofilmu
skenēšanai. Skenētais ļoti augstā
kvalitātē.
Brošētājam vairāk kā desmit gadi.
Brošēšanas pakalpojums ir pieprasīts.
Tuvākajos gados būs nepieciešamība
iegādāties jaunu.
Laminēšanas
pakalpojums
ir
pieprasīts. Abi laminētāji laminē arī
7

A3 formātu. Svarīgi arī bibliotēkas
lasītāju karšu laminēšanai.
Pēdējos gados saskaramies ar nepietiekošu interneta ātrumu. Īpaši kritisks stāvoklis ir Bērnu
literatūras nodaļā. Gadiem nespējam bibliotēkas telpās nodrošināt funkcionējošu WiFi.
Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Gan Bērnu literatūras, gan pieaugušo nodaļā ir nepieciešama grāmatu plauktu nomaiņa, tā tiek
atlikta gadiem, jo tiek plānotas jaunas bibliotēkas telpas.
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4. Personāls
Tabula “Personāla raksturojums”
Darbinieki
IZGLĪTĪBA
DU profesionālais maģistra grāds sabiedrības
un valsts pārvaldē (2007)
Renāte Lenša

LU Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļa
(1990), izglītība pielīdzināta profesionālā
maģistra grādam
LU Profesionālais maģistra grāds informācijā
un bibliotēkzinībās (2009)

Gaida Mežance
LU Sociālo zinātņu bakalaura
bibliotēkzinātnē un informācijā (2007)
DU
Profesionālais
maģistra
Starpkultūru attiecību menedžeris,
Līga Višņevska

Valda Kļaviņa

grāds

Amats

Slodze

vadītāja

1

Komplektēšanas un
apstrādes nodaļas
vadītāja

1

Lietotāju
apkalpošanas nodaļas
vadītāja

1

Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja

1

sistēmbibliotekārs

1

bibliogrāfs

1

bibliogrāfs

1

vecākais bibliotekārs

1

vecākais bibliotekārs

1

grāds

profesionālais maģistrs starpkultūru attiecībās
(2009)
LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā (2003)
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums –
vidējās kvalifikācijas bibliotekārs (1976)
LU Profesionālais maģistra grāds informācijā
un bibliotēkzinībās (2006)

Ilze Korsaka

Anita Rubine

Sandra
Miņkova

Lilita Žikova
Dzintra

LU Sociālo zinātņu bakalaura
bibliotēkzinātnē un informācijā (2004)

grāds

Latvijas
Kultūras
skola
kvalifikācija
bibliotekārs (1996)
LVU Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas
specialitāte, kvalifikācija – bibliotekārs –
bibliogrāfs (1977), izglītība pielīdzināta
profesionālā maģistra grādam
LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā (2008),
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikums - bibliotēku darba specialitāte;
kvalifikācija: vidējās kvalifikācijas bibliotekārs
(1984)
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikums - bibliotēku darba specialitāte;
kvalifikācija:
vidējās
kvalifikācijas
bibliotekārs (1982)
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums –
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Treikovska

vidējās kvalifikācijas bibliotekārs (1979)

Dzintra
Ģeidāne

Latvijas Kultūras koledža. Pirmā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija
bibliotēku informācijas speciālists (2010)
Jēkabpils Valsts ģimnāzija (2011), LU
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātes
studiju
programma
māksla,
apakšnozare grafiskais dizains, studente.
LU Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas
zinātnē (2002); LU Sociālo zinātņu bakalaura
grāds komunikāciju zinātnē (1997)
Latvijas Kultūras koledža. Pirmā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija
bibliotēku informācijas speciālists (2011)
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums kvalifikācija bibliotekārs (1987)

Ilona Kikuste

Kultūras skola - kvalifikācija bibliotekārs
(2001)

Gunita
Kārkliņa
Elīza Lenša

Ruta
Mihalovska
Vilija Lazdiņa

Bērnu literatūras
nodaļa
bibliotekārs

1

bibliotekārs

1

redaktors

1

bibliotekārs

1

bibliotekārs

1

bibliotekārs

1
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Apbalvojumi un pateicības
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija bibliotēkai pasniedza Pateicību par dalību UNESCO
Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas” no 2013. līdz 2016.gadam, Latvijas
kultūrtelpas bagātināšanu, vietējā kultūras mantojuma saglabāšanu, stāstniecības tradīciju attīstīšanu
un kopienu saliedēšanu.
Finansējums personāla attīstībai – situācijas apraksts, vērtējums
Pārskata gadā maksas tālākizglītības pasākumiem tika tērēti tikai 54.- eiro. Iepriekšējā pārskata
gadā uz apmācībām LNB tika nosūtīti gandrīz visi darbinieki. Tālākizglītības finansēšana nav
iekļauta pamatbudžetā un tiek pieprasītā kā papildfinansējums. 2017.gadā par prioritāti tika
uzskatīti citi papildpieprasījumi. Ar 2018.gadu tālākizglītības finansējums tiks iekļauts
pamatbudžetā, palielinot pašvaldības finansējumu kārtējiem izdevumiem.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k Norises Norises vieta
Organizētājs(-i) Pasākuma
nosaukums, Stundu
.
laiks
galvenās tēmas
skaits
1. 12.01.
LNB
LNB
Autortiesības
bibliotēku
Kompetenču
darbā
4
attīstības centrs
2. 16.02.
Krustpils
Jēkabpils
Jēkabpils
reģiona
un
kultūras nams
galvenā
Neretas novada publisko un
bibliotēka
skolu bibliotēku darbinieku
profesionālās
pilnveides
seminārs
3. 17.02.
Tiešraide no Liepājas
Radošo
industriju
Liepājas
Kultūras
konferencei
«Subject:
pārvalde
Creativity»
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4.

23.03.

5.

20.04.

6.

5.04.

7.

06.04..

8.

19.04.

9.

20.04.

10. 20.04.

11. 21.04.

12. 11.05.

13. 25.05.

14. 25.05

15. 03.07.05.07.

16. 28.07.30.07

Jēkabpils
reģiona
un
Neretas novada publisko
bibliotēku
darbinieku
sanāksme
Krustpils
Jēkabpils
Jēkabpils
reģiona
un
kultūras nams
galvenā
Neretas novada publisko un
bibliotēka
skolu bibliotēku darbinieku
profesionālās
pilnveides
seminārs
LNB
LR
Kultūras Bibliotēku
ministrija, LNB novadpētniecības diskusija
LNB
Personu un institūciju
autoratatīvo
ierakstu
veidošana
atbilstoši
jaunajiem kataloģizācijas
noteikumiem RDA
LNB
LNB Bibliotēku Diskusija par autortiesībām
attīstības centrs ,
ciklā
"Tikšanās
bibliotekāru
stāvā:
jaunieguvumi un pieredze".
Latvijas
UNESCO
UNESCO
Latvijas
Nacionālais
Latvijas
Nacionālās komisijas tīkla
kultūras centrs Nacionālās
“Stāstu
bibliotēkas”
komisija
četrgades cikla noslēguma
seminārā
Krustpils
Jēkabpils
Jēkabpils
reģiona
un
kultūras nams
galvenā
Neretas novada publisko
bibliotēka
bibliotēku
darbinieku
sanāksme
Valmiera
Jēkabpils
Pieredzes
apmaiņas
galvenā
brauciens uz Valmieras
bibliotēka
integrēto bibliotēku
Krustpils
Jēkabpils
Jēkabpils
reģiona
un
kultūras nams
galvenā
Neretas novada publisko
bibliotēka
bibliotēku
darbinieku
sanāksme
Jēkabpils
Profesionālās
pilnveides
galvenā
izbraukuma
seminārs
bibliotēka
Jēkabpils
novada
bibliotēkās
Žemeilis
Žemeilis
Konference
“Žemeilis
vēstures
vēstures
vecticībnieki – pagātne –
novadpētniecīb novadpētniecītagadne – nākotne”
as
muzejs bas
muzejs
“Zemgale”
“Zemgale”
Viesu
māja UNESCO
Vasaras skola personības
“Upmaļi”,
Latvijas
izaugsmei un prasmju
Līgatnes
Nacionālās
attīstībai
“Kultūras
novads
komisija
mantojums
lietojumā
21.gadsimtā”
Rīga
– Eiropas Latviešu Eiropas Latviešu kongress
Sokholma
– apvienība
Krustpils
kultūras nams

Jēkabpils
galvenā
bibliotēka
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Rīga
17. 10.08.

18. 10.08.

Limbaži

19. 15.09

Jēkabpils
Tautas nams

20. 27.09.

LNB

21. 27.09

22. 29.09.

23. 19.10.

24. 04.11.

25. 14.11.
26. 14.11

27. 03.10.;
24.10.;
21.11.

“Biedrība
Jēkabpils
mantojums”
Jēkabpils
galvenā
bibliotēka
Jēkabpils
galvenā
bibliotēka
LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Ekskursija Latgale. Lubāns.
Latgales
kulinārais
mantojums“
Pieredzes
apmaiņas
brauciens uz Limbažu
Galveno bibliotēku
Grāmatu svētki Jēkabpilī

Cikla pasākums “Tikšanās
bibliotekāru
stāvā:
jaunieguvumi un pieredze”.
Starptautiskās
bibliotēku
asociāciju un institūciju
federācijas
83.ģenerālkonference
Vroclavā, polijā
Jēkabpils
Novadpētnieku un gidu
Tūrisma
izzinošā ekskursija, veltīta
informācijas
starptautiskajai
Tūrisma
centrs
dienai. Krustpils novads
(Rogāļu dižakmens), Līvāni
(Latgales
mākslas
un
amatniecības
centrs,
Mūsdienu
mākslas
galerija), Jersikas pagasts
(Jersikas
pilskalns,
pareizticīgo
baznīca,
Madaliņas katoļu baznīca
AS “Latvijas AS
“Latvijas Latviski
par
svarīgo
Mediji”
Mediji” un SIA Latvijai
konferenču
“Latvijas
zāle
Grāmata”
Krustpils
Jēkabpils
Jēkabpils
reģiona
un
Kultūras nams galvenā
Neretas novada publisko un
bibliotēka
skolu bibliotēku darbinieku
profesionālās
pilnveides
seminārs
Jēkabpils
JKP
JKP Konference
“Jēkabpils
Tautas nams
Jēkabpils Tautas Tautas namam – 80”
nams, Jēkabpils
pilsētas
bibliotēka
LNB
SIA
Tieto Bibliogrāfisko
ierakstu 4
Latvija
veidošana atbilstoši RDA
Jēkabpils
Seminārs par personas datu
galvenā
drošību un datu aizsardzību
bibliotēka
IT vidē0
Nacionālais
Nacionālais
Stāstnieku
skola
– 24
kultūras centrs kultūras centrs
ievadkurss stāstniecībā
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28. 23.11.

LNB

29. 07.12.

Krustpils
kultūras nams

30. 14.12.

LNB

31. 19.10.

Krustpils
Kultūras nams

LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Jēkabpils
Kultūras
pārvalde
LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Jēkabpils
galvenā
bibliotēka

Latvijas bibliotēku sistēma 8
un normatīvie dokumenti
Psihoterapeites
Ainas
Poišas lekcija “Stress.
Komunikācija. Izdegšana”
(Ne)nopietna
spēle 4
nopietniem jautājumiem
Jēkabpils
reģiona
un
Neretas novada publisko un
skolu bibliotēku darbinieku
profesionālās
pilnveides
seminārs

Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Trūkst saturīgu, darbā pielietojamu kursu, semināru, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām.
Lietotāju apkalpošanas nodaļā ar katru gadu iezīmējas angļu valodas prasmes nepieciešamība.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Galvenie rādītāji
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2015

2016

2017

% salīdzinot ar
iepriekšējo gadu

3654

3661

3602

+0,2%; -1,61%

1175

1163

1138

-1,02%; -2,15%

48830

49954

47504

+2,3%; -4,9%

19123

18827

17352

-1,55%; -7,83%

2788

3391

4395

+21,63%; +29,6%

1360

4384

4964

+222,35%; +13,23%

68112

68803

64458

+1,01%; -6,3%

t. sk. grāmatas

41255

40659

39130

-1,45%; -3,76%

t. sk. periodiskie
izdevumi

24550

25469

23068

+3,74%; -9,43%

t. sk. bērniem

22853

21597

19862

-5,5%; -8,03%

Bibliotekārais
aptvērums % no iedz.
skaita pašvaldībā

14,71%

15,35%

15,23%

+0,64%; -0,12%

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas
apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais
apmeklējums
Sociālo
apmeklējums
(skatījumi)

tīklu

Izsniegums kopā

t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

28,72%
24839

23854

23656

+1,16%; -3,97%

Vērojot pēdējo trīs gadu dinamiku, jāsecina, ka apmeklējums un izsniegums ir svārstīgs. Reģistrēto
lietotāju skaits Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir samazinājies par 59
lietotājiem. Pēdējos trīs gados reģistrēto apmeklētāju skaitlis ir ļoti līdzīgs.
Fizisko apmeklējumu skaitam ir tendence samazināties. Jāņem vērā arī organizēto pasākumu skaits
un to apmeklējums, kas 2017.gadā bija mazāks.
Pēc statistikas datiem var secināt, ka bibliotēkas pakalpojumi ir vajadzīgi. Tomēr 2017.gadā
praktiski visās pozīcijās ir vērojams samazinājums. Vislielākais kritums ir bērnu apmeklējumam,
izsniegumam bērniem un periodisko izdevumu izsniegumam, kur arī vislielākais samazinājums
vērojams tieši Bērnu literatūras nodaļā. Vienīgās pozīcijas, kurās 2017.gadā vērojams pieaugums ir
Sociālo tīklu apmeklējums un Virtuālais apmeklējums. Diemžēl katru gadu samazinās izsniegums
bērniem (skatīt 1., 3.diagrammu). Bērnu kā bibliotēkas lietotāju skaits arī samazinās, bet ne ļoti
strauji. To var saistīt gan ar demogrāfiju, gan ar lasīšanas paradumiem Vērojams, ka vecāko klašu
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skolēni izvēlas apmeklēt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļu, tomēr arī šeit,
salīdzinot ar 2016. gadu izsniegums ir mazinājies.

1.diagramma “Izsniegums līdz 18.gadiem”

2.diagramma “Grāmatu un seriālizdevumu izsniegums Lietotāju apkalpošanas nodaļā”
Kopumā ir samazinājies seriālizdevumu izsniegums. Visā bibliotēkā, salīdzinot ar 2016. gadu, par
2401 vienībām. Lietotāju apkalpošanas nodaļā seriālizdevumu izsniegums ir 15137, kas, salīdzinot
ar 2016. gadu ir par 256 mazāks, bet, salīdzinot ar 2015.gadu, par 382 lielāks. Novērojams, ka liels
seriālizdevumu izsniegumu kritums ir Bērnu literatūras nodaļā (skatīt 3.diagrammu). Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu par 2145 vienībām. Iemesls varētu būt, ka Bērnu literatūras nodaļa pēdējos 2 gados
tomēr vairāk orientējas tieši uz bērnu un jauniešu auditorijas žurnāliem. Problēma ir arī bērnu un
jauniešu žurnālu saturu, sevišķi pusaudžiem. Piemēram, Sīrups, kas bija vispieprasītākais vairs
neiznāk.
Lai arī seriālizdevumu izsniegums samazinās, tas tomēr ir pieprasīts un vajadzīgs pakalpojums. Sk.
pielikumu, kurā ir redzami pieprasītākie izdevumi.
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3.diagramma “Grāmatu un seriālizdevumu izsniegums Bērnu Literatūras nodaļā”
Viens no bibliotēkas pamatpakalpojumiem ir grāmatu abonements. Novērots, ka izsniegums
straujāk samazinās tieši Bērnu literatūras nodaļā, bet pieaugušajiem pēdējo trīs gadu laikā tas ir
diezgan līdzīgā līmenī (skatīt 2., 3.diagrammu).
Ja iepriekšējos gados bija vērojams nozaru literatūras izsniegumu samazinājums, tad šogad, ņemot
par piemēru nozaru grāmatu izsniegumu Lietotāju apkalpošanas nodaļā, tas ir audzis (skatīt
4.diagrammu).
Jāsecina, ka samazinās izsniegums svešvalodās, kur lielāko daļu veido tieši krievu valoda. Dati
ņemti pēc abonementā izsniegto grāmatu sadalījuma pa valodām (skatīt 5.diagrammu). Tas ir
vērojams gan pie grāmatām, gan pie seriālizdevumiem. Skaidrot to var no dažādām pozīcijām, bet
tad būtu jāveic lielāka aptauja ne tikai to cilvēku vidū, kas nāk uz bibliotēku. Iemesli varētu būt:
1)arvien vairāk cilvēki lasa latviski; 2) krievvalodīgo auditorija lasa mazāk; 3)bibliotēkā neienāk
pietiekošs skaits jaunāko izdevumu, kas iznāk šajā valodā. Novērots, ka svešvalodā izsniegums
samazinās gan seriālizdevumiem, gan grāmatām. Tā kā ir problēmas ar grāmatu krievu valodā
iepirkšanu un piegādi, tad šis varētu būt viens no iemesliem. Lielāko daļu izsniegumu tomēr veido
jaunākās grāmatas, vēlreiz pārlasīt kādu grāmatu cilvēki izvēlas reti.

4.diagramma “Nozaru grāmatu izsniegums Lietotāju apkalpošanas nodaļā”
Protams, nevar apgalvot, ka šī tendence saglabāsies arī nākamajā gadā. Pieprasīta ir psiholoģija bērnu, sociālā, pedagoģiskā, organizāciju. Daudzi studē pedagoģiju, īpaši pirmsskolas un
sākumskolas, tādēļ šī literatūra ir aktuāla. Arī literatūra tiesību zinātnēs, par uzņēmuma finansēm un
mārketingu. Tā kā bibliotēkā šāda veida literatūra ir, tad varam ar to nodrošināt. Nozaru literatūra
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tiek izmantota ne tikai mācību procesam, bet arī sevis izzināšanai, kas ir psiholoģiska satura vai ar
veselības nozari saistītas grāmatas un ar vēsturi, kultūru, ceļojumiem saistītās.

5.diagramma “Grāmatu izsniegums pa valodām Abonementā”
Daiļliteratūrā vienmēr aktuālas ir jaunākās latviešu daiļliteratūras grāmatas, kā arī, protams, tulkotā
proza. (skatīt. pielikumu Nr.1. Populārākās grāmatas un žurnāli 2017.gadā)
Joprojām turpina pieaugt sociālo tīklu apmeklējums, arī virtuālais apmeklējums. Virtuālo
apmeklējumu veido bibliotēkas mājas lapa un emuārs “Jēkabpils stāsti”. 2016.gadā virtuālajiem
apmeklējumiem klāt nāca arī Latvijas bibliotēku portāla statistika, tā ir arī 2017.gadā. 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.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, ieskaitot virtuālo apmeklējumu,
kas sastāda 4395 reizes un ir mājaslapas, emuāra un biblioteka.lv apmeklējums, ir 14,41 reizes.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
2017. 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.
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. 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.
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. Palīdzību informācijas meklēšanā un
atlasē lūdz arī pieaugušie apmeklētāji.
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Lai arī apmeklējumu ir mazāk, lietotāji pieprasa veltīt sev vairāk uzmanības. Ļoti bieži bibliotekārs
veic sociālo funkciju gan uzklausot, gan reizēm arī risinot situāciju. Patiesībā šobrīd var ļoti izjust
termina “digitālā plaisa” esamību reālajā dzīvē. Lai arī piekļuve tehnoloģijām nav liegta, jo vismaz
bibliotēkās tās ir pieejamas, tad cilvēki vairs nespēj izsekot līdzi visiem jauninājumiem un bieži
apjūk. Ir situācijas, ka bibliotekārs stāv blakām un palīdz izlasīt un saprast kā rīkoties, jo attiecīgajā
vietā netiek ierakstīta tā informācija, kas tiek prasīta un līdz ar to nekādas tālākas darbības nevar
veikt. Visbiežāk tas ir ar Latvija.lv piedāvātajām iespējām un veicamajām darbībām.
Liela problēma ir ar cilvēkiem, kuri izkrituši no aktīvās darba dzīves, līdz ar to viņiem ir daudzas
sociālās problēmas, bet maz vēlmes, ko risināt un pašam mainīties. Viņiem ik pēc 3 mēnešiem ir
vajadzīgs bankas konta izraksts, paši viņi to nemāk sagatavot, bet bankās tas ir maksas
pakalpojums. Tāpēc viņi griežas pie bibliotekāra un tikai daži ir gatavi paši apsēsties pie datora, lai,
bibliotekāram blakus stāvot, atvērtu vajadzīgo bankas mājaslapu un ievadītu pārējo informāciju.
Problēmas rada arī banku pakalpojumu maiņa un pieejamība. Piem., tika apvienota DNB un
NORDEA banka, kas praktiski ir pieejama tikai elektroniskajā vidē. Viens piemērs – atnāk cilvēks,
kurš prasa konta izrakstu no DNB bankas, jo esot teikts, ka bibliotēkā to var dabūt. Paroles nav, bet,
ja bibliotekārs ierakstīšot, tad banka atsūtīšot uz telefonu. No telefona apmeklētājam bija pieejama
tikai sim karte. Protams, nav zināms vai bankai ir pieejams arī īstais telefona numurs. Kamēr šo
visu situāciju izskaidro un atrisina paiet laiks. Vai mums šajā gadījumā bija jāmeklē telefona
aparāts, kurā ielikt sim karti?
Otrs līdzīgs gadījums, kuru tomēr izdevās atrisināt, kaut gan arī neesam pārliecināti vai tas bija
bibliotekāra pienākums. Ierodas bibliotēkā pensionārs, cilvēks cienījamos gados, kurš nerunā
latviski, ir dāņu zemnieks, bet daudzus gadus dzīvo Latvijā. Viņš ir rezervējis biļetes Airbaltic, bet
nevar par tām samaksāt, jo bankas kartes nav reģistrēta pirkumiem internetā. Lai to izdarītu ir
vajadzīga internetbanka, bet internetbankai ir aizmirsti visi dati. Kungs saka, ka sava vecuma dēļ
viņs tai internetbankai izsekot vairs nevar, bet DNB banka Jēkabpilī ir slēgta un tuvākā ir Ogrē.
Bibliotekārs ieteica kungam zvanīt uz bankas telefona numuru, arī tur bija problēmas, jo viņš
neuztvēra, ko tur stāstīja ( kaut arī angliski) un nespēja saprast, kas jādara. Gala rezultātā telefons
tika iedots bibliotekāram, kurš bankas darbiniekam izskaidroja radušos situāciju, nosauca visu
pieprasīto informāciju, lai persona tiktu atpazīta. Tālāk bankas darbinieks sazinājās ar savu vadību,
kas varēja veikt opciju – pieslēgt bankas karti interneta maksājumiem. Gala rezultātā varēja
samaksāt par rezervētajām biļetēm, kā rezultātā kungs varēs aizlidot uz Dāniju.
Daudz saskaramies ar avio biļešu printēšanu. Nesapratni cilvēkos raisīja arī tas, ka Krustpils stacijā
vairs nevarēja nopirkt biļeti līdz Maskavai, tas bija jādara elektroniski, sistēma sākotnēji strādāja
nepilnīgi. Bibliotekārs šajā situācijā neko nevarēja palīdzēt un cilvēkiem pašiem to nācās nokārtot,
zvanot uz Latvijas Dzelzceļu.
Bibliotekāram nākas būt arī par konsultantu dokumentu noformēšanā, papīra izvēlē printēšanai, ja
apmeklētājs ir iecerējis to izprintēt citādāk, palīdzēt izvēlēties tekstu, ko rakstīt apsveikumā vai
ielūgumā, dažreiz par pārtulkot. It kā tas nav bibliotekāra pienākums, bet, ja apmeklētājs stāv blakus
un neiet prom, kamēr nav panācis savu, tad nekas cits neatliek. Atliek secināt, ka bibliotekāram
uzticas, un viņš tiek novērtēts kā ļoti universāls darbinieks.
Šobrīd aktīvi tiek izmantoti modernie telefona aparāti “visa dzīve” ir tajos, ne reti tas rada
problēmas, jo, apsēžoties pie datora, cilvēks vairs neko nezina. Atnāk ar pieprasījumu izprintēt.
Printējamais materiāls ir telefonā, nekāda vada, lai savienotu datoru ar telefonu nav vai arī vads ir,
bet pievienojot nevar atrast dokumentu. Tad nu bibliotekāram jāspēj rast labākais un ātrākais
variants, lai tiktu pie gala rezultāta. Bieži tas rada spriedzi, jo vienmēr viss ir ļoti svarīgi un pēdējā
brīdī.
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Katru dienu redzam reālo dzīves situāciju, jo saskaramies ar ļoti dažādiem apmeklētājiem.
Bibliotekāram tas ir arī psiholoģiski grūti, jo, ja tas cilvēks ir pie tevis vērsies, tad viņš ir jāuzklausa
līdz galam. Nav iespējas norobežoties, jo visa darba telpa ir atklāta. Nāk “dzejnieki”, kuri liek vērtēt
savu uzrakstīto dzeju un jautā, kur to varētu publicēt, tā gūt popularitāti un nopelnīt kādu naudu,
nāk cilvēki, kuriem konkrētajā dienā nav kur palikt, nāk jaunieši no internātskolām, kuri meklē savu
vietu dzīvē, nāk tādi, kuriem šķiet, ka visi viņiem ir nodarījuši pāri un liek bibliotekāram klausīties
savu stāstu. Katram viņa stāsts ir vissvarīgākais un bibliotekāram ir jābūt pietiekami saprātīgam, lai
šo situāciju atrisinātu neaizvainojot cilvēku un neiedzenot viņu vēl lielākā depresijā vai bezizejā.
Gandrīz 3 mēnešu risinājās viens stāsts, ko apmeklētāja uzticēja bibliotekārei un vērsās pie viņas kā
pie konsultantes un padoma sniedzējas. Apmeklētājai bija salīdzinoši liels parāds par dzīvokli un
viņai jau draudēja tiesvedība. Noskaidrojās, ka viņa ir vientuļa pensionāre ar invaliditāti un šādiem
cilvēkiem pienākas atvieglojumi, bet nekādas izziņas nekur nebija sniegtas līdz ar to neviens par to
nebija informēts. Apmeklētāja vēlējās savu dzīvokli pārdot, bet nākamais solis ir patversme, jo par
iegūto naudu viņa jaunu nenopirktu. Bibliotekāre ieteica doties uz Namu pārvaldi, pie advokātes, uz
sociālo pārvaldi. Tā kā advokāte bija atsaucīga, tad viņai tika sniegta konsultācija. Gala rezultātā ar
bibliotekāres palīdzību nonāca līdz tam, ka apmeklētāja uzzināja par sociālo dzīvokļu esamību, un
tika uzrakstīts iesniegums, lai piešķirtu šo dzīvokli. Tas viss prasa ne tikai laiku, bet tā ir arī
emocionālā slodze.
Bibliotēka tiek izmantota arī kā telefona un pat gaismas lukturīša uzlādēšanas vieta, jo savā
dzīvesvietā elektrība nav pieejama.
Bibliotēka sniedz pakalpojumus atbilstoši lietotāju un vietējās kopienas vajadzībām, tā piedāvā
iespējas ikdienas dzīvi pavadīt pēc iespējas saturīgāk un bagātināt savas zināšanas. 2017.gadā
bibliotēka turpināja darboties UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīklā. Notika vairāki pasākumi. Viens
no populārākajiem vietējā kopienā bija stāstu filma “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu
ritēja”, kas tapusi pateicoties “Biedrība Jēkabpils mantojums”, ar kuru sadarbojoties to rādījām
sabiedrībai. Filmā tiek stāstīts par vēsturisko Jēkabpils tirgus laukumu un tā apkārtni, skarot arī
cilvēku likteņus.
Atsaucoties uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājumu pievērsties tēmām, kurās
ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, rīkojām tematisku pasākumu –
vakarēšanu kopā ar Jēkabpils vecticībniekiem un kulināri Andu Ivanovu. Pasākums bija saistošs
tiem, kurus interesē tradīciju vēsture un vecticībnieku kultūra, jo vecticībnieki ir arī Jēkabpils
vēsturiskie pamatiedzīvotāji
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
2017.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.
Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Turpinām sadarbību ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas bibliotēku. Dodam savas grāmatas, visvairāk
tā ir tieši daiļliteratūra, uz slimnīcas bibliotēku. Slimnīcas bibliotēkas darbinieks atbrauc uz
Jēkabpils pilsētas bibliotēku un pats izvēlas saviem apmeklētājiem interesējošākās grāmatas. Pēc
tam izlasītās grāmatas tiek atvestas atpakaļ un vietā paņemta kāda cita. Grāmatu izsniegums gan
nav pārāk liels. Nevaram iedot arī tās grāmatas, kuras ir ļoti pieprasītas, piemēram, jaunākās
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latviešu daiļliteratūras grāmatas, kas iznāk sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" vai citu jaunāko
daiļliteratūru.
Skatoties pēdējo trīs gadu amplitūdu, 2015.gadā no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas tika izsniegtas 107
grāmatas, 2016.gadā – 73, bet 2017.gadā – 54.
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas
raksturojums
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. 2017.gadā tādi bija 4.
Bibliotēkā nav aprīkojama lasītājiem ar sliktu redzi.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
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, Spoku stāstu vakars, kopīga spēļu, piemēram, galda
futbola spēlēšana Bērnu literatūras nodaļā, izstāžu apmeklēšana.
Arī 2017. gadā bija sadarbībā ar Senioru dienas centru, kur demonstrēta filma par Jēkabpils Goda
pilsoni Ilgu Stari, un bija arī tikšanās ar viņu. Tas ir ārpus bibliotēkas telpām, bibliotēka nodrošina
aparatūru un, ja iespējams, vienojas ar galveno varoni par tikšanos. Tās ir filmas par Jēkabpilij
īpašiem cilvēkiem.
Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši. Bibliotēkas izglītojošā darbība
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
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Jēkabpils 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. Šogad visas uzziņas ir izpildītas, jo nebija
tādu tēmu, par kuru nekas nebūtu atrodams.
Lasītājai tika sameklēta plaša uzziņa “Darbaspēka piesaistes mehānisms, kvalificēts, nekvalificēts
darbaspēks, profesionālā orientācija”. Bija vajadzīga arī padomju laikā izdotā literatūra par šo tēmu.
Šeit noderēja mūsu krātuves fonds, lasītāja no SBA pasūtījuma atteicās.
Bija pieprasījums pēc bērnu grāmatām braila rakstā, diemžēl tās neizsūta.

6.diagramma “Uzziņas un apmācības”
Joprojām daudzi lietotāji nezina par akadēmisko bibliotēku kopkatalogu, kā meklēt literatūru un
citām 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. 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 kopkatalogu un datu
bāzes. Izglītojošais darbs tiek veikts arī bibliotekārajās stundās.
Arī 2017.gadā Interneta un periodikas lasītavā no apmeklētāju puses vispieprasītākās bija
konsultācijas par internetbankas lietošanu, tikšanu pie konta pārskatiem un to izdrukāšanu.
Cilvēki izmanto LNB veidoto datubāzi periodika.lv. Ērtāk to lietot ir mājās, bet visiem rakstiem nav
iespējams tikt klāt autortiesību dēļ, tāpēc tiek izmantota iespēja piezvanīt uz bibliotēku un paprasīt,
lai bibliotekārs konkrēto rakstu atrod un nosūta elektroniski. Izpildām arī šādas uzziņas.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nekas daudz nav mainījies un visvairāk sniegtas konsultācijas
par:
 internetbankas lietošanu;
 teksta dokumentu labošanu, noformēšanu, izdrukāšanu;
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pareizu un korektu CV rakstīšanu, izdrukāšanu;
kā pievienot un nosūtīt dokumentu elektroniskā formātā;
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.

E-pasta izveidošanā palīdzība tika lūgta tikai dažas reizes.
Uzziņu sniegšana 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.
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. Tā kā Jēkabpils pilsētas pašvaldība aktīvi
iesaistās dažādos veselības veicināšanas pasākumos, tad apmeklētājiem par velti bija pieejami
dažādi ar veselību saistīti informatīvi materiāli, kurus varēja ņemt līdzi. Tas arī aktīvi tika
izmantots. Piemēram, materiāli ar aicinājumu pārbaudīt krūtis, informācija iedzīvotājiem Kā
nepārmaksāt par zālēm (Zāļu valsts aģentūra), vingrojumu komplekss Muguras muskuļu
stiprināšanai (Veselības ministrija, Slimību profilakses kontroles centrs), kā atpazīt insultu
(Informatīvā kampaņa – Mīli savu sirdi, Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles
centrs).
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši
Elektroniskais katalogs nodrošina iespēju iepazīties ar bibliotēkas fondu neatnākot uz bibliotēku.
Elektroniskais katalogs tiek popularizēts, stāstīts par tā piedāvājumu. Šogad bibliotēka piedzīvoja
lielas pārmaiņas, jo Jēkabpils pilsētas bibliotēkas veidotais elektroniskais katalogs,
novadpētniecības datu bāze tika pievienota reģionālajam kopkatalogam. Tagad lietotājiem un arī
bibliotekāram visa informācija ir redzama vienuviet. 2016.gadā autorizācijas dati bija piešķirti 145
apmeklētājiem. 2017.gada nogalē, īsi pirms apvienošanas tādi bija 175. Pēc apvienošanas, ja lasītājs
ir apmeklējis vairākas bibliotēkas, un kādā no tām ir bijusi piešķirta parole, tad autorizācijas dati
tiek atrādīti arī Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. Tā, piemēram, veicot statistisko atskaiti par lasītājiem
ar autorizācijas datiem 2017.gadā, tiek uzrādīts 431 lasītājs. Ir jāstrādā pie elektroniskā kataloga
iespēju popularizēšanas, lasītāji jāinformē vēl vairāk. Lielāka ieinteresētība jūtama tikai tad, kad
lasītājs ir sajutis šādu nepieciešamību, piemēram, studējot, rakstot kādu darbu vai, ja negrib staigāt
gar plauktiem, bet ierakstīt sev interesējošo atslēgvārdu e-kataloga meklētājā, lai pārliecinātos, kas
par to tēmu ir pieejams. Dažiem ir priekšstats, ka iegūstot lietotājvārdu un paroli, varēs tikt pie pilna
teksta grāmatā, kad tiek izskaidrota situācija, tad ir redzama vilšanās. Izdevumi elektroniski tiek gan
pasūtīti, gan pagarināti. Elektroniskais katalogs tiek skatīts arī no mobilajām ierīcēm.
Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts
Bibliotēka kā pakalpojumu piedāvā digitalizētos novadpētniecības materiālus. Šobrīd ir pieejamas
59 tematiskās mapes - kolekcijas, kas ir digitalizētas un ir pieejamas uz viena datora Mācību un
nozaru literatūras lasītavā.
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Apmeklētājiem tiek piedāvāti tādi pakalpojumi kā skenēšana un kopēšana, ar kuru palīdzību viņi
var veikt savu dokumentu digitalizāciju. Tas arī tiek izmantots. 2017.gadā tika ieskenēti aptuveni
400 dokumenti. Ir viens skeneris, kuru apmeklētāji var izmantot paši, un par to nav jāmaksā.
Iekšzemes un starptautiskais SBA
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

2015

2016

2017

2

2

2

9

9

14

No citām bibliotēkām pasūtītas 2 grāmatas. Šobrīd daudzas grāmatas ir pieejamas digitālajā
bibliotēkā vai pat tiešsaistē, un tas atvieglo situāciju. Iespējams tas arī iespaido pasūtāmo grāmatu
skaitu. Vēl viens faktors ir tas, ka lietotājam informācija ir vajadzīga uzreiz. Ja lasītājam vajadzīga
literatūra par konkrētu tēmu, parasti pietiek ar mūsu bibliotēkas krājumiem, ja vajadzīga konkrēta
grāmata un tās nav, piedāvājam pasūtīt no SBA. Diemžēl labāk izvēlas uzreiz iegūstamo, nevis
tādu, kas būtu jāgaida. Grāmatas tika nodotas uz tuvākās apkārtnes bibliotēkām. Tika nosūtīti arī 2
elektroniski ieskenēti raksti no bibliotēkas krājumā esošiem žurnāliem.
Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Šķiet, ka esam atraduši optimālāko darba laiku, lai visi būtu pēc iespējas apmierinātāki.
Joprojām nevaram sniegt pakalpojumus visai ģimenei vienlaicīgi, jo bibliotēka ir izvietota divās
ēkās.
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6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
Krājuma prioritāte pārskata periodā ir daiļliteratūra un uzziņu literatūra, izdevumi kultūrvēsturē, kā
arī monogrāfijas pedagoģijā, juridiskajās zinātnēs, grāmatvedībā, psiholoģijā, pedagoģijā un
vēsturē. Ierobežotā finansējuma dēļ mazāk iegādāta literatūra krievu un angļu valodā. Šajās valodās
krājumu galvenokārt papildināja privātpersonu dāvinājumi.
Pieaugot bērnu un jauniešu grāmatu cenām, samazinājies iegādāto eksemplāru skaits.
Ievērojams papildinājumus bērnu un jauniešu grāmatu klāstā bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas
dāvinājums Bērnu žūrijas projekta ietvaros.
Grāmatas galvenokārt tiek iegādās Jāņa Rozes un Zvaigznes grāmatu tīklā, IK Virja, SIA Latvijas
Grāmata un SIA Kors.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Pašvaldības
finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā
Finansējums
krājuma
komplektēšanai kopā

2015

2016

2017

9 680

9 633

10 182

6 491

6 404

6 950

2 588

2 106

2 085*

3 189

3 229

3 232

0.42

0.40

0.43

9 680

9 633

10 182

Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā)
Grāmatu krājums rekataloģizēts 100% apmērā. Seriālizdevumi elektroniskajā uzskaitē no
2000.gada. Iepriekšējie gadi rekataloģizēti netiks.
Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi
Pārskata periodā inventarizācija nav veikta. Krājums inventarizēts 2016.gadā.
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Krājuma rādītāji
Tabula “Krājuma rādītāji”
2015

2016

2017

2666

3247

2434

t. sk. grāmatas

1051

1173

1012

t. sk. latviešu daiļliteratūra

233

375

217

t. sk. bērniem

364

380

230

Izslēgtie dokumenti

10321

7127

4649

Krājuma kopskaits

77187

73307

71092

Grāmatu krājuma apgrozība

0.79

0.85

0.80

Periodisko
apgrozība

1.15

1.14

1.18

Jaunieguvumi kopā

izdevumu

Vairums jaunieguvumu iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, galvenokārt latviešu valodā. Salīdzinot
ar pagājušo gadu samazinājies grāmatu skaits. Tas skaidrojams ar izdevumu cenu pieaugumu un
dāvināto grāmatu skaita samazināšanos. Samazinājies arī bērnu un jauniešu grāmatu skaits.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, mazāk iegādāta literatūra ezotērikā, bet vairāk mākslas vēsturē
un filozofijā. Lielu daļu no nozaru literatūras jaunieguvumiem veido monogrāfijas psiholoģijā,
kultūrvēsturē, pedagoģijā un dažādās mākslās.
Datubāzes
2017.gadā bibliotēkā bija pieejamas trīs abonētās datu bāzes – EBSCO, LETONIKA, NEWS.LV.
Ārpus bibliotēkas telpām izmantojama 2017.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.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2015
2016
2017
Letonika
849
459
2560
News
333
286
402
EBSCO
1223
1733
1678
EBSCO statistikai ir norādīts meklējumu skaits. News ir redzami skatīto rakstu skaits. 2017.gadā
News izmantošanas statistika ir palielinājusies. News tiek izmantota gan mācību procesā, gan arī
citām interesēm. Datubāzei Letonika par 2015., 2016.gadu tabulā redzams sesiju skaits, bet
2017.gadā tiek norādīts skatījumu skaits. Datubāzes tiek salīdzinoši labi izmantotas, bet, protams,
rezultāts varētu būt vēl labāks. Stāstot par bibliotēku, tās darbu vienmēr tiek popularizētas arī
datubāzes.
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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.
2017.gadā tas bija veltīts literatūrai, un tika popularizēts bibliotēkas krājums, kas saistās ar šo jomu.
Atsevišķi ir izvietots plaukts Latvijas 100-gadei, kurā tiek pievērsta uzmanību ar Latviju saistītiem
izdevumiem, piemēram, mākslinieki, daba, kultūrvēsture, arī Latvijas filmas. 2017.gadā katru
mēnesi izvēlamies 2 latviešu rakstniekus – jubilārus un pretskatā, lai pievērstu lasītāju uzmanību.
Šīs grāmatas var ņemt arī līdzi. Tas ir guvis atsaucību. Apmeklētāji to visu var gan apskatīties, gan
paņemt līdzi. Atsevišķs plaukts ir arī veselības tēmai. Ir arī plaukts, kur redzamas jaunākās nozaru
grāmatas.
2017.gadā viens pasākums “Vārdnīcas un to noslēpumi” tika veltīts bibliotēkā pieejamo vārdnīcu
popularizēšanai, kā arī elektroniski pieejamajām, tai skaitā arī letonika.lv. Atraktīvā veidā tika
stāstīts par vārdnīcām un tur atrodamo, tas tika sasaistīts arī ar kanona cikla izstādi par Kārli
Mīlenbahu un latviešu valodas vārdnīcu.
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 – aprakstoši
Lasītājiem, kuri laikā nav nodevuši grāmatas tiek aprēķināta kavējuma nauda 0.03 eiro centi par
katru nenodoto eksemplāru. 2017. gadā nav mazinājies neapzinīgo lasītāju daudzums. Šiem
lasītājiem zvanot vai sūtot e-pastu tiek atgādināts, par grāmatu lietošanas termiņu. Ilgstošajiem
kavētājiem, ar kuriem vairs nav kontaktu, visbiežāk viņi neatrodas arī savā dzīves vietā, grāmatas
no izsnieguma tiek noņemtas, lai nemaldinātu pārējos bibliotēkas lietotājus, jo zināmā mērā šādi
tiek popularizēts tas, ka grāmatas var nenodot arī gadu.
Kavējuma nauda 2017.gadā iekasēta EUR 21,90 apmērā.
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. 2017.gadā aktīvi tika strādāts pie aktualitāti
zaudējošo un nolietotie žurnālu norakstīšanas.
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). Krājumu uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, nodokļu likumdošanā un
juridiskajās zinībās papildinām ar Biznesa augstskolas Turība izdotajām monogrāfijām.
Nepietiekamais finansējums liedz iespēju krājumu papildināt ar izdevumiem, kas atspoguļo
jaunākos attīstības virzienus inženiertehniskajās zinātnēs.
Šobrīd apmeklētājiem nepiedāvajam e-grāmatas, bet nākotnē tas kā pakalpojums noteikti būs
nepieciešams.
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Būtu labi, ja viss abonementa krājums būtu izvietots vienā telpā un tādējādi labāk pārskatāms,
šobrīd lielākā daļa nozaru grāmatu ir izvietota citā telpā.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Bērnu literatūras nodaļas lietotāji pārsvarā ir tuvāko skolu – Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas, Jēkabpils 2.vidusskolas – audzēkņi. Bibliotēku apmeklē arī pārējo pilsētas skolu un
dažkārt arī tuvāko novadu skolu skolēni, skolotāji, bērnudārzu audzinātājas un visi, kurus interesē
bērnu literatūra.
Tabula 2017.gada pamatrādītāji
2016
Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits

2 050
25 537
25 778

2017
1 890
21 773
22 110

+/- salīdzinot ar iepriekšējo
gadu
-160
-3 764
-3 668

2017.gadā Bērnu literatūras nodaļa apmeklētājiem bija atvērta 288 dienas.
Ik dienu bibliotēku apmeklējuši vidēji 76 lietotāji. Tas nav mazs skaitlis un tomēr, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, rādītāji ir ar mīnus zīmi. Vislielākais apmeklētāju samazinājums (aptuveni 2000)
vērojams datorlasītavā. Tas arī saprotams, jo daudzās ģimenēs, īpaši ja tajās ir skolēni, dators un arī
internets ir iegādāts. Tas ietekmē arī lasītavas apmeklētāju skaitu (aptuveni – 1000), jo mācībām un
citām vajadzībām vajadzīgo informāciju var atrast, izmantojot modernās tehnoloģijas ārpus
bibliotēkas telpām. Lai arī aizvadītajā gadā salīdzinot ar 2016. gadu masu pasākumu ir bijis vairāk
(+2), tie nav bijuši apmeklētāju ziņā daudzskaitlīgi. Vairāk esam strādājuši radošajās darbnīcās,
lasītāju pulciņā, viktorīnās, kurās parasti piedalās nedaudz dalībnieku. Lielāku bērnu daudzumu
pasākumā sapulcināt ir diezgan problemātiski: pēc stundām daudziem ir mācības
mūzikas/mākslas/sporta skolās, nodarbības savas skolas jeb Bērnu un jauniešu centra interešu
pulciņos.
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot
iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu
komplektēšana
Bērnu grāmatas pārsvarā iegādājamies Jēkabpils grāmatnīcās – SIA Zvaigzne ABC un SIA Jānis
Roze, kā arī pie grāmatu izplatītājiem - SIA “Latvijas Grāmata” un “Virja LK”. Pirms došanās uz
veikalu, interneta mājaslapās izskatām izdevniecību piedāvājumus, atzīmējot mūsu lasītājiem
piemērotākās un nepieciešamākās grāmatas. Sekojam, lai pēc iespējas vienmērīgāks būtu
jaunieguvumu sadalījums pa vecuma grupām. Pārsvarā izdevumus iegādājamies vienā eksemplārā.
Ja ievērojam, ka kādai grāmatai ir paaugstināts pieprasījums, tad pērkam otru eksemplāru.
Vismazākajiem bērniem populāras ir grāmatas par Runčuku Punčuku un kinostāsti par Mašu un
lāci, Ledus laikmetu, Mazajiem ponijiem. Jaunākā skolas vecuma bērniem iepatikusies sērija
“Burvju meža iemītnieki” un grāmatas par supervaroni kapteini Apakšbiksi. Ir vesela rinda lasītāju,
kas gaidīt gaida katru jaunu Dž. Stiltona sērijas “Stāsti, gardi kā siers” grāmatu. Vidējā vecuma
lasītājiem iecienīta kļuvusi Ē. Hanteres grāmatu sērija “Klanu kaķi” un, protams, joprojām ir rinda
uz Grega un Nikijas dienasgrāmatām. Vecāko klašu meitenes lasa, un cita citai iesaka Z. Sagas
grāmatu “Meitene tīmeklī” un tās turpinājumu, kā arī B. Kercdonferes stāstu par meiteņu draudzību
”Whats App meitenes”. Zēnus ieinteresējusi grāmata par Kristapu Porziņģi. Diemžēl, tieši vecāko
klašu grupai nodrošināt vajadzīgo lasāmvielu ir vissarežģītāk. Daudzi izdevumi, kas vienlaikus ir
arī piemērota lasāmviela pieaugušajiem, bibliotēkā tiek iegādāta vienā eksemplārā un tā atrodas
pieaugušo abonementā. No Latvijas 100-gadei veltītās romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts”
bērnu nodaļā ir tikai divas - M. Bērziņa “Svina garša” un N. Ikstenas “Mātes piens”, kas arī pie
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mums nonāca tikai tāpēc, ka bija iekļautas Bērnu žūrijas kolekcijā. Ik reizi priecājamies par kādas
vecas, bet lasītāju iemīļotas grāmatas atkārtotu izdošanu. Tā 2017.gadā saņēmām atkārtotu (pirmais
izdevums 1958. gadā) Dz. Rinkules-Zemzares grāmatas “Vasariņa” izdevumu ar brīnišķīgajām
Margaritas Stārastes ilustrācijām.
Bibliotēkas krājumu papildinājuši arī lasītāju dāvinājumi un LNB dāvinājums 15 grāmatas par
€ 110.03 lasīšanas veicināšanas akcijas “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 20017” īstenošanai.
Tabula Krājuma papildināšanas avoti
Eksemplāri
JP pašvaldība
304 + 286 periodika
Dāvinājumi
36
t.sk. Bērnu žūrija
15
Kopā:
626
2017. gadā tika saņemti 27 nosaukumu periodiskie izdevumi. Tika rasta iespēja saņemt
izdevniecības “Egmont Latvija” izdotos žurnālus mazajiem lasītājiem. Bērni šos žurnālus par
pazīstamajiem pasaku varoņiem labprāt lasa. Tikai problemātiski ir, ka žurnālos ir daudz rakstisku
uzdevumu. Nākas pastrādāt ar dzēšgumiju. Žurnālos klāt pievienotās rotaļlietas varam dāvināt
čaklākajiem lasītājiem. Sākumskolas meitenēm arvien vairāk iepatīkas “Avenīte”. Lielu popularitāti
iemantojis žurnāls “Ilustrētā Junioriem”, kurš patīk gan meitenēm, gan zēniem. Savs lasītāju loks ir
arī žurnāliem “Auto”, “Astes”, “Ilustrētā Zinātne”, “Leģendas”, “Sports”, “Čaklās Rokas”, “100
Labi Padomi”, “Ieva” u.c. Pietrūkst patiešām aizraujoša, interesanta žurnāla 7.-9. klašu vecuma
lasītājiem, kas skartu jauniešu savstarpējo attiecību problēmas, stāstītu par modes jaunumiem,
jauniešu hobijiem un aktivitātēm, modernajām tehnoloģijām utt.
Žurnālu raksti un ilustratīvais materiāls ļoti labi bagātina bibliotēkā organizētās grāmatu/žurnālu
skates. Izstādē “Kad stundas beigušās” izvietojām rakstus dažādu rokdarbu veikšanai no žurnāliem
“Čaklās Rokas”. Marta grāmatu skatei “Ķepaiņi un astaiņi” apmeklētāju skatus piesaistīja skaisti
fotoattēli un arī noderīgo padomu raksti no žurnāla “Astes” lappusēm. Lielā grāmatu skate “Vāģi
lieliem un maziem” noteikti nebūtu iespējama bez žurnālu “Auto” un “Vāģi” plakātiem. Arī mazās
plauktu izstādes esam papildinājuši ar žurnālu rakstiem un attēliem. “Pūcītē”, “Spicītē” u.c. bērnu
žurnālos publicētos uzdevumus izmantojām mīklu maratonā “Pūcītes ceturtdienas”.
Lasītavā pieejamos periodiskos izdevumus popularizējam gan masu pasākumu laikā, gan
individuālās pārrunās. Uzsveram iespēju tos lasīt ne tikai uz vietas bibliotēkā, bet arī ņemt uz
mājām.
Visa gada garumā sekojām bibliotēkas krājuma kvalitātei – nolietotos iespieddarbus norakstījām,
mazāk bojātos labojām. Norakstījām arī lasītāju nozaudētos iespieddarbus un aktualitāti zaudējušās
grāmatas un žurnālus.
Sastādīti 4 norakstāmo iespieddarbu saraksti. Izslēgtas 791 bibliotekārās vienības.
Tabula Norakstīšanas iemesli
Novecojuši pēc satura
Lietotāju nolietotie
Lietotāju nozaudētie
Kopā:

Kopskaits
676
94
21
791
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Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
Gada laikā reģistrētas 2000 uzziņas un konsultācijas, tai skaitā 158 uzziņas.
Uzziņas sniegtas visās bibliotēkas nodaļās, taču uzskaitām tās tikai lasītavā. Uzziņas tiek sniegtas
dažādiem mērķiem – gan referātu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, gan kāda mācību
priekšmeta vielas padziļinātai apguvei, gan gatavojot kādu klases vakaru vai arī vienkārši savām
interesēm. Pieprasījumi bijuši ļoti dažādi: pasaulē populārākie tūrisma objekti, kaimiņu valstu
ģeogrāfija un vēsture, dažādu valstu un dažādu laika posmu politiķi, slaveni mākslas muzeji,
rakstnieku un citu ievērojamu cilvēku biogrāfijas, gadskārtu svētki u.c. Lielāka interese pagājušajā
gadā bijusi par eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dzīvi un politisko darbību, jo tika atzīmēta
viņas 80 gadu jubileja. Tuvojoties Latvijas 100-gadei, arvien palielinās interese par Latvijas
ģeogrāfiju, dabu, sportu, literatūru, etnogrāfiju. Sniegtas uzziņas arī par Lāčplēša dienu, Pirmā
pasaules kara notikumiem Latvijā un mūsu novadā.
Visbiežāk uzziņu sniegšanai izmantots internets, datu bāzes, enciklopēdijas un tematiskās mapes.
Novadpētniecības mapes papildinātas ar jauniem materiāliem par gada notikumiem Jēkabpilī un
tuvākajā apkārtnē:
 tika atzīmēta Krustpils pils 780. gadadiena;
 izdotas divas jēkabpilietes Ligitas Ābolnieces grāmatas: “Frazeoloģismi Viesītē un tās
apkārtnē” un “Kas Tu esi man, Latvija?”;
 pirmizrādi piedzīvoja divas Ingas Nesteres filmas: “Latvija man sirdī” – par žurnālisti,
Jēkabpils Latviešu biedrības vadītāju un “Zilie zvaniņi” – spēlfilma uzņemta pēc A. Auziņa
stāsta motīviem;
 notika Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājas Skaidrītes Pugačas dziesmu grāmatas
“Dziesmu izlase” atvēršanas svētki;
 aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledža atzīmēja 90. gadadienu;
 oktobrī tika atzīmēta rakstnieces Lūcijas Ķuzānes 90. dzimšanas diena u.c.
Gada nogalē tika saņemta Ievas Jātnieces sastādītā grāmata “No Sēlijas pūra...”, kas ir plašs,
ilustrācijām bagāts apkopojošs materiāls par Sēliju. Grāmata būs vērtīgs izziņas avots par novada
dabu, tautas tradīcijām, piemiņas vietām, arhitektūru, zinātni un izglītību, literatūru, mākslu un,
protams, par Sēlijā dzimušajiem un dzīvojošajiem cilvēkiem.
Lai pilnveidotu bērnu prasmes pašiem meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju, strādājam ar
katru apmeklētāju individuāli un arī rīkojam pasākumus.
Tradicionāli Bibliotēku nedēļas laikā organizējam orientēšanās spēli “Ejam pa bibliotēkas ejām”.
Izstaigājot bibliotēkas divus stāvus un apmeklējot visas nodaļas, spēles dalībnieki atsvaidzina
zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, trenē savas prasmes meklēt informāciju
enciklopēdijās, periodiskajos izdevumos un internetā, atcerēties vai no jauna iepazīt dažādus bērnu
grāmatu varoņus. Orientēšanās spēles noteikumi paredz, ka sākumā dalībnieks saņem
kontrolkartiņu, kurā spēles gaitā jāsakrāj kompostrētās atzīmes, un tad var doties uz finišu, kur
gaida kāda balviņa vai konfekte. Nedēļas laikā spēlē piedalījās 81 dalībnieks.
Bibliotēkas datorlasītavā gada laikā sniegtas 466 konsultācijas par dažādiem jautājumiem informācijas meklēšana internetā, Excel un Word lietošanā, e-pasta izveidē un lietošanā,
prezentāciju veidošanā, CV rakstīšanā, “Bērnu žūrijas” elektronisko anketu aizpildīšanā, teksta
formatēšanā u.c. Datorlasītavas apmeklētājiem ir pieejama mape ar gan skolas vajadzībām, gan
redzesloka paplašināšanai, gan savu interešu apmierināšanai noderīgu portālu adresēm. Plašs
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interneta portālu saraksts ir ievietots arī bibliotēkas mājaslapā. IT izmantošanas prasmju attīstīšanai
organizēti vairāki pasākumi.
Februārī, atzīmējot Vispasaules Drošāka interneta dienu, apmeklētājiem piedāvājām iespēju
piedalīties spēlē “Spēlējot mācāmies”. Tā bija grīdas spēle, kuru spēlējot kopā ar dalībniekiem
pārrunājām 10 interneta lietošanas zelta likumus, ko nozīmē jēdziens “pieklājīga attieksme pret
citiem interneta lietotājiem”, modelējām dažādas situācijas sociālajos tīklos. Pasākumā piedalījās 62
dalībnieki. (skatīt pielikumu Nr. 2. “Bērnu literatūras nodaļas pasākumu fotogrāfijas”, 2.attēls)
Martā e-prasmju nedēļā organizējām apmācības “Iepazīsti teksta redaktora iespējas”.
Apmeklētājiem bija iespēja mācīties pareizi uzrakstīt tekstu, pārveidot burtu veidolu, to lielumu,
krāsu un apgūt arī citas teksta formatēšanas iespējas.
Aprīlī Latvijas Drošāka interneta centrs piedāvāja interneta lietotājiem pārbaudīt savas zināšanas
aizpildot testu “Kāds tu esi internetā?”. Tests sastāvēja no 10 jautājumiem par interneta
izmantošanas paradumiem, mērķiem, riska situācijām utt. Mūsu datorlasītavā šajā pasākumā
piedalījās 16 apmeklētāji. Jautrība radās, kad atklājās testa rezultāti un novērtējums – viens bija
caurduris, cits lineāls vai špakteļlāpstiņa...
Lai veicinātu Latvijas skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā 9. maijā aicināja ikvienu interesentu piedalīties “Eiropas eksāmenā”. Tests sastāvēja no 20
jautājumiem, uz kuriem atbildot ikviens var noskaidrot savu zināšanu līmeni par Eiropas Savienību.
Pasākumā piedalījās 6 bērni un viens pieaugušais, kuri noslēgumā saņēma Apliecinājumu par dalību
eksāmenā.
Atzīmējot Dzimtās valodas dienu, interneta resurss letonika.lv organizēja digitālu spēli 5.-12. klašu
skolēniem “Valodas vingrotava”. Tajā skolēni atsvaidzināja savas latviešu valodas un literatūras
zināšanas. Lai gan mūsu bibliotēkā spēli uzsāka krietns pulciņš dalībnieku, līdz noslēgumam maijā
tika tikai 2 spēlētāji.
Gan bērnudārzu vecākās grupiņas, gan pirmo klašu skolēni nāk “Ekskursijās uz bibliotēku”.
Lielākai daļai bērnu tā ir pirmā iepazīšanās ar bibliotēku. Mazākajiem stāstām par to, kas ir
bibliotēka, cik dažādas varbūt grāmatas pēc formas un satura. Visiem ļoti patīk darbošanās ar
grāmatām-rotaļlietām. Daudzi pirmo klašu skolēni jau ir mūsu lasītāji, tomēr arī viņiem ir
interesanti uzzināt par bibliotēkas dabu visās nodaļās, par daudzveidīgo grāmatu un žurnālu klāstu,
par bibliotēkas pasākumiem un daudz ko citu. Dalām arī informatīvas lapiņas par bibliotēkas
darbību. Pēc šādām ekskursijām mūsu lasītāju skaits papildinās. Protams, pierakstoties bibliotēkā,
katram jaunajam lasītājam vēlreiz atgādinām svarīgākos bibliotēkas lietošanas noteikumus un
uzsveram, ka bibliotekāram droši var jautāt visus neskaidros jautājumus. Pagājušajā gadā notikušas
8 ekskursijas uz bibliotēku.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Gada laikā esam organizējuši 34 pasākumus (skatīt pielikumu Nr.3. “Pasākumi Bērnu literatūras
nodaļā”), kuros piedalījušies 1480 dalībnieki.
Gadā sākumā Jēkabpils pilsētas lasītavā notika “Tikšanās ar zoologu Ilgmāru Līdaku”, kurš
sarakstījis grāmatu “Zoodārzs manā pagalmā”. Atraktīvs stāstījums par novēroto dažādu dzīvnieku
un putnu uzvedību brīvā dabā un zoodārzā mijās ar filmiņas skatīšanos. I. Līdakas stāstījums tiešām
ieinteresēja un pēc pasākuma daudzi gribēja vismaz apskatīt, ja ne pilnībā izlasīt šo diezgan biezo
grāmatu. Pasākumā piedalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7. un 8. klases skolēni, kā arī Ābeļu
pamatskolas mazpulku grupa. (3., 4. att.)
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Arī 2017. gadā organizējām bērnu tik gaidīto mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”. Ik ceturtdien
februārī, martā, aprīlī bērniem bija iespēja nākt uz lasītavu minēt dažādas mīklas, risināt atjautības
uzdevumus un darboties radošajā darbnīcās. Tapa akvārijs, sniegpulkstenīši, dakšiņu puķes, augļu
šķīvji un daudz kas cits, kas vēlāk rotāja bibliotēkas telpas un kurus darbu autori varēja ar lepnumu
rādīt saviem draugiem un vecākiem. (5.-10.att.)
Vasaras mēnešos organizējām aktivitāšu ciklu “Kā Saules zaķēns vasarā...”. Jūnija pasākumā “Kā
Saules zaķēns vasarā... ielec zaļumā” Saules zaķēns aicināja sajust svaigo vasaras sākuma dabas
skaistumu un to saudzēt. Mācījāmies pazīt ārstniecības augus, meklējām pareizās atbildes uz
āķīgiem jautājumiem par dabu un spēlējām atkritumu šķirošanas spēli. (11. att.)
Jūlijā Pilsētas svētku laikā notika aktivitātes ar nosaukumu “Kā Saules zaķēns vasarā... sajūt
Jēkabpili”. Saules zaķēns pilsētas svētku nedēļā īpaši sajuta jēkabpiliešu prieku par savu skaisto
pilsētu. Vecpilsētas laukums, Daugavmala, Kena parks, Krustpils pils, Sēļu sēta, Mežaparks,
Krustpils saliņa – ir tik daudz skaitu vietu, ko apskatīt un iepazīt. Un vēl kopā ar Saules zaķēnu
mēģinājām atpazīt mūsu Jēkabpils pazīstamākos cilvēkus – māksliniekus, rakstniekus, sportistus,
sabiedriskos darbiniekus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus – tos, kuri veido un rada Jēkabpili par
labo pārmaiņu pilsētu. (12. att.)
Augusta pasākums “Kā Saules zaķēns vasarā... draiskojas”. Saules zaķēns augustā izbaudīja pēdējo
brīvlaika mēnesi un draiskojās, spēlējot dažādas izklaides spēles. Nedēļas garumā bērni lasītavā
varēja mēģināt roku veiklību boulingā, šautriņu mešanā un datorpeles klikšķināšanā. (13., 14. att.)
Gada sākumā izsludinājām konkursu “Zvaigžņu lasītāji”. Konkursa mērķis bija iesaistīt jaunus
lasītājus, veicināt grāmatu lasīšanu un gada beigās noskaidrot visčaklākos lasītājus. Kad mēs par
kādu sakām – viņš ir Zvaigzne – tad saprotam, ka šis cilvēks izceļas pārējo vidū ar kādiem īpašiem
sasniegumiem. Esam taču dzirdējuši par sporta Zvaigznēm, hokeja Zvaigžņu spēlēm, biznesa
Zvaigznēm, televīzijas Zvaigznēm un, protams, aktieriem Zvaigznēm. Bet kāpēc gan arī lasīšana
nevarētu būt nodarbe, kurā izceļas labākie lasītāji? Un tā šajā gadā ik mēnesi pēc BIS Alise datiem
noskaidrojām 8-10 labākos lasītājus. Decembrī pie Ziemassvētku eglītes suminājām 30 visčaklākos
lasītājus un 3 no viņiem ieguva titulu “Zvaigžņu lasītājs”. Cerams, ka “zvaigžņu slimība” gan
viņiem ies secen! (15.-18. att.)
Turpinām strādāt ar lasītāju pulciņu. Notikušas 8 lasītāju pulciņa nodarbības. Marta nodarbībā
bibliotēkā ciemojās meistare Zane, kura mācīja meitenēm no dažādiem materiāliem – filca, auduma,
spalvām, pērlītēm, podziņām – pagatavot rotas. Tās bija gan matu lociņi, gan piespraudes
nēsājamas matos vai pie apģērba. (19., 20. att.)
Joku mēnesī aprīlī jokojāmies – stāstījām un ilustrējām anekdotes, spēlējām mēmo šovu un citas
spēles. Bet visinteresantākā bija darbošanās ar sāls mīklu. Veidojām krāsainus klauniņus un
domājām viņiem smieklīgus vārdus. (21., 22. att.)
Maijā Jēkabpilī mācību praksē uzturējās Mākslas akadēmijas studenti un pasniedzēji. Pieņēmām
viņu piedāvājumu novadīt bērniem zīmēšanas meistarklasi. Katrs dalībnieki izveidoja savu
grāmatiņu par Jēkabpili – izveidoja lapas un vākus, spēles veidā izlozēja nosaukumu, sacerēja īsu
pasaku un to ilustrēja. (23., 24. att.)
Rudentiņš – bagāts vīrs. Oktobra nodarbībā runājām par dārzeņiem, minējām mīklas un ēdām
čipsus! Tad ķērāmies pie darba un kartupeļi, burkāni, kabači pārtapa dažādos pasaku tēlos.(25.-28.
att.)
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma 2017. gadā bija “Salas Ziemeļvalstīs” Novembra lasītāju
pulciņa nodarbībā izspēlējām pirātu ceļojumu pa četrām lielākajām pasaules salām, sākot ar
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Grenlandi. Ceļā pirātiem bija jāpārvar ne mazums pārbaudījumu par kuriem tika pelnīti
dārgakmekņi-uzlīmītes. Varonīgi tiekot galā ar visam grūtībām dārgumu lāde tika veiksmīgi atrasta.
Kad bīstamais ceļojums aiz muguras varēja ļauties pirātu dzīrēm! (29.–34. att.)
Gada otrajā pusē vērām durvis vēl vienai telpai bibliotēkā – spēļu istabai. Te uzstādīts
daudzfunkcionāls spēļu galds, šautriņu stends, plaukts ar puzlēm un galda spēles, grāmatasrotaļlietas. (35., 36. att.) Telpu izmantojam arī pasākumiem. Tieši spēļu istabā pirāti atrada (gan ne
smiltīs, bet lielā rudens lapu kaudzē) dārgumu lādi. 31. oktobrī – dienā pirms Helovīna vakara telpā
“iemitinājās” spociņš, lidinājās sikspārņi un apmeklētājus sagaidīja oranži ķirbīši. Pasākuma
“Mazie, mīļie monstriņi” dalībnieki risināja smieklīgus uzdevumus, gatavoja mošķīšus un saņēma
baisi gardu našķi. (37., 38. att.) Decembrī, tuvāk ziemai, spēļu istabā varēja uzzīmēt ilustrācijas
izlozētām latviešu autoru dzejas rindām par ziemu. Izstāde “Zīmējam ziemu” rotāja spēļu istabas
sienas visu Ziemassvētku laiku.(39. att.) Spēļu istabu 4 mēnešu laikā apmeklējuši 228 apmeklētāji.
Katru mēnesi esam organizējuši kādu plašāku grāmatu skati vai izstādi. Dažas no tām:
 janvārī - “Kad stundas beigušās” – ieteikumi brīvā laika pavadīšanai – mūsdienīgi
rokdarbi, papīra locīšana, fizikas eksperimenti mājas apstākļos utt.;
 februārī - “Dzidro krāsu meistars” – atzīmējot gleznotāja un grāmatu ilustratora Kārļa
Sūniņa 110. dzimšanas dienu;
 martā – “Ķepaiņi un astaiņi” – grāmatas, žurnāli, plakāti par mājdzīvniekiem, to kopšanu,
audzināšanu;
 aprīlī – “Es dzīvoju pie jūras” – Jēkabpils pamatskolas 2. klašu skolēnu zīmējumu izstāde;
(40. att.)
 maijā – “Mēs to varam” – Dienas aprūpes centra “Rosme” audzēkņu rokdarbu izstāde; (41.
att.)
 jūlijā – “Latvijas pilis un muižas aicina ciemos” – skatē īpaša sadaļa par Krustpils pili,
kurai svinama 780. jubileja;
 augustā – “Vāģi lieliem un maziem” – plakāti un attēli no žurnāla “Auto Bild” un
populārās animācijas filmas “Vāģi” grāmatas un žurnāli;
 novembrī – “Simts un viens dzejolītis” – Jēkabpils pamatskolas 3. klašu skolēnu radošo
darbu izstāde-veltījums Latvijas 100-gadei; (42. att.)
 novembrī – “Labākā Astrīda Lindgrēne pasaulē” – atzīmējot zviedru rakstnieces
110.jubileju. Pie izstādes notika arī viktorīna par A. Lindgrēnes darbiem “Zini, mini, izlasi
grāmatā!" u.c.
Gada laikā esam organizējuši 24 plauktu izstādes:
 rakstniekiem-jubilāriem (V. Ļūdēns, I. Indrāne, P. Brūveris, J. Osmanis, J. Jaunsudrabiņš, E.
Blaitone, E. Veidenbaums, L. Ķuzāne);
 pazīstamiem skatuves māksliniekiem (V. Lapčenoks, L. Ozoliņa);
 politiķiem (K. Ulmanis, V. Vīķe-Freiberga);
 gadskārtu svētkiem un atzīmējamām dienām;
 par pusaudžus interesējošam tēmām:
o “Lai riteņi švīkst”- velosipēdi, skrituļslidas, BMX, skeitbords;
o “Ei, kas tev uz galvas?!” – interesantas frizūras meitenēm;
o “Kā izdzīvot skolā” u.c.
Informācija par bibliotēkā organizētiem pasākumiem regulāri tiek uzlikta uz Ziņojumu dēļa,
nosūtīta publicēšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jēkabpils Vēstis, kā arī ievietota
Jēkabpils pašvaldības Kultūras pārvaldes un pilsētas bibliotēkas mājaslapās. Esam izveidojuši bērnu
bibliotēkas profilu sociālajā portālā draugiem.lv. Gada laikā tajā ievietotas 40 galerijas, kurās
atspoguļoti bibliotēkas pasākumi, ikmēneša jauno grāmatu piedāvājums. Mūsu galerijas skatītas
9602 reizes.
33

Pasākumus fotogrāfijas kārtojam bibliotēkas vēstures albumā.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības
vērtējums
Bibliotēkas darbs cieši saistīts ar daudzām pilsētas kultūras un izglītības iestādēm. Jēkabpils
pamatskolas audzinātājas Vija Stepa (1.c klase), Līvija Karaseva (2.e klase) un Alda Sperga (2.d
klase) atsaucās mūsu aicinājumam un iesaistīja savus klašu kolektīvus “Bērnu žūrijas” darbā.
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra (JBJC) bērnu dramatisko teātris un tā vadītāja Dace KalniņaAleksandrova labprāt piekrita uzaicinājumam sniegt savu priekšnesumu un vadīt rotaļas “Bērnu
žūrijas” noslēguma pasākumā. Ar JBJC starpniecību tika noorganizēta arī tikšanās ar zoologu
Ilgmāru Līdaku. Ar Dienas aprūpes centru “Rosme” sadarbojāmies iekārtojot izstādi “Mēs to
varam”. Centra darbinieki paši nāk iekārto izstādi, jo ir priecīgi, ka viņu audzēkņu patiešām
interesantos rokdarbus varēs skatīt pēc iespējas vairāk skatītāju. Jēkabpils pamatskolas 2. i klase
(audz. A. Ščegalkova) un 2.e klase (audz. D. Rateniece) piedalījās Jūrmalas Mākslas skolas
organizētajā 16. Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā bērniem un jauniešiem “Es dzīvoju pie
jūras”. Konkursam tapušos zīmējumus varēja skatīt arī mūsu bibliotēkas apmeklētāji. Novembrī
Jēkabpils pamatskolas 3. klašu audzinātājas (I. Bikovska, D. Rateniece, A. Ščegalkova) piedāvāja
radošo darbu izstādi “Simts un viens dzejolītis”. Sagaidot Latvijas 100-to dzimšanas dienu, trešo
klašu skolēni nolēmuši izveidot grāmatiņu. Tās saturu veido pašu bērnu sacerēti dzejoļi par Latviju,
kas papildināti ar zīmējumiem, fotogrāfijām, kolāžām, pat herbārijiem. Kultūras darbā strādājošo
Zani Ozolu aicinājām meitenēm vadīt radošo darbnīcu par matu rotu gatavošanu. Savukārt Mākslas
akadēmijas pasniedzēja Rūta Briede jaunajiem zīmētgribētājiem novadīja zīmēšanas meistarklasi.
Katru gadu maijā un septembrī aicinām jaunāko klašu kolektīvus un bērnudārza vecākās grupas
kolektīvi nākt ekskursijās uz bibliotēku. Paldies audzinātājām par ekskursiju organizēšanu.
Visi uzrunātie cilvēki, iestāžu vadītāji ir bijuši atsaucīgi. Prieks sadarboties!
Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā
Bērnu bibliotēkas darbinieki ir piedalījušies visos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajos
darbinieku profesionālās pilnveides semināros.
Viens darbinieks (Ilona Kikuste) piedalījās Jēkabpils pašvaldības vizītē Valmierā (21.04.2017).
Tika apmeklēta Valmieras Integrētā bibliotēka. Vērtīga pieredze gūta, iepazīstot Valmieras
bibliotēkas metodes darbā ar dažādu vecumu bērniem un jauniešiem.
Vienmēr interesanti piedalīties Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajos pieredzes apmaiņas
braucienos tepat Jēkabpils reģionā. Šoreiz (25.05.2017) apmeklējām Jēkabpils novada – Slates,
Rubeņu un Tadenavas bibliotēkas. Iepazinām arī jaunatvērto Raiņa muzeju Tadenavā un
Kaldabruņas Pļavas muzeju.
10. augustā Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicināja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz
Limbažu Galveno bibliotēku. Skatījām plašās telpas, moderno aprīkojumu, pārrunājām bibliotekārā
darba aktualitātes. Diemžēl nebijām Bērnu literatūras centrā, kas atrodas citā ēkā. Vēl šajā
braucienā apmeklējām Alojas novada Salas bibliotēku, kura varētu būt kā sapņu bibliotēka katram
lauku bibliotekāram.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Joprojām lielākā bibliotēkas problēma ir grāmatu lietošanas termiņa neievērotāji – kavētāji. Īpaši
nepatīkami ir tad, ja uz konkrēto grāmatu ir rinda. Nākošais lasītājs grāmatu prasa katru dienu, bet
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bibliotekārs grāmatu nevar izsniegt. Galvenais saziņas līdzeklis ir telefons. Ir novērots, ka kavētāji
ar laiku ievēro bibliotēkas telefona numuru un neatbild. Arī telefona numuri tiek mainīti. Vēl
problēmas sagādā nekārtīgie lasītāji, kuri nelieto grāmatu nešanai somas, maisiņus. Grāmatas tīši
tiek bojātas, bet lasītājs atbild: “Tāda jau bija!”.
Bibliotēkas lietotāju kvalitatīvu maksas pakalpojumu nodrošināšanai ļoti pietrūkst jauna kopētāja.
Esošais iegādāts vēl pagājušajā gadsimtā – 1998. gadā. Bibliotekārajā darbā ļoti nepieciešams
projektors.
Esam iekārtojuši spēļu istabu. Lai arī ir iegādāts daudzfunkcionāls spēļu galds, ļoti noderīgas būtu
jaunas galda spēles.
Jaunais gads ir Latvijas 100. jubilejas gads. Gribas cerēt, ka arī bibliotēkas pakalpojumi, bibliotēkas
vide un bibliotekāru darbs sekmēs šī lielā notikuma skaistu norisi.
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8. Novadpētniecība
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
2017.gadā turpinās bibliotēkas darbs Jēkabpils un tās apkārtnes vēstures pētīšanā, personu dzīves
aprakstu veidošanā, NP materiālu vākšanā, apkopošanā, digitalizēšanā un popularizēšanā.
Novadpētniecības krājums papildināts ar grāmatām un analītiskajiem aprakstiem novadpētniecības
datu bāzē. 2017.gadā izveidoti 1422 ieraksti, rediģēti un papildināti 3780 MARC ieraksti. Turpinām
laikraksta “Brīvā Daugava” aprakstu sūtīšanu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Veidojam elektronisko resursu krājumu par mūsu pilsētas un novada cilvēkiem, institūcijām,
notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures objektiem.
2017.gadā bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 58 tematiskās un 29 personāliju mapes (kopā
87).
Novadpētniecības darba popularizēšana
Ar izstāžu, NP stundu un tematisko pasākumu palīdzību turpinām aicināt skolu audzēkņus un citus
interesentus iepazīt mūsu pilsētas vēsturi un cilvēkus. Plašākas iespējas izstāžu un pasākumu
rīkošanā sniedz sadarbība ar Biedrību Jēkabpils mantojums, jo tās biedri – aktīvi arhīvu pētnieki
piedāvā iespēju noorganizēt faktiem bagātas izstādes. Tā piemēram, pateicoties biedrības
dalībniecei, novadpētniecei Sarmīte Ozoliņai varējām sakārtot un apmeklētājiem parādīt
dokumentu, fotogrāfiju, priekšmetu izstādes “Ar dziesmu visos laikos” un “…kad pāri gāja
karš”. Pirmā izstāde bija iekārtota Periodikas un interneta lasītavā un tajā apskatāmie
novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcijas eksponāti (dziesmu klades, fotogrāfijas, pastkartes,
senlaicīgi priekšmeti) atspoguļo mūsu tautas vēsturi – no 20.gs. sākuma, Brīvības cīņām, pirmās
Latvijas brīvvalsts laika, pēckara perioda un kolhozu veidošanas gadiem. Kolekcija savākta
Krustpils novada Zīlānos, Kūku pagastā, Atašienē.
Ar roku rakstītās dziesmu klades kā spilgtas laikmeta liecinieces vienmēr ir bijušas nozīmīgas
Latvijas iedzīvotājiem un dažādos laika posmos ietekmējušas gan mūsu kopējo, gan katra indivīda
likteni. Dziesmu kladēs pierakstītās dziesmas dziedātas godos, rūpīgi pārrakstītas, papildinātas ar
zīmējumiem, novēlējumiem un ielīmētām krāsainām bildītēm.
Izstāde “… kad pāri gāja karš” stāstīja par Pirmo un Otro pasaules karu, jo vitrīnās un stendā
bibliotēkas izstāžu zālē bija izvietotas dažādas lietas, priekšmeti, dokumenti, avīzes, fotogrāfijas,
kas sagādātas gan Latvijas laukos un mežos (Sarmīte ir meklēšanas vienības “Zvaigzne”
dalībniece), gan pamestās mājās un pagrabos. Novadpētniece meklē cilvēkus, kas atceras senos
notikumus, stāstus par aizgājušiem laikiem. Ir svarīgi šos stāstus, dokumentus un fotogrāfijas
parādīt jauniešiem, sabiedrībai, jo tā ir mūsu tautas vēsture (skatīt pielikumu Nr.4. “Pasākumu
fotogrāfijas.” attēli 1. un 2.).
Plaša izstāde “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” sadarbībā ar Biedrību
Jēkabpils mantojums tika sagatavota uz pilsētas svētkiem. Tā bija izvietota uz 10 kartona
planšetēm.
Tās mērķis – ar fotogrāfiju, dokumentu un nelielu aprakstu palīdzību dot skatītājiem ieskatu
kādreizējā Jēkabpils pilsētas centra vēsturē. Izstāde ir par seno Trešdienas tirgus laukumu,
cilvēkiem, kuri šeit darbojušies un dzīvojuši, par iestādēm un objektiem, kas toreiz te atradušies
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(Jēkabštates Marijas skola, pilsētas valde 20.-30.gados, tipogrāfija, Zvanītāja krogs, Freidusa
aptieka, u.c.)
Otra lielāka izstāde “Aizsargu organizācija Jēkabpilī” sadarbībā ar biedrību tika sagatavota
novembrī konferencei “Jēkabpils Aizsargu namam – 80”. Izstādē bija apskatāmi agrāk neredzēti
materiāli – dokumenti, fotogrāfijas, priekšmeti no Jēkabpils Vēstures muzeja un Latvijas Kara
muzeja. Stendā varēja aplūkot dažādus aizsargu uniformas un ekipējuma priekšmetus: pogas,
kokardes, nažus, jostas u.c. (attēli 3. un 4.).
Latvijas simtgadei veltītajā izstāžu ciklā par novadniekiem “Atskats. Personība” sagatavojām 2
izstādes “Gleznotājam Pēterim Kalvem – 135”, “Skolotājam, novadpētniekam Arvīdam
Ozoliņam – 100” (attēli 5. un 6.).
Sadarbība novadpētniecības jomā
Veidojot izstādes, materiālu apzināšanā un vākšanā sadarbojamies ar “Biedrības Jēkabpils
mantojums” dalībniekiem: Sarmīti Ozoliņu, Jāni Zepu, Daigu Kalniņu, Guntu Pašunu, Daini
Ormani. Vācot materiālus konkrētai izstādei vai pasākumam cenšamies piesaistīt iedzimtos
jēkabpiliešus, tā papildinās novadpētniecības materiāli. Turpinās ilggadējā sadarbība ar
novadpētniekiem Luciju Ķuzāni, Zinoviju Zimovu, Jāni Amatu.
Veiksmīga un abpusēji interesanta sadarbība izdevās ar Latvijas Kara muzeju, veidojot un iekārtojot
izstādi “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”. Sagatavojot šo izstādi ar unikālām fotogrāfijām
papildinājās bibliotēkas novadpētniecības krājums, ko izstādes izveidošanai no ģimenes albuma
iedeva Mārtiņš Rupmejs un Edīte Dambrāne.
Jauninājumi novadpētniecības darbā
Bibliotēka ir uzsāki gatavot aprakstus kultūrvēstures datubāzei jekabpils-krustpils.lv 2017.gadā
sagatavoti vairāk kā 800 apraksti par personībām.
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Galvenā problēma saistās ar kultūrvēstures nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu
saistībā ar neskaidrībām autortiesību aizsardzības jomā. Līdz ar to, ir neskaidrības ar autortiesībām
aizsargāto novadpētniecības materiālu atspoguļošanā un izmantošanā.
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9. Projekti
2016.gadā tikām uzaicināti piedalīties kā partnerbibliotēka pārrobežu projektu konkursā Interreg
V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 . Galvenā bibliotēka bija Kauņas publiskā
bibliotēka. Projekta nosaukums bija “Accessibility and efficiency of modern education facilities for
at – risk children and youth”. Rezultāti tika paziņoti 2017.gada janvārī. Diemžēl projekts netika
apstiprināts. Tika nolemts, ka projektu mēģinās pārstrādāt, mainīt tā sākotnējo mērķi, paplašināt
auditoriju un nodot vērtēšanai otrajā kārtā, tika mainīts arī atbildīgais par projektu. Notika vairākas
sazināšanās, tika ieteikts iesaistīt Nodarbinātības aģentūru, lai pēc tam sadarbojoties, varētu rīkot
kursus, bet dažādu juridisku jautājumu dēļ nevarējām līdz galam vienoties, jo no Nodarbinātības
aģentūras būtu jānozīmē viens darbinieks, kurš būtu par šo projektu atbildīgs, kuram būtu noteikta
alga, bet 15% no tās būtu jāmaksā aģentūrai.
Iespējams pie vainas bija pieredzes trūkums un kā vienmēr steiga, jo aktīva komunikācija par to
sākās tikai 7.maijā, bet iesniegšanas termiņš – 31.maijs.
Varam secināt arī to, ka neesam gatavi iesaistīties projektos, kur daļa no algas šī projekta ietvaros
darbiniekam jānodrošina no iestādes budžeta.
Bibliotēkā piedalās Jēkabpils pilsētas pašvaldības Eiropas Sociālā fonda projektā "Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanā, kura mērķis ir trīs gadu periodā
Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju
grupām, nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un veicināt
iedzīvotāju iesaisti tajos, lai sekmētu veselīga dzīvesveida paradumu maiņu. Ir plānoti 2 pasākumi
gadā. 2017.gadā noorganizētas lekcijas-diskusijas “Laimīgs bez narkotikām” un “Arī speķītim nav
ne vainas”.
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10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Bibliotēkas darbinieki sagatavoja 6 publikācijas laikrakstos „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”.
Kopumā gada garumā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vārds izskanējis 77 publikācijās laikrakstos, kā
arī 24 TV un radio ziņu sižetos.
2017.gadā sagatavotas afišas, flaijeri un ielūgumi 58 pasākumiem un izstādēm, tai skaitā 14
tematiskajām pēcpusdienām, 1 akcijai-nodarbībai, 1 konkursam, 4 fotogrāfiju, 1 gleznu, 5
novadpētniecības materiālu un 19 literatūras izstādēm. Sagatavotas 12 mēneša pasākumu plānu
afišas. (skatīt pielikumu Nr.6. “Jēkabpils pilsētas bibliotēkas publicitāte 2017.gadā”).
Bibliotēkas informācija tīmeklī:





bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)
emuāri (blogi)
sociālie tīkli
citas tīmekļa vietnes

Informācija par pasākumiem bija lasāma 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
Par pasākumiem un bibliotēkas darbību publikācijas un informatīvi paziņojumi vietējos laikrakstos
„Brīvā Daugava”, www.bdaugava.lv, „Jaunais Vēstnesis”, „Jēkabpils Vēstis”, „Ceturtdiena”.
Sistemātiska informācijas atjaunošana bibliotēkas profilā 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.
Bibliotēkas mājaslapa jpb.lv
2017. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas www.jpb.lv atsevišķas sadaļas aplūkojuši 636
lietotāji. No tiem 96,3 % bija jauni lietotāji, bet 3,7 % atkārtotie lietotāji.

Lietotāju procentuālais sadalījums 2017. gadā
Kopumā 2017. gadā mājaslapa 2300 sesijās skatīta 21 257 reizes. Statistikas dati liecina, ka
visvairāk mājaslapa aplūkota janvārī, maijā un jūlijā.
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Mājaslapas www.jpb.lv sesiju grafiks 2017. gadā.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas informācija regulāri tiek papildināta, mainīta un arhivēta
atkarībā no ievietojamās informācijas saņemšanas intensitātes un aktualitātes. 2017. gadā mājaslapā
publicētas 165 ierakstu vienības. Visbiežāk tiek papildinātas šādas mājaslapas sadaļas:
Tabula Mājaslapā www.jpb.lv ievietotā informācija
Nr.p.k.

Mājaslapas sadaļas nosaukums un tajā ievietotās
informācijas veids
Jaunumi

1.
2.
3.
4.

5.

6.

(apraksti par gaidāmajiem pasākumiem, fotoattēli, afišas)
Notikumi

46
17

(apraksti par notikušajiem pasākumiem, fotogalerijas)
Bērnu bibliotēka
(apraksti par gaidāmajiem pasākumiem, fotoattēli, afišas)
Publikācijas
(saites uz rakstiem internetā par bibliotēkas pasākumiem)
Video/Audio
(saites uz video un audio sižetiem internetā par bibliotēkas
pasākumiem)
Izstāžu un tikšanās zāle
(apraksti par gaidāmajiem pasākumiem, fotoattēli, afišas).
Kopā:

65
13

14

10
165

Emuārs “Jēkabpils stāsti”
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.
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Tabula Emuāra “Jēkabpils stāsti” statistika

Apskates
Visitors (apmeklētāji)

2016

2017

1 455

1 920

722

1 257

Emuāram visvairāk skatījumu no Latvijas un ASV, kā arī no Vācijas, Krievijas un citām valstīm.
Visvairāk lasītais ir raksts par Daugavas plostniekiem (73 skatījumi). Mājaslapā www.jpb.lv
ievietots baneris “Jēkabpils stāsti”, kas ir ieeja Jēkabpils pilsētas bibliotēkas emuārā.
Sociālie tīkli
Bibliotēkas publicitātes veicināšanai jau piecus gadus darbojas bibliotēkas profils sociālajā tīklā
www.draugiem.lv (2016. gada 1. novembrī izveidots bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas profils
www.draugiem.lv) un sociālajā tīklā www.biblioteka.lv. Bibliotēkas profils sociālajā tīklā
www.facebook.com izveidots 2016. gada 1. janvārī.
2017. gadā sociālajos tīklos kopumā publicētas 282 ierakstu vienības. Tas ir par 122 vienībām
vairāk, salīdzinot ar sociālajos tīklos publicēto vienību skaitu 2016. gadā.
Tabula Sociālajos tīklos publicētie ieraksti
Sociālais tīkls
www.draugiem.lv
(Jēkabpils
pilsētas
bibliotēkas profils)
www.draugiem.lv
(Jēkabpils
pilsētas
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas profils)
www.facebook.com
www.bibliotēka.lv
Kopā:

Publicēto aprakstu
skaits 2016. gadā

Publicēto aprakstu
skaits 2017. gadā

75

108

9

41

69
7
160

106
30
282

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
2017. gadā bibliotēkas profila sekotāju skaits sociālajā tīklā www.draugiem.lv – bija 306 sekotāji
(2016. gadā 308 sekotāji), Bērnu literatūras nodaļai – 85 sekotāji (2016. gadā - 57 sekotāji).
Sekotāju sadalījums pa vecuma grupām norāda, ka vislielākais sekotāju skaits ir vecumā grupā no
27 līdz 30 gadiem, 45 līdz 48, kā arī vecuma grupā no 53 līdz 60 gadiem.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām liecina, ka joprojām
visaktīvāk bibliotēkas aktivitātēm seko sievietes (82,6 %), bet vīrieši 17,4%. Bērnu literatūras
nodaļas profila sekotāji: sievietes – 97%, vīrieši – 3%.
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Sievietes

82,6%

Vīrieši

17.4%

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām
Sekotāju reģionālais sadalījums: Jēkabpils (35,06%), Rīga (23,64%), Valmiera, Madona un Jūrmala
(no katras 1,3%), kā arī zemāks sekotāju procentuālais sadalījums no citām Latvijas pilsētām.
Gada laikā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila lietotāju skaits sasniedz 1500. Bērnu literatūras
nodaļas profila skatījumu skaits 200, galerijas kopā apskatītas 9602 reizes.

Unikālo lietotāju skaits 2017. gadā
Šajā grafikā tiek attēlots unikālo lietotāju skaits gada griezumā pa nedēļām, kas jebkādā veidā
mijiedarbojušies ar lapas saturu - apmeklējuši lapu, sūtījuši lapai vēstules, ieteikuši lapas runā
ierakstus, komentējuši, ieteikuši galerijas, jaunumus, u.c.
Facebook.com
Sociālā tīkla Facebook.com bibliotēkas profila statistika: sasniegtās auditorijas skaits mēnesī vidēji
600, no tiem ap 272 skatījumu mēnesī. Skatījumu skaits gadā – 3264.

Facebook.com profila sekotāju statistika mēneša griezumā
Profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām liecina, ka aktīvāk bibliotēkas jaunumiem seko
sievietes 85%, bet vīrieši 13% (2016. gadā attiecīgi 75% sieviešu un 24% vīriešu).
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Sekotāju sadalījums pa vecuma grupām norāda, ka vislielākais sekotāju skaits abām dzimuma
grupām ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem (38%/3%).
Profils skatīts no Latvijas (Jēkabpils, Rīga, Daugavpils, Jelgava u.c.), Apvienotās Karalistes, ASV,
Īrijas, Spānijas, Turcijas, Azerbaidžānas, Vācijas un citām valstīm.
Citas tīmekļa vietnes
Bibliotēkas profila sekotāju skaits portālā www.bibliotēka.lv - 13 sekotāji. 2017. gadā bibliotēka
šajā portālā turpināja ievietot informāciju par jaunākajām grāmatām, pasākumiem, afišas un
fotogrāfiju galerijas. Gadā profilā ievietotas 30 publikācijas (2016. gadā 7 publikācijas), profila
apmeklējumu skaits gadā – 568.
2017. 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.
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Kopsavilkumu par bibliotēkas organizētajiem pasākumiem un izstādēm skatīt pielikumā Nr.5.
“Izstādes un pašākumi”.
2017.gada janvārī aicinājām pilsētas skolu audzēkņus uz radošās studijas “Sī&Mī” un Biedrības
Jēkabpils mantojums veidotās filmas “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”
seansiem un sarunām par pilsētas vēsturi (attēls 1.).
Senais Jēkabpils vēsturiskais centrs – laukums pie Svētā Gara pareizticīgo baznīcas ir vēstures
notikumiem bagāta vieta, no kuras izaugusi pilsēta. Šeit kopš sendienām bija pilsētniekiem un
Daugavas plostniekiem svarīgi objekti – Trešdienas jeb Siena tirgus, baznīca, Zvanītāja krogs, vēlāk
arī pilsētas valde, veikali, izglītības iestādes, dažādi rūpniecības uzņēmumi un pakalpojumi.
Skatoties filmu, skolēni varēja iepazīties ne tikai ar šīs vietas vēsturi, bet arī ieklausīties to
jēkabpiliešu stāstījumā, kuru dzīve un darbs bijuši saistīti ar Trešdienas tirgus laukuma apkārtni,
izsekot līdzi mūsu tautas un pilsētas vēsturiskajiem notikumiem. Pavisam skolēniem noorganizējām
7 filmu un sarunu seansus (attēls 2.). Trīs filmas demonstrācijas notika Pilsētas svētku laikā jūlijā.
Lai rosinātu domāt par valodu, tās nozīmi laikā no 20.-24.februārim bibliotēkā tika noorganizētas
trīs Dzimtās valodas dienai (21.februāris) veltītas bibliotekārās stundas “Vārdnīcas un to
noslēpumi”. Paralēli tam februārī bija skatāma arī izstāde no Latvijas kultūras kanona cikla
"Literatūra. “Kārlis Mīlenbahs. Latviešu valodas vārdnīca”. Skolēni tika iepazīstināti gan ar
Kārļa Mīlenbaha nozīmīgo ieguldījumu latviešu valodas saglabāšanā un kopšanā, gan dažādām
vārdnīcām un to iespējām. Tika paradītas dažādu veidu vārdnīcas izņemot svešvalodu vārdnīcas,
kuras ir vispopulārākās un arī jaunieši minēja, ka ar tām ir darbojušies visbiežāk.
Bibliotēkas darbiniece stāstīja par dažādiem vārdnīcu veidiem, ar piemēriem tika parādīta dažādu
vārdu nozīme, kā mēs tos dzirdam un saprotam (attēls 3.).
Stundas laikā skolēni ar vārdnīcām (elektroniskajām un tradicionāli iespiestajām) iepazinās gan
teorētiski, gan praktiski. Praktiskie uzdevumi tika veikti trijās grupās – viena grupa uzdevumus
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pildīja bez vārdnīcas, otra ar tradicionāli iespiestajām grāmatām, trešā ar elektroniski pieejamajām
vārdnīcām (attēls 4). Rezultāti bija dažādi. Katrā ziņā lielāku interesi izraisīja tieši tradicionāli
iespiestās vārdnīcas. Arī meklēšanas prasmes ir dažādas. Lai arī tās grupas, kurām informācija bija
jāmeklē elektroniskajās vārdnīcās, bija pārliecinātākas un priecīgākas par to, ka ir tieši šī iespēja,
tad rezultāts tomēr nebija tik viegli iegūstams. Tradicionāli iespiestajās vārdnīcās bija jāatceras, ka
viss ir alfabēta secībā un vārdi nav nodrukāti locījumos. Elektroniskajās vārdnīcās alfabēta
zināšanās nebija vajadzīgas, bet bija jāatceras par pareizrakstību, par to, ka vārdi nav locījumos un
daudzskaitlī, ka informāciju var meklēt vairākās vārdnīcās, jo ne vienmēr vienā ir viss.
Kopumā skolēni guva ieskatu vārdnīcu daudzveidībā, kā tās lietojamas un ko tajās var atrast, kā arī
tika uzsvērta domāšanas un analīzes nozīme mācību un izzināšanas procesā.
Martā bibliotēkā tikāmies ar pazīstamo autori, novadnieci Māru Jakubovsku pasākumā “Par Melno
Bertu un ne tikai…” (attēls 5.). Rakstniece apmeklētājus iepazīstināja ar savu dzīvesstāstu, stāstīja
par uzņēmējdarbības līkločiem un to, kā nonākusi uz rakstniecības ceļa, par pirmo grāmatu tapšanas
apstākļiem un to, kā dzimtas koka veidošanas procesā uzdrošinājusies ķerties klāt biogrāfiski
vēsturiskajam romānam par savu vecmammu. Māras stāstījums un atbildes uz tikšanās dalībnieku
jautājumiem bija ļoti emocionālas un sirsnīgi atklātas. Pasākumā fragmentus no jaunākās grāmatas
“Melnā Berta” lasīja rakstnieces dzīvesbiedrs Ēriks (attēls 6.).
Tikšanās laikā bibliotēkas zālē bija apskatāma arī Jēkabpils pilsētas bibliotēkā pieejamo
M.Jakubovskas darbu izstāde, kā arī laikrakstu publikāciju par rakstnieci kopijas.
Maijā pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”
ietvaros bibliotēkas darbinieki rīkoja sportisku aktivitāšu pēcpusdienu – nodarbību “Sportojam
Mežaparkā!”, kur piedalījās ne vien paši, bet aicināja arī savus draugus un citus interesentus.
(attēli 7. un 8.). Par šo pasākumu tika izveidota fotogrāfiju izstāde “Stiprini veselību
Mežaparkā!”, kas bija skatāma bibliotēkas abonementā.
22.maijā – tradicionālajā bibliotēkas svētku dienā – Emīlijas dienā (par godu pirmajai bibliotēkas
pārzinei Emīlijai Grāmatnieks) tika atklāta mākslinieces Jolantas Ābeles gleznu izstāde “Sapņot un
būt”. Šie svētki ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēti jau piekto gadu. Tad ciemos aicinām
lasītājus, sadarbības partnerus, draugus un citus interesentus (attēli 9. un 10.).
Pilsētas svētku ietvaros sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums Vecpilsētas laukumā izvietojām
izstādi par seno Jēkabpils Trešdienas tirgus laukumu (attēls 11.), noorganizējām arī 3
demonstrēšanas seansus filmai “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” Tie notika
biedrības teltī ar ekrānu un sēdvietām.
Pilsētas svētku dalībnieki varēja iesaistīties jautājumu – atbilžu konkursā par Jēkabpils vēsturi, kā
arī sacensties vēsturiskas tematikas pužļu salikšanā (attēls 12.).
Augustā sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras pārvaldi atzīmējām akcijas “Baltijas ceļš” 28.gadadienu,
Vecpilsētas laukumā pie vides objekta “Pilsētas stāsts” izvietojot fotogrāfa Jāņa Lāča fotogrāfiju
izstādi "Mēs bijām Baltijas ceļā” (attēli 13. un 14.).
Septembrī Dzejas dienu ietvaros bibliotēkā notika UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas”
pasākums veltīts Jānim Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai “Stāsti no bērnības”. Bijām
uzaicinājuši vairākus stāstītājus: rakstnieci Luciju Ķuzāni, keramiķi Andu Svarāni, sēlieti Dzintru
Alužāni, kura savas bērnības atmiņas stāstīja sēļu izloksnē un citus. Tika lasīti arī fragmenti no
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J.Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas”. Vakarēšanu ar muzicēšanu un dziedāšanu kuplināja folkloriste
Vita Talla.
Bibliotēkas darbinieki bija sagatavojuši prezentāciju par Jaunsudrabiņa dzīvi un darbiem, uz ekrāna
varēja vērot arī fotomākslinieces Daigas Kalniņas Latvijas dabas noskaņu foto (attēli Nr.15. un 16).
Vēl viens stāstu pasākums “Vakarēšana kopā ar Jēkabpils vecticībniekiem un kulināri Andu
Ivanovu” notika oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros, kuras tēma šogad – kulinārais mantojums. Tā
kā vecticībnieki vēsturiski ir Jēkabpils pamatiedzīvotāji, vēlējāmies iepazīt viņu kultūru un
tradīcijas tuvāk. Pasākums tika organizēts kopā ar Jēkabpils vecticībnieku draudzi. Draudzes
pārstāvji sniedza nelielu ieskatu vecticībnieku kulinārajā mantojumā un kultūrā. Noklausījāmies
stāstījumu par vecticībnieku ēdieniem gan svētkos, gan ikdienā. Populārākos ēdienu bija iespējams
arī nogaršot. Vecticībnieku kopiena sniedza ieskatu arī savā lūgšanu rituālā un lūgšanā – pateicībā
par ēdienu (attēli 17. un 18.).
Darbojoties “Stāstu bibliotēku” tīklā, jau ceturto gadu pēc kārtas tika organizēts stāstu vakars
bērniem un jauniešiem, kur uzsvars tiek likts uz spoku stāstiem. Šoreiz vakars “Briesmu stāsti
mijkrēslī” sākās ar nelielu iepazīšanos, došanos uz pagrabu, kur pa ceļam un arī tajā tika stāstīti
dažādi piedzīvojumu stāsti. Pēc tam – kopīga tējas dzeršana, stāstu turpinājums un pa kādai
spocīgākai aktivitātei, kuras laikā bērni tāpat vēl pamanījās izstāstīt kādu savu piedzīvojumu (attēli
19. un 20.).
Novembrī rīkojām rakstnieces Lūcijas Ķuzānes 90 gadu jubilejas pasākumu “Ak, pasaulīt!”, kas
notika Jēkabpils Tautas nama zālē (attēls 21.). Tika sagatavotas divas prezentācijas: par rakstnieces
dzīvi un par viņas sarakstītajām un veidotajām grāmatām. Pasākuma gaitā lasījām rakstnieces
sagatavoto stāstījumu par būtiskākajiem notikumiem katrā no viņas dzīves deviņām desmitgadēm.
Jubilejas pēcpusdienu ar dziesmotu sveicienu un muzikālām pauzēm papildināja Krustpils kultūras
nama folkloras ansamblis “Rati”. Bijām sagatavojuši arī “Viesu rulli”, kur jubilejas pasākuma viesi
un dalībnieki varēja ierakstīt savu sveicienu un vēlējumu jubilārei (attēls 22.).
Izstāžu ciklā “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības. Literatūra”
2017.gadā sakārtotas 11 izstādes (K.Skalbe, K.Mīlenbahs, V.Belševica, E.Adamsons, J.Poruks,
U.Bērziņš, brāļi Kaudzītes, J.Jaunsudrabiņš, R.Ezera, A.Čaks, Rainis) (attēli 23. un 24.).
Bibliotēkas abonementā katru mēnesi tika uzlikta neliela informatīva plaukta izstāde “Rakstnieki –
jubilāri”, bet Mācību un nozaru literatūras lasītavā izstāde “Jaunumi nozaru literatūrā”.
Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Lai pievērstu uzmanību arvien vairāk ir jādomā par vizuālās informācijas kvalitāti. Jēkabpils pilsētā
ir ļoti plašs kultūras, sporta pasākumu klāsts, lai piesaistītu saviem pasākumiem auditoriju ir
nepieciešama kvalitatīva reklāma. Arī pēc pasākuma ir ļoti jādomā par to, ko ievietojam sociālajos
tīklos, kā atstāstām notikušo.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
Pasākumi un izstādes veidotas, sadarbojoties ar šādām iestādēm, organizācijām un personībām:
Jēkabpils pilsētas dome, Jēkabpils Vēstures muzejs un Jēkabpils Tautas nams (konference
“Jēkabpils Aizsargu namam - 80”), Biedrība Jēkabpils mantojums (sk. pie novadpētniecības),
Latvijas Kara muzejs (izstāde “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”), Jēkabpils vecticībnieku draudze
(pasākums UNESCO nedēļā veltīts Jēkabpils vecticībnieku kulinārajam mantojumam “Vakarēšana
kopā ar Jēkabpils vecticībniekiem, kulināri Andu Ivanovu”), Jēkabpils Senioru dienas centrs
(Žanete Tiltiņam, filmas “Reiz dzīve ap trešdienas tirgus laukumu ritēja” demonstrēšana un sarunas
par pilsētas vēsturi), Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vidusskola (bibliotekārās stundas,
pasākumi), Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs (D.Eglīte), “Europe Direct” informācijas centrs
Jēkabpilī (izstāde “Aizvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”.
Organizējot pasākumus, turpinājām sadarbību ar novadpētniekiem Zinoviju Zimovu (pasākums
UNESCO nedēļā veltīts Jēkabpils vecticībnieku kulinārajam mantojumam “Vakarēšana kopā ar
Jēkabpils vecticībniekiem, kulināri Andu Ivanovu”), Sarmīti Ozoliņu ( seno dziesmu klažu izstāde
“Ar dziesmu visos laikos”), Jāni Zepu (izstāde, filma “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu
ritēja”), Andreju Mihalovski, Ainu Laivinieci(sadarbība novadpētniecības materiālu vākšanā,
informācijas apkopošanā), rakstniekiem un publicistiem Lūciju Ķuzāni, Ilmāru Knaģi, fotogrāfiem
Spodru un Voldi Purviņiem (izstāde “Karogi Manā un Latvijas dzimšanas dienā”), Jāni Lāci
(izstāde “Mēs bijā Baltijas ceļā”), Daini Ormani, fotogrāfi un žurnālisti Daigu Kalniņu.
Veidojot tematiskos pasākumus 2017.gadā, sadarbojāmies arī ar rakstnieci Māru Jakubovsku
(tikšanās ar rakstnieci pasākumā “Par Melno Bertu un ne tikai”), gleznotāju Jolantu Ābeli
(personālizstāde “Sapņot un būt”), žurnālisti Maiju Pohodņevu un kinooperatoru Modri Pelsi
organizējot lekciju – diskusiju “Laimīgs bez narkotikām”, folkloristi Vitu Tallu (J.Jaunsudrabiņa
140.dzimšanas dienai veltītajā pasākumā “Stāsti no bērnības”), žurnālistu un vēstures pētnieku Jāni
Apīni, kulināri Andu Ivanovu, uztura speciālisti Ingu Pūci (veselības veicināšanas pasākumu
organizēšanā).
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, Vidusdaugavas televīzija
Turpinājām
jau
2015.gadā
www.stastubibliotekas.lv

uzsākto

sadarbību

ar

portāliem

www.multinews.lv,

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils kultūras pārvaldes struktūrvienība, tāpēc dokumentu,
informācijas apritē jāievēro hierarhija. Bibliotēkas darba problēmām un attīstības jautājumiem
politiskās un izpildvaras uzmanību cenšamies pievērst organizējot pasākums. Viens no labiem
piemēriem ir Bibliotēku nedēļā organizētā tikšanās ar pašvaldības deputātiem pasākumā “Lasi un
domā kopā ar deputātu. Kāda būs Jēkabpils pilsētas bibliotēka rīt.”
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Pielikumi
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Pielikums Nr.1. Populārākās grāmatas un žurnāli 2017.gadā
Latviešu daiļliteratūra:
1. Ikstena, Nora. Mātes piens
2. Jakubovska, Māra. Melnā Berta
3. Seleckis, Vilis. Ardievas mežam
Tulkotā daiļliteratūra:
1. Railija, Lūzinda. Meitene uz kraujas
2. Lekberga, Kamilla. Bākas sargi
3. Simse, Mērija. Melleņu vasara.
Nozaru literatūras grāmatas:
1. Rubenis, Juris. Viņš un viņa
2. Strubergs, Pēteris. Anatolijs Danilāns: dakteris ar atvērtu sirdi
3. Līvmane, Akvelīna. Mīl – nemīl: atvērto siržu sarunas.
Bērnu literatūras grāmatas:
1. Ziedonis, Imants. Krāsainās pasakas
2. Kinnijs, Džefs. Grega Dienasgrāmata: 11.grāmata
3. Starks, Ulfs. Proti svilpot, Juhanna?
Populārākie mēneša žurnāli:
1. Leģendas
2. Ilustrētā Pasaules Vēsture
3. Klubs.
Populārākie nedēļas žurnāli:
1. Ieva
2. Privātā Dzīve
3. Mājas Viesis
Populārākie bērnu auditorijas žurnāli:
1. Avene
2. Ilustrētā Junioriem
3. Tom & Jerry
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Pielikums Nr.2. Bērnu literatūras nodaļas darbs fotogrāfijās

1. attēls. Grīdas spēle “Spēlējot mācāmies”

3. attēls. Tikšanās ar zoologu Ilgmāru Līdaku

2. attēls. Grīdas spēle “Spēlējot mācāmies”

4. attēls. Tikšanās ar zoologu Ilgmāru Līdaku
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5. attēls. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

6. attēls. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

7. attēls. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

8. attēls. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

9. attēls. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

10. attēls. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”
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11. attēls.
vasarā...”

Aktivitāšu cikls. “Kā Saules

zaķēns 12. attēls. Aktivitāšu cikls “Kā Saules
vasarā...”

zaķēns

12. attēls. Aktivitāšu cikls. “Kā Saules
vasarā...”

zaķēns 14. attēls. Aktivitāšu cikls. “Kā Saules
vasarā...”

zaķēns
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15. attēls. Lasīšanas
“Zvaigžņu lasītāji”

veicināšanas

konkurss 16. attēls. Lasīšanas
“Zvaigžņu lasītāji”

veicināšanas

konkurss

17. attēls. Lasīšanas
“Zvaigžņu lasītāji”

veicināšanas

konkurss 18. attēls. Lasīšanas
“Zvaigžņu lasītāji”

veicināšanas

konkurss

19. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

20. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība
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21. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

22. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

23. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

24. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība
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25. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

26. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

27. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

28. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

29. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

30. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība
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31. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

32. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

33. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība

34. attēls. Lasītāju pulciņa nodarbība
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35. attēls. Spēļu istaba

36. attēls. Spēļu istaba

37. attēls. Pasākums spēļu istabā “ Mazie, mīļie 38. attēls. Pasākums spēļu istabā “ Mazie, mīļie
monstriņi”
monstriņi”
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39. attēls. Pasākums spēļu istabā “Zīmējam ziemu”

40. attēls. Zīmējumu izstāde “Es dzīvoju pie jūras”

41. attēls. Dienas aprūpes centra “Rosme” audzēkņu 42. attēls. Skolēnu radošo darbu izstāde “Simts un
darbu izstāde
viens dzejolītis”
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Pielikums. Nr.3. Pasākumi Bērnu literatūras nodaļā
Nr.

Laiks

Pasākuma nosaukums

Veids

Sadarbības
partneri

Vieta

Apmeklējums

Nozare

Kad stundas beigušās

1. 1

Grāmatu skate

2.-30.01.

lasītava

6

Literatūras izstāde

abonements

B

Literatūras izstāde

abonements

7

Literatūras izstāde

abonements

0

Literatūras izstāde

abonements

D

lasītava

7

(grāmatas par rokdarbiem)
Visi esam saulēniņi

2. 2
2.-30.01.

( V. Ļūdēnam-80)
Mana tumši zilā dziesma dziedamā...

3. 3
1.-28.02.

(V.Lapčenokam-70)
4. 4

1.-28.02.

Sveiks, Gaiļa gads!
Mīlestības rozes un ērkšķi

5. 5
1.-28.02.

(14.02 -Valentīndiena)
Dzidro krāsu meistars

6. 6

Grāmatu skate

1.-28.02.
(K. Sūniņam-110)
7. 7
Visu gadu

Zvaigžņu lasītāji

Lasīšanas
konkurss-lasīšanas
veicināšanas akcija

8. 8
13.01.
9. 9

1.02.

Tikšanās ar zoologu, rakstnieku Ilgmāru Tematiska
Līdaku
pēcpusdiena
Lasītāju pulciņš

Tematiska
pēcpusdiena

JBJC un JVĢ
7.un 8.kl.,Ābeļu
pamatsk.
mazpulki

bibliotēka

103

D u.c.
nozares

Pilsētas
bibliotēkas
izstāžu zāle
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5

lasītava

15

0
58

(tēma-Gaiļa gads)
0

10. 1
0 Februāris

Pūcītes ceturtdienas

Mīklu maratons

lasītava

79

11. 1
1 6.-10.02.

Spēlējot mācāmies

Izzinošas spēles

datorlasītava

62

0

JBJC teātra
pulciņš

Tautas nams

80

D

Vadītāja Zane
Ozola

lasītava

12

6

12. 1
2
13. 1
3

Bērnu/jauniešu/vecāku
16.02.
Žūrija -2016 noslēgums
Lasītāju pulciņš

Tematiska
pēcpusdiena
Radošās darbnīcas

1.03.
(tēma-matu rotu gatavošana)
Ķepaiņi un astaiņi

14. 1
4
1.-30.03..

15. 1
5 1.-30.03.
16. 1
6 1.-30.03

(par mājdzīvniekiem)

Grāmatu skate

lasītava

63

Literatūras izstāde

abonements

7

Literatūras izstāde

abonements

6

Māksliniece Ilona Ceipe bērniem
(I.Ceipei-80)
Ei, kas tev uz galvas ?!
(par frizūrām)

17. 1
7

Marts

18. 1
8 27.-30.03.

Pūcītes ceturtdienas

Mīklu maratons

lasītava

101

0

Iepazīsti teksta redaktora iespējas

e-prasmju nedēļa

datorlasītava

72

0
59

19. 1
9

Es dzīvoju pie jūras
3.-30.04.

20. 2
0 1.-30.04.
21. 2
1 1.-30.04.

(Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss, ko
organizē Jūrmalas mākslas skola)
Dzeguzīte gadus skaita

Zīmējumu izstāde

lasītava

7

Literatūras izstāde

abonements

8

Literatūras izstāde

abonements

8

Literatūras izstāde

abonements

39

Radošās darbnīcas,
spēles un anekdotes

lasītava

JP 2e un 2i klase

(Rakstniecei I.Indrānei-90)
Katrs savu dzīvi dzīvo
(dzejniekam P.Brūverim-60)

22. 2
2 1.-30.04.
23. 2
3

Šūpojies, saulīte, Lieldienu rītā
Lasītāju pulciņš

5.04.
(tēma - joki un smiekli)

24. 2
4 18.-22.04.

Ejam pa bibliotēkas ejām

Orientēšanās spēle
b-ku nedēļā

25. 2
5

Pūcītes ceturtdienas

Mīklu maratons

Mēs to varam

Rokdarbu izstāde

Aprīlis

26. 2
6 2.-30.05.
27. 2
7 2.-30.05.
28. 2
8

10

0
0

Jēkabpils Dienas
centrs ”Rosme”

bibliotēka

81

lasītava

88

0

lasītava

6

abonements

D

Vislabākā māmiņa
Literatūras izstāde
(14. maijs-Mātes diena)
Lasītāju pulciņš

10.05.
(zīmēšanas meistarklase)

Zīmēšanas
meistarklase

Mākslas
akadēmijas
pasniedzēja R.

Pilsētas
bibliotēka

18

7
60

Briede
29. 2
9

“Eiropas eksāmens”
Eiropas eksāmens

9.05.

(9.maijā-ES dienā ES māja Rīgā aicina kārtot
eksāmenu)

30. 3
0

13.05.

Ekskursija uz bibliotēku

Ekskursija

31. 3
1

25.05

Ekskursija uz bibliotēku

Ekskursija

Kad saulīte rotājas

Grāmatu skate

32. 3
2 1.-30.06

datorlasītava

7

3

JP 1d kl.

bibliotēka

24

0

JP 1e kl

bibliotēka

26

0

lasītava

5

Literatūras izstāde

abonements

5

Kā Saules zaķēns vasarā...ielec zaļumā

Aktivitāšu dienas

lasītava

35. 3
5 3.-30.07.

Latvijas pilis un muižas aicina ciemos

Grāmatu skate

lasītava

36. 3
6

Kā Saules zaķēns vasarā...sajūt Jēkabpili

Aktivitāšu dienas

lasītava

Literatūras izstāde

abonements

33. 3
3 1.-30.06.

“Tuk-tuk!
Vasara atnākusi!”

34. 3
4

5.-9.06.

3.-7.07.

37. 3
7 3.-30.07.

60

5

7

57

0

Kūleņkūleņiem
8

(Dzejniekam J.Osmanim-85)
61

38. 3
8 3.-30.07.

Lai švīkst riteņi!
Literatūras izstāde

abonements

7F

lasītava

6

Literatūras izstāde

abonements

8

Literatūras izstāde

abonements

Aktivitāšu dienas

lasītava

(velosports,BMX,skeitbords)
39. 3
9 3.-30.08.
40. 4
0 3.-30.08.
41. 4
1 3.-30.08.

Vāģi lieliem un maziem

Grāmatu skate

Meklējot mirdzumu ikdienā
(Rakstniekam J.Jaunsudrabiņam-140)
Pa pēdām piedzīvojumiem

8

(Rakstniecei E. Blaitonai-120)
42. 4
2 7.-11.08.
43. 4
3

2.-30.9.

45. 4
5 1.09.-30.12.

47. 4
7

66

7F
B,D

44. 4
4 2.-30.09.

46. 4
6

Kā Saules zaķēns vasarā ...draiskojas

Dzejoļi, ko mīlam

Grāmatu skate

lasītava

Kārlis Ulmanis atmiņās un pārdomās
(Latvijas valsts prezidentam-140)
Darbu sāk “Bērnu Žūrija”

Literatūras izstāde

abonements

Lasīšanas
veicināšanas akcija

bibliotēka

110

B.D

lasītava

9

0

bibliotēka

20

0

9

Lasītāju pulciņa nodarbība
6.09.

(tēma
vasara;
140.gadadiena un senvārdi)

J.Jaunsudrabiņa

Lasītāju pulciņš
PII”Zvaigznīte”

26.09.

Ekskursija uz bibliotēku

Ekskursija
12.grupa

62

48. 4
8

Lasītāju pulciņa nodarbība
4.10.

Radošās darbnīcas

lasītava

lasītava

B,7

6

6

(tēma-rudens dārza veltes)
49. 4
9 6.-30.10.

Sirds cilvēks-Alberts Kronenbergs

Grāmatu skate

50. 5
0 2.-30.10.

Atklāj savu Eduardu Veidenbaumu

Literatūras izstāde

abonements

D

Literatūras izstāde

abonements

D

Literatūras izstāde

abonements

B

51. 5
1 2.-30.10.

Uzticīga Sēlijai
(Novadniecei- rakstniecei L.Ķuzānei-90)

52. 5
2 2.-30.10.
53. 5
3
54. 5
4
55. 5
5

Spoku stāsti rudens vakariem

PII”Zvaigznīte”
11.10.

Ekskursija uz bibliotēku

bibliotēka

22

0

bibliotēka

15

0

bibliotēka

22

0

Radošās darbnīcas

bibliotēka

18

0

Lasītāju pulciņš

bibliotēka

12

91

Ekskursija
7.grupa
PII”Zvaigznīte”

24.10.

Ekskursija uz bibliotēku

Ekskursija
sagat. grupa
PII “Zvaigznīte”

27.10.

Ekskursija uz bibliotēku

Ekskursija
8.grupa

56. 5
6
57. 5
7

31.10.

Mazie, mīļie monstriņi!
Lasītāju pulciņš

1.11.

(Ziemeļvalstu nedēļā tēma-Ziemeļvalstu salas
un to dārgumi)

63

58. 5
8 2.-30.11.
59. 5
9 2.-30.11.
60. 6
0 2.-30.11.
61. 6
1 2.-30.11.

Labākā Astrīda Lindgrēne pasaulē
Grāmatu skate
(A.Lindgrēnei-110)
Simts un viens dzejolītis
(veltījums Latvijas simtgadei)
Tā man gadījās...

Radošo
izstāde

darbu

lasītava
Jēkabpils
pamatskola
3.klases

bibliotēka

8

45

0

Literatūras izstāde

abonements

8

Literatūras izstāde

abonements

7

Literatūras izstāde

abonements

0

(dzejniekam A. Ločmelim-80)
Ilgais ceļš, kas turpinās
(aktrisei L.Ozoliņai-70)

62. 6
2 2.-30.11.
63. 6
3 21.-30.11.

Kā izdzīvot skolā
Zini, mini, izlasi grāmatā

Viktorīna

lasītava

85

0

datorlasītava

53

7

bibliotēka

12

0

bibliotēka

12

0

(Rakstniecei A.Lindgrēnei-110)
64. 6
4 1.-15.12.
65. 6
5

66. 6
6

30.11.

1.12.

Zīmējam ziemu

Ekskursija uz bibliotēku

Ekskursija uz bibliotēku

Radošās darbnīcas

Ekskursija

Ekskursija

Jēkabpils
pamatskola
1c kl.,1.gr.
Jēkabpils
pamatskola
1c kl.,2.gr.

67. 6

2.-30.12.

Ceļā uz Ziemassvētkiem

Grāmatu skate

lasītava

D,B
64

7
68. 6
8

Lasītāju pulciņš
6.12.

69. 6
9 2.-30.12

Radošās darbnīcas

bibliotēka

Literatūras izstāde

abonements

3

Literatūras izstāde

abonements

D,B

13

7

(tēma-Ziemassvētki)
Dižens un ražens mūžs
(politiķei V.V.Freibergai-80)

70. 7
0 2.-30.12.

Pie Ziemassvētku eglītes

71. 7
1

Gada konkursa ”Zvaigžņu lasītāji” noslēguma Tematiska
pasākums
pēcpusdiena

13.12.

lasītava

20

0

65

Pielikums Nr.4. Pasākumu fotogrāfijas

1. attēls. Filmas “Reiz dzīve ap Trešdienas
tirgus laukumu ritēja…” afiša

Attēls 3. Līga Višņevska vada bibliotekāro
stundu skolēniem “Vārdnīcas un to noslēpumi”.
S.Miņkovas foto

2. attēls. Filmas “Reiz dzīve ap Trešdienas
tirgus laukumu ritēja…” seanss Jēkabpils
3.vidusskolā. Foto no portāla
www.jekabpilslaiks.lv

Attēls 4. Bibliotekārās stundas “Vārdnīcas un to
noslēpumi” dalībnieces. S.Miņkovas foto

66

Attēls 5. Tikšanās ar Māru Jakubovsku (no
labās) pasākumā “Par Melno Bertu un ne
tikai…”. S.Miņkovas foto

Attēls 6. Fragmentu lasījums no Māras Jakubovskas
grāmatas “Melnā Berta”. S.Miņkovas foto

Attēls 7. Piedalāmies sportisku aktivitāšu
pēcpusdienā “Sportojam Mežaparkā!” L.Lambas
foto

Attēls 8. Sportisku aktivitāšu pēcpusdienā
“Sportojam Mežaparkā!” L.Lambas foto

Attēls 9. Māksliniece Inga Ābele izstādes
“Sapņot un būt” atklāšanā. S.Purviņas foto

Attēls 10. Mākslinieces Inga Ābele izstādes “Sapņot
un būt” atklāšana. V.Purviņa foto
67

Attēls 11. Pilsētas svētku laikā izvietojam izstādi
par seno Jēkabpils Trešdienas tirgus laukumu.
Pilsētas pašvaldības foto

13. attēls Jānis Amats pie J.Lāča fotogrāfiju
izstādes "Mēs bijām Baltijas ceļā”. Kultūras
pārvaldes foto

Attēls 15. Pasākums, veltīts J.Jaunsudrabiņa
140.dzimšanas dienai “Stāsti no bērnības”.
J.Lāča foto

Attēls 12. Jēkabpilieši sacenšas vēsturiskas
tematikas puzles salikšanā. Kultūras pārvaldes foto

14. attēls Jāņa Lāča fotogrāfiju izstādes "Mēs bijām
Baltijas ceļā” laikā. Kultūras pārvaldes foto

Attēls 16. Pasākuma “Stāsti no bērnības” dalībnieki.
J.Lāča foto

68

Attēls 17. Stāstu pasākumu “Vakarēšana kopā ar
Jēkabpils vecticībniekiem un kulināri Andu
Ivanovu” vada Renāte Lenša. D.Ščegoļeva foto

Attēls 18. Stāstu pasākums “Vakarēšana kopā ar
Jēkabpils vecticībniekiem un kulināri Andu
Ivanovu”. D.Ščegoļeva foto

Attēls 19. Vakars “Briesmu stāsti mijkrēslī”.
L.Lambas foto

Attēls Nr.20. Vakars “Briesmu stāsti mijkrēslī”.
L.Lambas foto

Attēls 21. Rakstniece Lūcija Ķuzāne (vidū) savā
90 gadu jubilejas pasākumā “Ak, pasaulīt!”.
E.Lenšas foto

Attēls 22. Viesi parakstās Lūcijas Ķuzānes jubilejas
viesu rullī. E.Lenšas foto

69

Attēls 23. Cikla “Latvijas kultūras kanons”
izstādes afiša

Attēls 24. Cikla “Latvijas kultūras kanons” izstādes
afiša

70

Pielikums Nr.5. Izstādes un pasākumi

Nr.

Laiks

Pasākuma nosaukums

Veids

Sadarbības partneri

Vieta

1.

9.01.

„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” Filmas seanss un Biedrība Jēkabpils Jēkabpils vakara
UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 1.pasākums
sarunas
par mantojumsZ.Zimova v-skola
Jēkabpils vēsturi

2.

5.–31.01.

„Literatūra. Kārlis Skalbe “Ziemas pasakas (1913)”

3.

11.01.

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 42.izstāde
Filmas par Ilgu Jēkabpils
Senioru Jēkabpils Senioru
“Būt līdzās”
Stari
dienas
dienas centrs
demonstrēšana
centrsŽ.Tiltiņa

4.

12.01.

„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

5.

17.01.

Jēkabpils tiltam – 80

6.

19.01.

„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

Literatūras izstāde

Apmeklē- Nozajums
re
49

908

Bibliotēkas
Abonements

8

28

3

Jēkabpils
3.vidusskola

160

908

7.-12.klases
Bibliotēkas
izstāžu zāle

26

908

Jēkabpils
Valsts
ģimn. 11.c klase
Filmas seanss un JVĢ, 7.klase
Bibliotēkas
sarunas
par
izstāžu zāle
Jēkabpils vēsturi
Biedrība Jēkabpils
mantojums

20

908

Filmas seanss un Biedrība Jēkabpils
sarunas
par mantojums
Jēkabpils vēsturi
Z.Zimova
NP stunda
K.Modnika

Z.Zimova

71

7.

11.-31.01.

“Barikāžu laiks”

Fotogrāfiju
izstāde

P.Sprukts

Dunavas kultūras
nams

57

9

A.Ozoliņa
8.

19.-27.01.

“Atceramies barikādes”

Literatūras izstāde

Periodikas
un
interneta lasītava

9.

3.02.

“Es un bibliotēka”

Informatīva
L.Višņevska
ekskursija pa b-ku
Jēkabpils 3.vidussk.

Bibliotēka

10.

3.02.

„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

11.

8.02.

„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

12.

9.-18.02.

“Mīlestības vārdi” /14.februāris – Valentīna diena/

13.

15.02.

„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

14.

21.02.

“Vārdnīcas un to noslēpumi”

Filmas seanss un Jēkabpils
Valsts Bibliotēkas
sarunas
par ģimn.
Izstāžu zāle
Jēkabpils vēsturi
I.Rāviņa
Filmas seanss un Jēkabpils
Valsts Bibliotēkas
sarunas
par ģimn. 8.klase
izstāžu zāle
Jēkabpils vēsturi
R.Meža-Eriņa
Literatūras izstāde
Periodikas
un
interneta lasītava
Filmas seanss un Jēkabpils
Valsts Bibliotēkas
sarunas
par ģimn. 8.klases
Izstāžu zāle
Jēkabpils vēsturi
K.Mikažāne
Stāsts
– Jēkabpils 3.v-skola
Bibliotēkas
bibliotekārā
izstāžu zāle
stunda
I.Krūmiņa

/21.februāris – Dzimtās valodas diena/

15.

2.–28.02.

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 2.pasākums
8.b klase
„Literatūra. Kārlis Mīlenbahs. Latviešu valodas Literatūras izstāde
vārdnīca””

Bibliotēkas
Abonements

9

8

02

44

908

27

908

D
55

908

25

81

81

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 43.izstāde
72

16.

23.02.

“Vārdnīcas un to noslēpumi”

Bibliotekārā
stunda

/21.februāris – Dzimtās valodas diena/

17.

24.02.

“Vārdnīcas un to noslēpumi”

Jēkabpils 3.v-skola

Bibliotēkas
izstāžu zāle

16

81

Bibliotēkas
izstāžu zāle

14

81

S.Soroka
Bibliotekārā
stunda

/21.februāris – Dzimtās valodas diena/

7.b klase
Jēkabpils 3.v-skola
I.Krūmiņa
7.c klase

18.

1.–31.03.

“Gleznotājam Pēterim Kalvem - 135”

Stenda izstāde

Bibliotēkas
Abonements

7

Bibliotēkas
Abonements

D

Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats. Personība”

19.

6.-31.03.

9.izstāde
„Literatūra. Vizma Belševica. Gadu gredzeni (1969); Literatūras izstāde
Dzeltu laiks (1987); triloģija Bille
(1995 - 1999)”

20.

23.03.

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 44.izstāde
Tikšanās
“Par Melno Bertu un ne tikai…”

M.Jakubovska

Bibliotēkas
Izstāžu zāle

35

D

Ž.Tiltiņa

Jēkabpils Senioru

16

908

Tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku

21.

22.

28.03.

5.-30.04.

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 3.pasākums
„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”
„Literatūra. Eriks Ādamsons. Smalkās kaites (1937)”

Filmas seanss
Literatūras izstāde

dienas centrs
Bibliotēkas
Abonements

8

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 45.izstāde
73

23.

20.04.

un Pilsētas
“Lasi un domā kopā ar deputātu. Kāda būs Jēkabpils Domāšanas
atklāsmes stunda deputāti
pilsētas bibliotēka rīt”

domes Bibliotēkas
Izstāžu zāle

26

02

(Bibliotēku nedēļas ietvaros)

24.

17.04.17.05.

“Miniatūrizdevumi mūsu krājumā”

Izstāde vitrīnā

25.

22.04.

“Pētām kopā. Dzimtas saknes Latvijas simtgadei”

26.

3.05.

(Bibliotēku nedēļas ietvaros)
“Sportojam Mežaparkā!”

Tikšanās,
praktiska
nodarbība
Nodarbība

9.-31.05.

/Pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros/
Literatūras izstāde
„Literatūra. Jānis Poruks. Pērļu zvejnieks (1895)”

22.05.

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 46.izstāde
“Sapņot un būt” J.Ābeles gleznu izstādes atklāšana
Gleznu izstāde

J.Ābele

Bibliotēkas
izstāžu zāle

30

75

/JPB dienas - Emīlijas dienas ietvaros/
J.Ābeles gleznu izstāde “Sapņot un būt”

Gleznu izstāde

J.Ābele

Bibliotēkas
izstāžu zāle

67

75

Fotogrāfiju
izstāde

L.Lamba

Bibliotēkas
Abonements

27.

28.

29.

22.05.22.06.

30.

22.-28.05.

31.

29.05.

“Stiprini veselību Mežaparkā!”

/Pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros/
Dokumentālās
“Laimīgs bez narkotikām”
filmas
Tikšanās ar žurnālisti Maiju Pohodņevu un kinooperatoru demonstrēšana,
Modri Pelsi
diskusija

Periodikas
un
interneta lasītava

0

J.Apīnis

Bibliotēkas
Izstāžu zāle

24

9

Ž.Tiltiņa

Jēkabpils
Mežaparks

12

796

Bibliotēkas
Abonements

8

96

A.Rubine
M.Pohodņeva

Jēkabpils
3.vidusskola

6

61

M.Pelsis

74

/Pasākumu cikla “Gars. Ķermenis. Uzturs. Sports.
Veselība” ietvaros/
32.

29.05.

33.

6.-30.06.

34.

26.06.10.08.

35.

5.07.31.08.

Tikšanās ar žurnālisti Maiju Pohodņevu un kinooperatoru Saruna par radošo M.Pohodņeva
Modri Pelsi
sadarbību
M.Pelsis
/Pasākumu cikla “Gars. Ķermenis. Uzturs. Sports.
Veselība” ietvaros/
Literatūras izstāde
„Literatūra. Uldis Bērziņš. Dzeja”
Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 47.izstāde
Dziesmu klades, S.Ozoliņa
“Ar dziesmu visos laikos”
fotogrāfijas,
pastkartes,
/No novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcijas/
senlaicīgi
priekšmeti
Literatūras izstāde
„Literatūra. Brāļi Kaudzītes. Mērnieku laiki (1879)”

36.

8.07.

37.

8.07.

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 48.izstāde
Fotogrāfiju
“Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”
dokumentu
izstāde
/Pilsētas svētku ietvaros/
Konkurss
Jēkabpils senatnē

38.

8.07.

/Pilsētas svētku ietvaros/
„Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

39.

15.-30.08.

Bibliotēkas
izstāžu zāle

17

7

Bibliotēkas
Abonements

8

Periodikas
un
interneta lasītava

908

Bibliotēkas
Abonements

8

un Biedrība Jēkabpils Vecpilsētas
mantojums
laukums

290

908

Vecpilsētas
laukums

21

908

55

908

Filmas seansi

/Pilsētas svētku ietvaros/
“Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums Ceļojošā izstāde
mūsdienu Eiropai”

Biedrība Jēkabpils Vecpilsētas
mantojums
laukums (telts)
“Europe
Direct” Bibliotēkas
informācijas centrs izstāžu zāle
Jēkabpilī

9

/veltīta Romas līgumu 60.gadadienai/
75

40.

23.08.

“Mēs bijām Baltijas ceļā”

Fotoizstāde

J.Lācis

Vecpilsētas
laukums

53

9

Jēkabpils Kultūras
pārvalde
41.

42.

5.-30.09.

16.09.

„Literatūra. Jānis Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata Literatūras izstāde
(1921), Aija (1911-1925)”

Bibliotēkas
Abonements

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 49.izstāde
“Stāsti no bērnības” Veltīts rakstnieka J.Jaunsudrabiņa Stāstu pasākums - V.Talla
140.dz.d.atcere. Dzejas dienu “Klasika ienāk klasiski” vakarēšana
ietvaros UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas”
L.Ķuzāne
4.pasākums
A.Svarāne

8

Jēkabpils Tautas
nams

62

D

Baltā zāle

Dz.Alužāne
43.

2.-31.10.

44.

4.-31.10.

45.

10.10.

“Skolotājam, novadpētniekam Arvīdam Ozoliņam – NP izstāde
100” Izstāžu cikls Latvijas simtgadei “Atskats.
Personība” 10.izstāde
Literatūras izstāde
„Literatūra. Regīna Ezera. Zemdegas (1977)”
Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 50.izstāde
Vakarēšana kopā ar Jēkabpils vecticībniekiem, Tematisks vakars
kulināri Andu Ivanovu
UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 5.pasākums

46.

16.-23.10.

47.

27.10.

Piemiņas izstāde sporta skolotājam, Jēkabpils Goda Piemiņas izstāde
pilsonim
Francim
Sjomkānam
(13.10.1928.15.10.2017.) sakarā ar aiziešanu mūžībā
Stāstu vakars
“Briesmu stāsti mijkrēslī”

Bibliotēkas
Abonements

3

Bibliotēkas
Abonements

8

A.Ivanova

Jēkabpils

Jēkabpils
vecticībnieku
draudze

Zaļā
(kafejnīca)

48
iela

Periodikas
un
interneta lasītava
Jēkabpils
nams

Tautas JPB

6

796

22

3

76

48.

49.

50.

3.-30.11.

4.11.

10.11.

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 6.pasākums

Jēkabpils Tautas
nams

„Literatūra. Aleksandrs Čaks. Mana paradīze (1932), Literatūras izstāde
Mūžības skartie (1937-1939)”

Bibliotēkas
Abonements

Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
nacionālās kultūras vērtības” 51.izstāde
NP izstāde
“Aizsargu organizācija Jēkabpilī”

Izstāžu “…kad pāri gāja karš” un “Karogi manā un NP izstāde
Latvijas dzimšanas dienā” atklāšana
Fotogrāfiju
izstāde

51.

10.11.15.12.

“…kad pāri gāja karš”

NP izstāde

52.

10.11.15.12.

“Karogi manā un Latvijas dzimšanas dienā”

Fotogrāfiju
izstāde

53.

30.11.

“Ak, pasaulīt!”

Literāra
pēcpusdiena

Biedrība Jēkabpils Jēkabpils Tautas
mantojums
nams

86

9

25

908

Bibliotēkas
izstāžu zāle

16

908

Bibliotēkas
izstāžu zāle

16

77

Jēkabpils Tautas
nams

120

8

Latvijas
Kara Baltā zāle
muzejs,
Jēkabpils
Vēstures muzejs
S.Ozoliņa
Bibliotēkas
izstāžu zāle
S.Purviņa
V.Purviņš
S.Ozoliņa
S.Purviņa
V.Purviņš
L.Ķuzāne

8

Krustpils
kultūras
nama folkloras kopa
“Rati”
54.

6.-31.12.

„Literatūra. Rainis. Gals un sākums (1912),

Literatūras izstāde

Bibliotēkas
Abonements

8

Uguns un nakts (1905)”
Izstāžu cikls „Latvijas kultūras kanons – izcilākās
77

nacionālās kultūras vērtības” 52.izstāde
55.

56.

13.12.

14.12.

Rakstnieces Lūcijas Ķuzānes sumināšana /sakarā ar Tikšanās
Kultūras ministrijas apbalvojumu/
“Arī speķītim nav ne vainas”

Tikšanās

Tikšanās ar uztura speciālisti Ingu Pūci

57.

8.-29.12.

/Pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros/
Stenda izstāde
“Ziemassvētku tradīcijas apsveikumu kartītēs”

58.

18.29.12.

“Apsveikums Tev!”

Apsveikumu
izstāde vitrīnā

L.Ķuzāne
Jēkabpils
pašvaldība
I.Pūce

Bibliotēkas
izstāžu zāle

18

3

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

64

6

pilsētas

Bibliotēkas
Abonements

7

Periodikas
un
interneta lasītava

7
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Pielikums Nr.6. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas publicitāte 2017.gadā
Publikācijas laikrakstos:
1. Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Skolēnus aicina iepazīties ar filmu par Jēkabpils vēsturi. // Brīvā
Daugava, Nr.2 (2017, 5.janv.), 7.lpp.
2. Filmas “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” seansi un sarunas par Jēkabpils vēsturi.
// Jaunais Vēstnesis, Nr.2 (2017, 6.janv.), 6.lpp.
3. Mihalovskis, Andrejs. Tā ir dzīve, tas nav tikai kino… : [par filmu “Reiz dzīve ap Trešdienas
tirgus laukumu ritēja…”] // Brīvā Daugava, Nr.3 (2017, 6.janv.), 3.lpp.
4. Iie, Justīne. Skolēni iepazīst Jēkabpils vēsturiskā Trešdienas tirgus laukuma vēsturi. // Jaunais
Vēstnesis, Nr.5 (2017, 17.janv.), 7.lpp.
5. Bibliotekārās stundas “Vārdnīcas un to noslēpumi” // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2017, janv.), 11.lpp.
(Bibliotēkās)
6. Tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku : [informācija par pasākumu] // Jēkabpils Vēstis, Nr.2
(2017, febr.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
7. Rubine, Anita. Par “Melno Bertu” un ne tikai… [informācija par tikšanos ar Māru Jakubovsku] //
Brīvā Daugava, Nr.33 (2017, 17.marts), 7.lpp.
8. Jēkabpils Kultūras pārvalde. “Par “Melno Bertu” un ne tikai…”. Tikšanās ar rakstnieci Māru
Jakubovsku. // Jaunais Vēstnesis, Nr.23 (2017, 21.marts), 11.lpp.
9. Ābolniece, Ligita. “Visām grāmatām pamatā ir patiesības kamoliņš” // Jaunais Vēstnesis, Nr.25
(2017, 28.marts), 5.lpp.
10. Bičevska, Ilze. Lasītāji tiekas ar rakstnieci, novadnieci Māru Jakubovsku. // Brīvā Daugava, Nr.39
(2017, 31.marts), 4.lpp.
11. Domāšanas un atklāsmes stunda “Lasi un domā kopā ar deputātu. Kāda būs Jēkabpils pilsētas
bibliotēka rīt” : [informācija par pasākumu] // Jēkabpils Vēstis, Nr.3 (2017, marts), 11.lpp.
(Bibliotēkās)
12. Dzimtas koka pētnieku tikšanās “Pētām kopā. Dzimtas saknes Latvijas simtgadei” // Jēkabpils
Vēstis, Nr.3 (2017, marts), 11.lpp. (Bibliotēkās)
13. Rubine, Anita. Nenokavēsim savas saknes! : [informācija par radurakstu pētnieku praktisko
nodarbību] // Brīvā Daugava, Nr.43 (2017, 11.apr.), 7.lpp.
14. Domāšanas un atklāsmes stunda “Lasi un domā kopā ar deputātu”. // Jaunais Vēstnesis, Nr.30
(2017, 18.apr.), 8.lpp.
15. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Dzimtas koka pētnieku tikšanās un praktiskā nodarbība “Pētām kopā.
Dzimtas saknes Latvijas simtgadei” // Jaunais Vēstnesis, Nr.31 (2017, 21.apr.), 5.lpp.
16. Žīgure, Anita. Profesionālās kompetences pilnveides seminārs Jēkabpils reģiona publisko un skolu
bibliotekāriem : [arī par R.Lenšas sniegto informāciju] // Jaunais Vēstnesis, Nr.32 (2017, 25.apr.),
7.lpp.
17. Veselības nedēļa Jēkabpilī : [arī par pasākumiem JPB] // Jēkabpils Vēstis, Nr.4 (2017, apr.), 4.lpp.
18. Veselības nedēļa Jēkabpilī : [arī par pasākumiem JPB] // Jaunais Vēstnesis, Nr.35 (2017, 9.maijs),
4.lpp.
19. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par gleznotājas J.Ābeles izstādes atklāšanu
22.05. un tikšanos ar žurnālisti M.Pohodņevu un kinooperatoru M.Pelsi 29.05.] // Brīvā Daugava,
Nr.53 (2017, 12.maijs), 6.lpp.
20. Kas, kur, kad? / sagat. I.Bičevska // Brīvā Daugava, Nr.54 (2017, 16.maijs), 7.lpp.
21. Tiltiņa, Žanete. Jēkabpils bibliotēkās norisināsies Veselības nedēļai veltīti pasākumi. // Brīvā
Daugava, Nr.55 (2017, 18.maijs), 7.lpp.
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22. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par gleznotājas J.Ābeles izstādes atklāšanu
22.05. un tikšanos ar žurnālisti M.Pohodņevu un kinooperatoru M.Pelsi 29.05.] // Brīvā Daugava,
Nr.56 (2017, 19.maijs), 6.lpp.
23. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Tikšanās ar M.Pohodņevu un M.Pelsi. // Jaunais Vēstnesis, Nr.39
(2017, 23.maijs), 11.lpp.
24. Kas, kur, kad? / sagat. I.Bičevska // Brīvā Daugava, Nr.57 (2017, 23.maijs), [8.]lpp.
25. Apīnis, Jānis. Gleznas, kas rada svētku sajūtu. // Brīvā Daugava, Nr.59 (2017, 26.maijs), [1.],
[8.]lpp.
26. Ābolniece, Ligita. Izstāde ābeļziedu laikā : [par J.Ābeles personālizstādi] // Jaunais Vēstnesis,
Nr.40 (2017, 26.maijs), 8.lpp.
27. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par tikšanos ar žurnālisti M.Pohodņevu un
kinooperatoru M.Pelsi 29.05.] // Brīvā Daugava, Nr.59 (2017, 26.maijs), 6.lpp.
28. Atklāj baznīcu no jauna! : [arī par mācītājam M.Kārtiņam veltītās izstādes atklāšanu Jēkabpils
Sv.Miķeļa ev. lut. baznīcā] // Brīvā Daugava, Nr.60 (2017, 30.maijs), 5.lpp.
29. Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.-lut. draudze. Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.-lut. draudzes rīkotais Baznīcu nakts
pasākums “Atklāj baznīcu no jauna” : [arī par mācītājam M.Kārtiņam veltītās izstādes atklāšanu
baznīcā] // Jaunais Vēstnesis, Nr.41 (2017, 30.maijs), [12.]lpp.
30. Jolantas Ābeles izstāde “Sapņot un būt” // Jēkabpils Vēstis, Nr.5 (2017, maijs), 15.lpp.
(Bibliotēkās)
31. Ābolniece, Ligita. “Grāmata, kas tapusi pēc lasītāja jautājuma”. Tikšanās ar žurnālisti Maiju
Pohodņevu un kinooperatoru Modri Pelsi // Jaunais Vēstnesis, Nr.42 (2017, 1.jūn.), 4.lpp.
32. Valdmane,Aija. Atvērtās baznīcas uzrunāja ikvienu : [arī par mācītājam M.Kārtiņam veltīto
izstādi Jēkabpils Sv.Miķeļa ev. lut. baznīcā] // Brīvā Daugava, Nr.65 (2017, 9.jūn.), 3.lpp.
33. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par izstādi “Ar dziesmu visos laikos”] //
Brīvā Daugava, Nr.68 (2017, 16.jūn.), 7.lpp.
34. Izstāde “Ar dziesmu visos laikos” / sagat. J.Apīnis. // Brīvā Daugava, Nr.69 (2017, 20.jūn.), 5.lpp.
35. “Biedrība Jēkabpils mantojums” un Jēkabpils pilsētas bibliotēka aicina uz aktivitātēm : [pilsētas
svētku ietvaros] // Jaunais Vēstnesis, Nr.50 (2017, 4.jūl.), 6.lpp.
36. Landzāne, Agrita. Jēkabpilī būs skatāma ceļojošā izstāde par Romas līgumu 60.gadadienu. //
Jaunais Vēstnesis, Nr.61 (2017, 11.aug.), 4.lpp.
37. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Jēkabpilī dažādos notikumos atcerēsies “Baltijas ceļu. [arī par J.Lāča
fotoizstādi] // Brīvā Daugava, Nr.91 (2017, 15.aug.), 4.lpp.
38. “Europe Direct” informācijas centrs Jēkabpilī. Jēkabpilī skatāma ceļojošā izstāde par Romas
līgumu 60.gadadienu. // Brīvā Daugava, Nr.96 (2017, 25.aug.), 6.lpp.
39. Apīnis, Jānis. Piemin “Baltijas ceļu” // Brīvā Daugava, Nr.96 (2017, 25.aug.), 2.lpp.
40. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par pasākumu “Bērnības dienu stāsti”
Jēkabpils Tautas namā (Dzejas dienu ietvaros)] // Brīvā Daugava, Nr.105 (2017, 15.sept.), 7.lpp.
41. Ābolniece, Ligita. Vakarēšana kā Jaunsudrabiņa bērnībā. // Jaunais Vēstnesis, Nr.73 (2017,
22.sept.), 5.lpp.
42. Vakarēšana ar Jēkabpils vecticībniekiem, kulināri Andu Ivanovu. // Jēkabpils Vēstis, Nr.9 (2017,
sept.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
43. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Vakarēšana kopā ar Jēkabpils vecticībniekiem, kulināri Andu
Ivanovu. // Jaunais Vēstnesis, Nr.77 (2017, 6.okt.), 2.lpp.
44. Zone, Inese. Vakarēšana ar bērnības stāstiem. // Brīvā Daugava, Nr.113 (2017, 5.okt.), 6.lpp.
45. Kas, kur, kad? / sagat. I.Bičevska // Brīvā Daugava, Nr.115 (2017, 10.okt.), [8.]lpp.
46. Kas, kur, kad? / sagat. I.Bičevska // Brīvā Daugava, Nr.121 (2017, 24.okt.), [8.]lpp.
47. “Jēkabpils Aizsargu namam – 80” // Jēkabpils Vēstis, Nr.10 (2017, okt.), 11.lpp.
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48. Spodras un Volda Purviņu fotogrāfiju izstāde “Karogi manā un Latvijas dzimšanas dienā” //
Jēkabpils Vēstis, Nr.10 (2017, okt.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
49. Būs skatāmas divas patriotiskas izstādes / sagat. J.Apīnis // Brīvā Daugava, Nr.126 (2017, 3.nov.),
[8.]lpp.
50. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par izstādes “Aizsargu organizācija
Jēkabpilī” atklāšanu] // Brīvā Daugava, Nr.126 (2017, 3.nov.), 6.lpp.
51. Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Sirsnīga pēcpusdiena kopā ar Lūciju Ķuzāni. // Brīvā Daugava,
Nr.127 (2017, 7.nov.), [1.]lpp.
52. Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Lūcijas Ķuzānes jubilejas sarīkojums ir pārcelts. // Brīvā Daugava,
Nr.128 (2017, 9.nov.), [1.]lpp.
53. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Atklās Spodras un Volda Purviņu fotogrāfiju izstādi “Karogi manā
un Latvijas dzimšanas dienā” // Jaunais Vēstnesis, Nr.87 (2017, 10.nov.), 7.lpp.
54. Valdmane, Aija. Runājošās emocijas un vēsture, kas atgriežas : [par izstādēm “Karogi manā un
Latvijas dzimšanas dienā” un “Kad pāri gāja karš…”] // Brīvā Daugava, Nr.132 (2017, 17.nov.),
[1.], 3.lpp.
55. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par L.Ķuzānes jubilejas pasākumu “Ak,
pasaulīt!”] // Brīvā Daugava, Nr.134 (2017, 24.nov.), 6.lpp.
56. Ragainis, Raivis. Paldies par svētku organizēšanu! // Brīvā Daugava, Nr.134 (2017, 24.nov.),
2.lpp.
57. Zone, Inese. “Paldies par gaišumu, vienkāršību un īsto vērtību godā celšanu!” : [par pasākumu
“Ak, pasaulīt!”] // Brīvā Daugava, Nr.139 (2017, 5.dec.), 2.lpp.
58. Ābolniece, Ligita. Rakstniece ar garu un bagātu mūžu : [par L.Ķuzānes 90.jubilejai veltīto
pasākumu JTN] // Jaunais Vēstnesis, Nr.93 (2017, 5.dec.), 6.lpp.
59. Stāstīs par veselīga uztura nozīmi : [informācija par tikšanos ar uztura speciālisti Ingu Pūci] /
sagat. J.Apīnis // Brīvā Daugava, Nr.142 (2017, 12.dec.), 7.lpp.
60. Sleže, A. Rakstniecei Lucijai Ķuzānei pasniegts Kultūras ministrijas apbalvojums. // Jaunais
Vēstnesis, Nr.96 (2017, 15.dec.), 2.lpp.
61. “…uz āķa” : [informācija par pasākumu Copes stāsti kopā ar grāmatas “Labākās makšķerēšanas
vietas Latvijā” veidotājiem] // Jēkabpils Vēstis, Nr.12 (2017, dec.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
62. Notika tikšanās ar uztura speciālisti Ingu Pūci. // Jēkabpils Vēstis, Nr.12 (2017, decembris),
10.lpp.
Publicitāte par notikumiem Bērnu literatūras nodaļā:
1. Aktivitāšu dienas “Pūcītes ceturtdienas”. // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2017, janv.), 11.lpp.
(Bibliotēkās)
2. Lasīšanas veicināšanas akcijas “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija-2016” noslēguma pasākums. //
Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2017, janv.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
3. Iie, Justīne. Noslēgusies lasīšanas akcija “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016”. : // Jaunais
Vēstnesis, Nr.15 (2017, 21.febr.), 3.lpp.
4. Zīmējumu izstāde “Es dzīvoju pie jūras”. // Jēkabpils Vēstis, Nr.3 (2017, marts), 11.lpp.
(Bibliotēkās)
5. Rokdarbu izstāde “Mēs to varam” // Jēkabpils Vēstis, Nr.4 (2017, apr.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
6. Serkova, Elīna. Studenti plenērā rada darbus par Jēkabpili : [arī par radošo darbnīcu Jēkabpils
pilsētas bibliotēkā] // Brīvā Daugava, Nr.54 (2017, 16.maijs), 2.lpp.
7. Aktivitāšu dienas “Kā Saules zaķēns vasarā… ielec zaļumā!” // Jēkabpils Vēstis, Nr.5 (2017,
maijs), 15.lpp.
8. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2017” // Jaunais Vēstnesis, Nr.69 (2017, 8.sept.), 6.lpp.
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9. Radošā darbnīca “Mazie, mīļie monstriņi!” // Jēkabpils Vēstis, Nr.9 (2017, sept.), 11.lpp.
(Bibliotēkās)
10. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Helovīnam veltītu pasākumu] // Brīvā
Daugava, Nr.123 (2017, 27.okt.), 6.lpp.
11. Kas, kur, kad? / sagat. I.Bičevska // Brīvā Daugava, Nr.124 (2017, 31.okt.), [8.]lpp.
12. Radošo darbu izstāde “Simts un viens dzejolītis” // Jēkabpils Vēstis, Nr.10 (2017, okt.), 11.lpp.
(Bibliotēkās)
13. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par viktorīnu “Zini, mini, izlasi grāmatā!”] //
Brīvā Daugava, Nr. 132 (2017, 17.nov.), 6.lpp.
14. Literāra viktorīna “Zini, mini, izlasi grāmatā!”. Radošo darbu izstāde “Simts un viens dzejolītis” //
Jaunais Vēstnesis, Nr.89 (2017, 17.nov.), 9.lpp.
15. Gada konkursa “Zvaigžņu lasītāji” noslēgums. // Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2017, nov.), 10.lpp.
(Bibliotēkās)
16. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Gada konkursa “Zvaigžņu lasītāji” noslēgums. // Jaunais Vēstnesis,
Nr.94 (2017, 8.dec.), 5.lpp.
17. Faktu spēle “Kā radās lietas” // Jēkabpils Vēstis, Nr.12 (2017, dec.), 11.lpp. (Bibliotēkās)
Publikācijas elektroniski:
1. Notika tikšanās ar uztura speciālisti Ingu Pūci. Jēkabpils Vēstis, 2017.g. Nr.12 (decembris),
10.lpp.
2. Sleže A. Rakstniecei Lūcijai Ķuzānei pasniegts Kultūras ministrijas apbalvojums. Portāls "Radio
1", 2017.g. 15.dec.
3. Paegļkalne Sandra. Lūcija Ķuzāne saņem Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par mūža
ieguldījumu Latvijas rakstniecībā. Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 13.dec.
4. Zone Inese. "Paldies par gaišumu, vienkāršību un īsto vērtību godā celšanu!" [par L.Ķuzānes 90
gadu jubilejas pasākumu]. Brīvā Daugava, 2017.g. 4.dec.
5. Paegļkalne Sandra. Lūcijas Ķuzānes talanta cienītāji sveic rakstnieci jubilejā ar sirsnīgu
pasākumu. Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 1.dec.
6. Paegļkalne Sandra. Sāpes un mīlestība - jūtas, kas savijas latvieša sirdī, spilgti atainotas divās
izstādēs. Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 10.nov.
7. Paegļkalne Sandra. Konferencē "Jēkabpils Aizsargu namam - 80" lektori atklāj faktus par aizsargu
kustību Latvijā. Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 6.nov.
8. Dreimane, Ieva. Jēkabpils pilsētā "Baltijas ceļa" gadadienu atzīmē ar fotoakciju un fotofilmu.
Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 24.aug.
9. Dreimane Ieva. Jēkabpilī skatāma "Baltijas ceļam" veltīta Jāņa Lāča fotoizstāde "Mēs bijām
"Baltijas ceļā"". Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 23.aug.
10. Paegļkalne Sandra. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā var aplūkot ar roku rakstītas dziesmu klades.
Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 30. jūn.
11. Paegļkalne Sandra. Jēkabpils skolēniem stāsta par narkotiku bīstamību. Portāls "Jēkabpils laiks",
2017.g. 30.maijs.
12. Apīnis Jānis. Gleznas, kas rada svētku sajūtu [par Jolantas Ābeles personālizstādi "Sapņot un
būt"]. Brīvā Daugava, 2017.g. 26. maijs.
13. Paegļkalne Sandra. Jēkabpilī noslēgusies grāmatu lasīšanas akcija "Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija". Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 17.febr.
14. Paegļkalne Sandra. Jēkabpils skolēni iepazīst pilsētas vēsturi filmā par Trešdienas tirgus laukumu.
Portāls "Jēkabpils laiks", 2017.g. 12.janv..
15.
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2017. gada video/ audio sižeti
1. Lūcija Ķuzāne saņem Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Latvijas
rakstniecībā. Vidusdaugavas TV, 2017.g. 13.dec.
2. Lūcijas Ķuzānes talanta cienītāji sveic rakstnieci jubilejā ar sirsnīgu pasākumu. Vidusdaugavas
TV, 2017.g. 1.dec.
3. Sāpes un mīlestība - jūtas, kas savijas latvieša sirdī, spilgti atainotas divās izstādēs.
Vidusdaugavas TV, 2017.g. 10. nov.
4. Konferencē "Jēkabpils Aizsargu namam - 80" lektori atklāj faktus par aizsargu kustību Latvijā.
Vidusdaugavas TV, 2017.g. 6.nov.
5. Jēkabpils pilsētā "Baltijas ceļa" gadadienu atzīmē ar fotoakciju un fotofilmu. Vidusdaugavas TV,
2017.g. 24.aug.
6. Jēkabpilī skatāma "Baltijas ceļam" veltīta Jāņa Lāča fotoizstāde "Mēs bijām "Baltijas ceļā"".
Vidusdaugavas TV, 2017.g. 23.aug.
7. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā var aplūkot ar roku rakstītās dziesmu klades. Vidusdaugavas TV,
2017.g. 30.jūn.
8. Jēkabpils skolēniem stāsta par narkotiku bīstamību. Vidusdaugavas TV, 2017.g. 30.maijs.
9. Jēkabpilī noslēgusies grāmatu lasīšanas akcija "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Vidusdaugavas
TV, 2017.g. 17.febr.
10. Jēkabpils skolēni iepazīst pilsētas vēsturi filmā par Trešdienas tirgus
11. laukumu. Vidusdaugavas TV, 2017.g. 12.janv.
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Pielikums Nr.7. Abonētā prese 2017.gadā
Laikraksti:

38. Ir Brīvdienas

1. Brīvā Daugava

39. Ir Nauda

2. Ceturtdiena

40. Jurista Vārds

3. Diena

41. Kapitāls

4. Dienas Bizness

42. Klubs

5. Ievas Padomu Avīze

43. Ko Ārsti Tev Nestāsta

6. Jaunais Vēstnesis

44. Leģendas

7. Jēkabpils Vēstis

45. Lilit

8. Latvijas Avīze

46. Mans Mazais

9. Lauku Avīzes Tematiskā Avīze

47. Mājas Viesis

10. Neatkarīgā Rīta Avīze

48. Medības

11. Вести сегодня

49. Mistērija

12. Мк Латвия

50. Patiesā Dzīve+ speciālizl.

13. Суббота

51. Praktiskais Latvietis
52. Praktiskie Rokdarbi

Žurnāli:

53. Privātā Dzīve

14. Annas Psiholoģija

54. Psiholoģija

15. Astes

55. Psiholoģija ģimenei un skolai

16. Bilance

56. Rīgas Laiks

17. Burda Rus

57. Santa

18. Citādā Pasaule

58. SestDiena

19. Copes Lietas

59. Sporta Avīze

20. Četras Sezonas

60. Taka

21. Dari Pats

61. 36,6 C Veselīgāk, Saskanīgāk,

22. Dārza Pasaule

Gudrāk
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23. Dārzs un Drava

62. Una

24. Deko

63.Vakara Ziņas

25. 9Vīri

64. Veselība

26. Figaro

65. Zintnieks

27. GEO

66. Вокруг Света

28. Likums un Taisnība

67. Лилит

29. Ieva

68. Люблю

30. Ievas Dārzs

69. Мой уютный дом

31. Ievas Māja

70. Наука и жизнь

32. Ievas Stāsti

71. Приусадебное Хозяйство

33. Ievas Veselība

72. Рыболов

34. Ievas Virtuve

73.Сабрина

35. Ilustrētā Zinātne

74.Телеграф

36. Ilustrētā Pasaules Vēsture
37. Ir
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Pielikums Nr.8. Abonētā prese 2018.gadā
Laikraksti:

35. Ir Brīvdienas

1. Brīvā Daugava

36. Lilit

2. Ceturtdiena

37. Lilit LOOK

3. Diena

38. Mans Mazais

4. Dienas Bizness

39. Mājas Viesis

5. Ievas Padomu Avīze

40. Medības

6. Jaunais Vēstnesis

41. Mistērija

7. Jēkabpils Vēstis

41. Patiesā Dzīve+ speciālizl.

8. Latvijas Avīze

42. Pirmsskolas Izglītība (elektroniskais
izd.)

9. Lauku Avīzes Tematiskā Avīze
43. Praktiskais Latvietis
10. Neatkarīgā Rīta Avīze
44. Praktiskie Rokdarbi
11. Вести сегодня
45. Privātā Dzīve
12. Суббота
46. Rīgas Laiks
47. Santa
Žurnāli:
48. SestDiena
14. Annas Psiholoģija
49. Sporta Avīze
15. Astes
50. Taka
16. Bilance
51. 36,6 C Veselīgāk, Saskanīgāk,
17. Burda Rus
Gudrāk
18. Citādā Pasaule
52. Una
19. Copes Lietas
53.Vakara Ziņas
20. Dari Pats
54. Vecākiem (elektroniskais izd.)
21. Dārza Pasaule
54. Veselība
22. Dārzs un Drava
55. Zintnieks
23. Deko
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24. 9Vīri

56. Вокруг Света

25. GEO

57. Лилит

26. Ieva

58. Люблю

27. Ievas Dārzs

59. Мой уютный дом

28. Ievas Māja

60. Наука и жизнь

29. Ievas Stāsti

61. Приусадебное Хозяйство

30. Ievas Veselība

62. Рыболов

31. Ievas Virtuve

64. Телеграф

32. Ilustrētā Zinātne
33. Ilustrētā Pasaules Vēsture
34. Ir
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Pielikums Nr.9. Abonētā prese Bērnu literatūras nodaļā 2018.gadā
Žurnāli:
1. Avene
2. Avenīte
3. Astes
4. Auto Bild Latvia
5. Barbie
6. Disney Princeses
7. Donalds Daks
8. Ieva
9. Ilustrētā Junioriem
10. Ilustrētā Pasaules Vēsture
11. Ilustrētā Zinātne
12. Kā tas strādā
13. Ķepu patruļa
14. Leģendas
15. Ledus Sirds
16. Maša un Lācis
17. Noslēpumi un fakti
18. OK!
19. Pūcīte
20. Sports
21. 100 Labi padomi
22. Spicīte
23. Vāģi
24. Vinnijs Pūks
25. National Geogr. For Kids (angļu v.)
26. Непоседа (krievu v.)
Laikraksti:
27. Diena pamatkomplekts
28. Brīvā Daugava
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