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darba prioritātes,
jauni pakalpojumi,
nozīmīgi/jauni projekti,
problēmas, to risinājumi,
citi aktuāli jautājumi.

Bibliotēkas attīstību un ieceru realizāciju negatīvu ietekmē ieilgusī pašvaldības nerealizētā iecere
pārvietot bibliotēku uz citām telpām, kur beidzot tiktu nodrošinātas telpas kopā ar Bērnu
literatūras nodaļu.
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Jēkabpils ietilpst Zemgales plānošanas reģionā un ir viena no deviņām Latvijas Republikas
nozīmes pilsētām. Pilsētas kopējā plātība ir 2553 ha.
Iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2018. – 23 600
iedzīvotāji. Pēc etniskā sastāva Jēkabpils ir daudznacionāla pilsēta. 61% iedzīvotāji ir latvieši,
38,6% cittautieši, no tiem: 26% krievi, 3% baltkrievi, 2.8 % poļi, 1.8% ukraiņi un 5% pārējo
tautību iedzīvotāji.
Pilsētā dzīvo 2 729 bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem un 1 631 bērns vecumā līdz 6
gadu vecumam.
Darbspējas vecumā (no 15 līdz 63 gadiem) ir 15065 (63.83%) iedzīvotāju, pirms darbspējas
vecuma (bērni līdz 15 gadiem) 15.48% no iedzīvotājiem, bet pēc darbspējas vecuma (no 63
gadiem un vecāki) ir 4880 (20.67%) iedzīvotāju.
Jēkabpils pilsētas teritorija netiek iedalīta teritoriālajās vienībās, bet pastāv Jēkabpils pilsētas
teritorijas vēsturiskais iedalījums: Daugavas kreisais krasts – Jēkabpils, labais – Krustpils.
Jēkabpils pilsētas bibliotēka atrodas Daugavas kreisajā krastā, kur mīt 2/3 no pilsētas
iedzīvotājiem. Te izvietojušās arī lielākā daļa iestāžu un organizāciju. Daugavas kreisajā krastā
atrodas lielākā daļa izglītības iestāžu (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola,
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Biznesa augstskolas Turība filiāle, Mākslas, Sporta, Mūzikas
skola, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāle).
Jēkabpilī attīstītas šūšanas un kokapstrādes, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes, maizes un
konditorejas izstrādājumu ražotņu, stādu un dārzeņu audzēšanas nozares. Darbojas pieci
lielveikali, izvietojušās naftas produktu tirdzniecības kompānijas, ārzemju kokapstrādes, ķīmisko
u.c. preču ražotājuzņēmumi.
Pilsētā aktīvi darbojas luterāņu, katoļu, vecticībnieku, pareizticīgo un baptistu draudzes.
Iedzīvotāji ir apvienojušies arī daudzās nevalstiskās organizācijās, kuras vieno Sēlijas NVO
centrs.
Jēkabpils pilsētā reģistrētais bezdarba līmenis gadiem saglabājas augsts, 2018.gada jūnijā
minētais rādītājs bija 8.9%.
Kriminālo situāciju pilsētā ietekmē Jēkabpilī esošais cietums, jo daļa no sodu izcietušajām
personām paliek dzīvot pilsētā. Tā kā šīs personas pārsvarā ir bez darba un patstāvīgas
dzīvesvietas, viņi kļūst par patversmes iemītniekiem, kuri apmeklē bibliotēku, lai uzturētos
siltumā.
Jēkabpiliešiem tiek piedāvātas vairākas tālākizglītības iespējas. Jēkabpils tālākizglītības un
informācijas tehnoloģiju centrs, piedāvā arī bezmaksas datorkursus dažādām iedzīvotāju
sociālajām grupām, kā, piemēram, pensionāri, maznodrošinātie.
Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus apkalpo divas bibliotēkas ar Bērnu literatūras nodaļām.
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Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā u.
c. nav notikušas.
Bibliotēku akreditācija
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas budžets jāskata kontekstā ar pašvaldības budžetu. Sastādot pamatbudžetu bibliotēkas
darbības finansēšanai, kontrolskaitlis pamatā nemainās. Būtu jāatdala līdzekļi, kuri tiek iedalīti
infrastruktūras uzturēšanai no līdzekļiem bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai. Tā kā bibliotēka
atrodas divās ēkās, tad arī budžetā jāparedz izdevumi divu ēku apsaimniekošanai. Pieaugot
uzturēšanas pakalpojumu izmaksām, veidojot budžeta tāmi palielinās neatliekamie izdevumi,
dažreiz uz līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami bibliotēkas funkciju veikšanai. Tā kā
kontrolskaitlis netiek palielināts papildus līdzekļi tiek pieprasīti papildus pieprasījumā, tai skaitā
arī neatliekamiem izdevumiem, kā ugundzēšamo aparātu nomaiņai, tehnikas apkopei un
remontam…, šie pieprasījumi tiek skatīti kontekstā ar pārējo pieprasījumu un kontekstā ar
Kultūras pārvaldes papildpieprasījumu, un līdz ar to bibliotēkas darbības attīstībai panākt būtisku
finansējuma pieaugumu neizdodas. Turklāt, jau vairāk kā divdesmit gadus bibliotēka atrodas
jaunas ēkas gaidās, kas ir atruna nevēlēšanās ieguldīt bibliotēkas attīstībā papildus līdzekļus.
Secinājums – bibliotēkas pamatbudžets nav vērsts uz attīstību.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2016

2017

2018

Kopā (EUR)

195 049

192 312

198 707

Pašvaldības finansējums

192 547

189 369

195 858

2 502

2 943

2 849

2 399

2 905

2 832

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

Bibliotēkas izdevumi
2016

2017

2018

Izdevumi kopā (EUR)

195 123

192 370

198 367

Darbinieku atalgojums (bruto)

104 234

111 914

121 647

9 633

10 182

11 412

Krājuma komplektēšana
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3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Pārskata periodā nav veikti telpu un ēku remontdarbi. Tiek plānota ēkas Vecpilsētas laukums 3
renovācija 2019.gadā, bibliotēka tiek pārvietota uz citām pagaidu telpām tās nepiemērojot
bibliotēkas vajadzībām. Pēc rekonstrukcijas vecajās telpās bibliotēka neatgriezīsies, ir iecerēts
bibliotēku kopā ar Bērnu literatūras nodaļu pārcelt uz ēku, kura tiks piemērota bibliotēkas
funkciju veikšanai un renovēta.
Šīs ieceres dēļ, gadiem netiek veikts kapitālais remonts Bērnu literatūras nodaļā, visā bibliotēkā
pieļauta jauna, mūsdienīgi aicinoša aprīkojuma iegāde. Bērnu literatūras nodaļā abonementā un
lasītavā nepieciešamas jaunas, bērnu un pusaudžu vecumam atbilstošas mēbeles. Grāmatu
plaukti iegādāti pirms 40 un vairāk gadiem, tāpat kā pieaugušo apkalpošanas nodaļā. Lai arī
apmeklētāju atsauksmes par mūsu rīkotajiem pasākumiem bērniem ir labas, tomēr nepieciešams
tos uzlabot, izmantojot iespējas, ko sniedz jaunās informācijas tehnoloģijas.
Pieaugušo apkalpošanas nodaļā lasītavā pēc ilgus gadus neveiksmīgiem mēģinājumiem ierīkot
ventilāciju, vairs to necenšamies darīt, pašvaldības atbilde – pārāk lielas izmaksas un drīz būs
jaunas telpas. Tā kā lietotāju skaits Interneta un periodikas lasītavā ir gana liels, apkalpošanas
nodaļā reizēm ir nepiedodami darba apstākļi. Ziemas un drēgnajos laika apstākļos dabīgā
ventilācija ir neefektīvā un izsaldē telpas. Šo apstākļu pēc esam zaudējuši, vai arī nevaram
piesaistīt jaunus apmeklētājus. Telpu trūkuma dēļ, apvienojot interneta un periodikas lasītavu,
zaudētāji gadiem ir gan datortehnikas, interneta lietotāji gan preses lasītāji.
2018.gadā Bērnu literatūras nodaļai tika iegādāta tīkla multifunkcionāla iekārta ar krāsaino
druku, kas būtiski uzlabo kopēšanas, printēšanas pakalpojumus, kā arī darbinieku darba kvalitāti,
samazina tehnikas uzturēšanas izdevumus, jo līdz ar to, atsākamies no citām drukāšanas
iekārtām, kas ir mazākas un neekonomiskas ekspluatācijā. Tika iegādāts portatīvais dators
pasākumu prezentāciju nodrošināšanai un citām vajadzībām.
Iekārtas, aprīkojums
Darbiniekiem
(skaits)

Lietotājie
m (skaits)

Vērtējums
(teicams/labs
/apmierinošs/
neapmierinošs)

Datori

18

19

Labs/
neapmierinošs

2

4

Labs

Multifunkcionālās iekārtas

Piezīmes

Pēdējos gados sistemātiski tika
atjaunoti datori. Lielākais iepirkums
2016.gadā. Taču nākas secināt, ka 12
datori, kuri tiek piedāvāti lietotājiem
ir iegādāti 2012.gadā, tātad šobrīd tie
vecāki pār desmit gadiem. 9 no ir
iegūti Trešā Tēva dēla projekta
ietvaros.
Jaunās multifunkcionālās iekārtas ir
pieslēgtas
tīklā,
līdz
ar
to
izmantojamas visiem. JPB Lietotāju
apkalpošanas nodaļā lietotājiem
pieejamā multifunkcionālā iekārta ir
ar augstu krāsaino izdrukas kvalitāti.
Bērnu literatūras nodaļā projektā
“Trešais
tēva
dēls”
iegūtā
7

Printeri

Kopēšanas
iekārtas

3

Apmierinošs

1

Neapmierinošs

Skeneri
2

2

Labs

Brošētājs
2

Labs

2

Labs
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Labs

Laminētājs

Svītrkodu
skeneri

multifunkcionālā iekārta “Kiocera” ir
izmantojama tikai printēšanai, jo
bojāts displejs, ieguldīt līdzekļus tā
remontā, lielo izmaksu dēļ, nav
lietderīgi.
2018.gadā
Bērnu
literatūras nodaļā nopirkta jauna
iekārta, kura pieslēgta tīklā un
nodrošina arī krāsainās izdrukas.
2018.gada nogalē bibliotēka pārstāja
ekspluatēt “Trešais tēva dēls”
projektā iegūtās Samsung ierīces.
No
atsevišķiem
printeriem
pakāpeniski atsākāmies. Izdrukas no
jaunajām
multifukcionālajām
iekārtām,
kas
ir
tīklā,
ir
ekonomiskākas. Atsevišķu printeru
iegāde netiek atbalstīta, kā arī netiek
ieguldīti līdzekļi to apkopei. Visi
printeri ir vecāki par 10 gadiem
Kopēšanas iekārta atrodas Bērnu
literatūras nodaļā, ir novecojusi.
Beidzoties kārtridžam tiks pārtraukta
tā ekspluatācija.
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.
2018.gadā tika iegādāta jauna iekārta.
Laminēšanas
pakalpojums
ir
pieprasīts. Abi laminētāji paredzēti
arī A3 formātu. Svarīgi arī
bibliotēkas
lasītāju
karšu
laminēšanai.
Pieci no skeneriem iegūti “Trešais
tēva dēls” projekta ietvaros, darbojas.
Tuvākajā laikā būs nepieciešama
nomaiņa. Viens iegādāts 2017.gadā.

Tā kā bibliotēka atrodas jaunu telpu gaidās, kas apvienos pieaugušo un bērnu apkalpošanas
nodaļas zem viena jumta, ilgstoši nav pieļauta plauktu un cita aprīkojuma (īpaši mēbeļu) iegāde.
Materiāli tehniskā bāze ir novecojusi, grāmatu plaukti abās nodaļas ir iegādāti pirms četrdesmit
gadiem.
Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Acīm redzami, ka aprakstītās problēmas tiks risinātas bibliotēkai pārejot uz jaunajām telpām.
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4. Personāls
Personāla raksturojums
Darbinieki

Renāte
Lenša

Gaida
Mežance

Līga
Višņevska

Valda
Kļaviņa

Ilze
Korsaka

Anita
Rubine

Sandra
Miņkova

IZGLĪTĪBA
DU profesionālais maģistra grāds
sabiedrības un valsts pārvaldē
(2007)

Amats

Slodze

vadītāja

1

LU Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas
nodaļa (1990), izglītība pielīdzināta
profesionālā maģistra grādam
LU Profesionālais maģistra grāds
informācijā un bibliotēkzinībās
Komplektēšanas
(2009)
un apstrādes
nodaļas vadītāja
LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā (2007)
DU Profesionālais maģistra grāds
Starpkultūru attiecību menedžeris,
profesionālais maģistrs starpkultūru
Lietotāju
attiecībās (2009)
apkalpošanas
nodaļas vadītāja
LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā
(2003)
Kultūras un izglītības darbinieku
Bērnu literatūras
tehnikums – vidējās kvalifikācijas
nodaļas vadītāja
bibliotekārs (1976)
LU Profesionālais maģistra grāds
informācijā un bibliotēkzinībās
(2006)
LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā (2004)
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:

1

1

1

Sistēmbibliotekārs

1

bibliogrāfs

1

bibliogrāfs

1
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Lilita
Žikova

Dzintra
Treikovska

Gunita
Kārkliņa

Elīza Lenša

Ruta
Mihalovska

Vilija
Lazdiņa
Dzintra
Ģeidāne
Ilona
Kikuste

vidējās kvalifikācijas bibliotekārs
(1984)
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikums
bibliotēku
darba
vecākais
specialitāte; kvalifikācija: vidējās
bibliotekārs
kvalifikācijas bibliotekārs (1982)
Kultūras un izglītības darbinieku
vecākais
tehnikums – vidējās kvalifikācijas
bibliotekārs
bibliotekārs (1979)
Bērnu literatūras
nodaļa
Latvijas Kultūras koledža. Pirmā
līmeņa
profesionālā
augstākā
bibliotekārs
izglītība, kvalifikācija bibliotēku
informācijas speciālists (2010)
Jēkabpils Valsts ģimnāzija (2011), LU
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātes studiju programma māksla,
bibliotekārs
apakšnozare
grafiskais
dizains,
studente.
LU Sociālo zinātņu maģistra grāds
politikas zinātnē (2002); LU Sociālo
redaktors
zinātņu
bakalaura
grāds
komunikāciju zinātnē (1997)
Latvijas Kultūras koledža. Pirmā
līmeņa
profesionālā
augstākā
bibliotekārs
izglītība, kvalifikācija bibliotēku
informācijas speciālists (2011)
Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikums - kvalifikācija bibliotekārs
bibliotekārs
(1987)
Kultūras
skola
kvalifikācija
bibliotekārs
bibliotekārs (2001)

1

1

1

1

1

1

1
1

Finansējums personāla attīstībai
Budžetā tālākizglītības pasākumiem tika atvēlēti 250.- eiro. Taču jāsaka, ka 2018.gadā saistošus
un piemērotus bibliotēkas darbinieku profesionālajai pilnveidošanai kursus atrast bija grūti. Daži
tika atcelti. Īpaši nepieciešama zināšanu papildināšana, kas saistīta ar informācijas tehnoloģijām,
elektroniskajiem resursiem, jaunām ierīcēm un informācijas nesējiem, dažādiem e-dokumentu
veidiem, to saderību ar programmatūru. Darbā nepieciešamas zināšanas par dažādiem edokumentiem, to izgūšanas, pārsūtīšanas iespējām.
Darbiniekiem Bērnu literatūras nodaļā nepieciešamas zināšanas par riskiem, ar kādiem var
saskarties bērni un jaunieši lietojot internetu, kāda aktuāla informācija tiek piedāvāt šobrīd šai
lietotāju grupai. Īpaši gados vecākiem kolēģiem grūti izsekot jaunajām informācijas
tehnoloģijām, kuras šobrīd lieto jaunieši.
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Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.k. Norises Norises vieta
Organizētājs(-i)
Pasākuma nosaukums,
laiks
galvenās tēmas
1. 16.02.
Jēkabpils
FOLD
Radošo industriju
Tautas nams
videokonference «Subject:
Creativity»

Stundu
skaits
6

Digitālo prasmju attīstīšana,
gudra un droša interneta
lietošana

Krustpils
kultūras nams

Latvijas
Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
asociācija,
VARAM
Jēkabpils galvenā
bibliotēka

27.03.

Krustpils
kultūras nams

Jēkabpils galvenā
bibliotēka

Jēkabpils reģiona un Neretas
novada publisko un skolu
bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides
seminārs. Aizvadītais gads
reģiona publiskajās bibliotēkās

2

5.

27.03.
9.04.

Mācības “VSAA pakalpojumu
pieprasīšana elektroniski”
Seminārs prasmju attīstīšanai
darbam ar bērniem no
nelabvēlīgām ģimenēm

7.

17.04.

EBSCO datubāzu apmācību
seminārs

3

8.

24.25.04.

Medijpratības konference “4
CanGurus”

6

9.

25.04.

Krustpils
kultūras nams

Jēkabpils galvenā
bibliotēka
Ludzas centrālā
bibliotēka,
Jēkabpils galvenā
bibliotēka
Kultūras
informācijas
sistēmu centrs
Latvijas
Bibliotekāru
biedrība, Jelgavas
pilsētas bibliotēka
Jēkabpils galvenā
bibliotēka

2

6.

Krustpils
kultūras nams
Rokišķi

LNB

Bibliotēku

Profesionālās Konference

2.

19.23.03.

LNB

3.

25.03.

4.

10. 16.05.

Kultūras
informācijas
sistēmu centrs
Jelgavas
pilsētas
bibliotēka

4

Jēkabpils reģiona un Neretas
novada publisko un skolu
bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides
seminārs. Darbs ar personas
datiem, Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas pakalpojumi,
Latvijas Bibliotekāru biedrības
aktualitātes, tikšanās ar literāti
Viju Beinerti

Jēkabpils reģiona un Neretas
novada publisko un skolu
bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides
seminārs.
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attīstības centrs
11. 22.05.

12. 24.05.

LNB,
Dabazinātņu
bibliotēka
Salas novads

13. 29.05.

Rundāles pils

14. 7.06.

Krustpils
kultūras nams

15. 20.21.07.

Dagdas
novads

16. 30.08.

Jēkabpils
pilsētas
bibliotēka
Jēkabpils
Tālākizglītības
un
informācijas
tehnoloģiju
centrs
LNB

17. 4.09.

18. 12.09.

19. 19.20.09.
20. 24.27.09.

Kuldīgas
galvenā
bibliotēka
Berlīnes
bibliotēkas

21. 11.10.

Microsoft
Latvia birojs

22. 15.10.

SIA “Tieto
Latvia”

Jēkabpils pilsētas
bibliotēka

“Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram”
Bibliotekāru pieredzes
apmaiņas brauciens

Jēkabpils galvenā
bibliotēka

Profesionālās kompetences
pilnveides izbraukuma
seminārs
UNESCO Latvijas UNESCO LNK sadarbības
Nacionālā
tīklu konference UNESCO
komisija
programmas “Pasaules atmiņa”
vērtību iepazīšanai
“Dokumentārais mantojums:
kolektīvās atmiņas nesējs”
Jēkabpils galvenā Kursi “Darbs ar grūtajiem
bibliotēka,
klientiem”
Izglītības un
attīstības centrs
“Ego”
Latvijas stāstnieku 3. Latgolys stuostnīku festivals
asociācija, Dagdas “Omotu stuosti par bitinīkim”
novada Folkloras
centrs
VARAM, Baltijas Mācību kurss “E-pakalpojumi
Datoru akadēmija un e-rīki dzīves situāciju
risināšanai”
Jēkabpils
Informatīvais seminārs
Tālākizglītības un “Vispārīgā datu aizsardzības
informācijas
regula”
tehnoloģiju centrs

LNB, Latvijas
Bibliotekāru
biedrība
LNB, Kuldīgas
galvenā bibliotēka

Konference “21. gadsimta
bibliotēka”

Ludzas centrālā
bibliotēka,
Jēkabpils galvenā
bibliotēka
Latvijas
Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
asociācija
SIA “Tieto
Latvia”

Bibliotekāru pieredzes
apmaiņas brauciens uz Berlīni.
Apmeklētas 3 bibliotēkas un
dienas centrs
Projekta “Smart Women”
noslēguma seminārs “Iespējas
jauniešu, uzņēmēju un NVO
digitālās kompetences
pilnveidei”
Padziļinātie kursi par BIS
SLISE “Cirkulācija”

Bibliotēku novadpētniecības
konference

5

5

8

8

6

5

8
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23. 16.10.

Krustpils
kultūras nams

Jēkabpils galvenā
bibliotēka

24. 8.11.

Krustpils
kultūras nams
SIA “Tieto
Latvia”

Jēkabpils galvenā
bibliotēka
SIA “Tieto
Latvia”

25. 14.11.

26. 22.11.

LU bibliotēka

27. 22.11.

Krustpils
kultūras nams

28. 20.12.

Krustpils
kultūras nams

Jēkabpils reģiona un Neretas
novada publisko un skolu
bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides
seminārs

Mācības par dzimtu vēstures
pētīšanu
Kursi par BIS ALISE
“Informācijas meklēšana
lokālajā tīklā (OPAC) un
interneta (WebPAC) katalogā”
Latvijas stāstnieku III Latvijas Stāstnieku
asociācija
konference “Stāsti par vietām,
lietām un cilvēkiem”
Jēkabpils galvenā Jēkabpils reģiona un Neretas
bibliotēka
novada publisko un skolu
bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides
seminārs. LNB lasīšanas
veicināšanas programmas un
kampaņas, Grāmatu starts,
Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija
Jēkabpils galvenā
bibliotēka

3

Jēkabpils reģiona un Neretas
novada publisko un skolu
bibliotēku darbinieku
profesionālās pilnveides
seminārs un tikšanās ar Juri
Visocki un Pāvilu Raudoni

Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Novecojošs kolektīvs, īpaši Bērnu literatūras nodaļā. Taču paredzama paaudžu nomaiņa dažu
gadu laikā, jo darbinieki ir gandrīz viena vecuma. Darbiniekiem izdodas noturēt un piesaistīt
bērnus un jauniešus bibliotēkai ar pasākumiem, bet prasās arī mūsdienīgākas darba metodes,
kuras paredzams ienāks līdz ar jaunu darbinieku piesaisti nodaļai.
Aktuāls jautājums ir arī zemais atalgojums bibliotekāriem, taču šis jautājums ir Jēkabpils pilsētas
pašvaldības ziņā un ir risināms kā komplekss pasākums kontekstā arī ar citu iestāžu
darbiniekiem.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Galvenie rādītāji
Bibliotēkas pamatrādītāji
2016

2017

2018

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-1,61%; -5,3%
-2,15%;
+0,35%
-4,9%; -3,9%
-7,83%; -2,77%
+29,6%; -5,8%

Lietotāju skaits
t. sk. bērni

3 661
1 163

3 602
1 138

3 410
1 142

Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita pagastā,
pilsētā, reģionā *
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

49 954
18 827
3 391
4 384

47 504
17 352
4 395
4 964

45 611
16 872
4 140
37 213

68 803
40 659
25 469
21 597
15,35%

64 458
39 130
23 068
19 862
15,23%

60 911
37 672
20 896
19 139
14,45%

-6,3%; -5,5%
-3,76%; -3,72%
-9,43%; -9,41%
-8,03%; -3,64%
-0,12%; -0,78%

26,9%
23 854

26,3%
23 656

26,2%
23 600

-0,6%; -0,1%
-0,83%; -0,24%

Apkopojot statistiku, praktiski visi darba rādītāji ir samazinājušies. 2018.gadā, salīdzinot ar
2017.gadu ir par 192 mazāks reģistrēto, aktīvo lietotāju skaits. Jāņem vērā, ka bibliotēkas
apkārtnē tika veikti remontdarbi, kas apgrūtināja piekļuvi. Daži lasītāji, kas atnāca, nodeva
paņemtos izdevumus un tā arī pateica: kamēr remontdarbi un apgrūtināta piekļuve mēs
nenāksim. Protams, to noteikti nevar izskaidrot tikai ar šo faktu.

1.diagramma
Viens no svarīgākajiem rādītājiem ir bibliotēkas krājuma izsniegums, sevišķi grāmatas un
periodiskie izdevumi, kuri sastāda vislielāko izsnieguma daļu. Vizuāli uzskatāmi tas ir redzams
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1.diagrammā. Protams, negribētos, lai šī tendence turpinās, bet nenoliedzami mainās cilvēku
paradumi, ikdienas prasības un arī elektroniskās tiešsaistes informācijas kļūst vairāk. Lielāko
izsniegumu veido tieši jaunākie izdevumi – no grāmatām tā ir jaunākā daiļliteratūra, preses
izdevumos ietilpst gan žurnāli, gan avīzes. Piedāvātais preses izdevumu klāsts ir plašs, visām
interesēm un gaumēm. Tomēr jāatzīst, ka vislielāko apgrozījumu veido tieši tekošā gada
izdevumi un katram izdevumam ir viens eksemplārs. To pašu var teikt arī par grāmatu
izsniegumu. Iepirkto grāmatu skaits ir salīdzinoši liels un aptver visas nozares, bet lielāko daļu
izsnieguma sastāda tieši daiļliteratūras izsniegums. Tas redzams arī 2.diagrammā.

2.diagramma
Apmeklētāji izjūt trūkumu pēc daiļliteratūras krievu valodā. Šī iemesla dēļ esam zaudējuši gan
dažus lasītājus, gan sarucis arī izsniegums.
Lai ari bērni lasa un apmeklē bibliotēku, tomēr arī šie rādītāji nav ar “+” zīmi. Ja skatāmies
pēdējos 3 gadus, tad lielākais kritums ir bijis 2017.gadā. Arī pie Bērnu literatūras nodaļas šogad
bija ļoti apgrūtinoši piekļūt remontdarbu dēļ, sevišķi rudens sezonā, kad atsākās skola.
Neskatoties uz to izsnieguma un apmeklēšanas rādītājs ir salīdzinoši pozitīvs. Skatīties tabulu
“Bibliotēkas paamtrādītāji” un 3.diagrammu.

3.diagramma
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Vērojams, ka vēlme pēc lasīšanas un bibliotēkas apmeklēšana samazinās tieši pusaudžu vecumā.
Tas saistāms gan ar jaunajām tehnoloģijām, gan citām interesēm. Lai arī latviešu valodas
skolotāji liek lasīt grāmatas, līdz bibliotēkai nonāk diezgan maza skolēnu daļa un parasti
grāmatas izvēlas nevis pēc satura, bet pēc to biezuma. Diezgan komiski, bet bibliotekāram ir
jāiesaka plānākā grāmata. Sk. nodaļu 10.
Virtuālais apmeklējums nav īsti korekts, jo tā kā mājas lapa ir ļoti novecojusi, ir apgrūtināta tās
statistikas uzskaitīšana. Korekta virtuālā apmeklējuma statistika uzrādās bibliotēkas emuāram
Jēkabpils stāsti.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
2018. gadā bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvāja klasiskos bibliotēkas pakalpojumus, kas
ir preses un grāmatu abonements, izstādes, dažādi pasākumi un visi ar datoriem un epakalpojumiem saistītie pakalpojumi.
Jauninājumus bibliotēkas darbā ievieš tas, ka arvien vairāk iestādes pāriet uz e-darba vidi un
savus klientu apkalpošanas punktus slēdz., piem., Latvijas Gāze, elektrības pakalpojuma
sniedzēji. Cilvēki vēl nav tam gatavi, tāpēc bibliotēkās ir jāsaskaras ar daudzu jautājumu
risināšanu., piem., kā attālināti noslēgt līgumu ar Latvijas Gāzi, vai kā iegūt savus elektrības
rēķinu pārskatus, lai tos iesniegtu kādā ar sociālo jomu saistītā iestādē un saņemtu atmaksu. Tā
kā arvien vairāk pakalpojumi kļūst pieejami attālināti un ar e-parakstu parakstīti dokumenti
arvien populārāki, tad visi bibliotekāri apguva arī kursu “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves
situācijās noderīgi e-risinājumi”, kuros tika apgūtas digitālā aģenta prasmes, kuru 2018.gadā
organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) projekta
“Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros. Tas dod vēl lielāku
iespēja palīdzēt klientiem orientēties portālā https://www.latvija.lv/ un izmantot e-pakalpojumus.
Daudzi apmeklētāji nāk uz bibliotēku, lai atvērtu sev atsūtītos dokumentus, kuri parakstīti ar eparakstu, jo mājās ar to netiek galā.
Ļoti aktuāli joprojām ir ar banku darbu saistītie pakalpojumi, kuros bibliotēkas darbinieks kļūst
par aktīvu konsultantu, lai nodrošinātu, dažādu pārskatu sagatavošanu un izdrukāšanu, un palīgu,
lai orientētos bankas e-pakalpojumos.
2018.gadā aktuāla bija e-pastu veidošana gados vecākiem cilvēkiem, jo namu apsaimniekotājs un
citi pakalpojumu sniedzēji pārgāja uz elektronisko rēķinu nosūtīšanu, tas saistīts ar jaunās
direktīvas ieviešanas. Līdz ar to bibliotēka ir kļuvusi par vietu, kur šiem rēķiniem var piekļūt. Lai
arī par izprintēšanu ir jāmaksā – 1.lpp. EUR0,07, tad tomēr tas ir daudz lētāk nekā saņemt rēķinu
pa pastu.
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,
vairāk tiek izmantota iespēja atvērt dokumentus ar e-parakstu, nevis parakstīt tos pašiem.
Pakalpojumi tiek sniegti visām lasītāju grupām. Kā vienu no aktuālākajiem pakalpojumiem
jaunāko apmeklētāju vidū var minēt konsultācijas mājasdarbu pildīšanā, kas nozīmē palīdzību
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dažādu prezentāciju sagatavošanā, informācijas atlasē un meklēšanā. Palīdzību informācijas
meklēšanā un atlasē lūdz arī pieaugušie apmeklētāji.
Joprojām 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,
bet 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.
Bibliotēka arī šogad tika izmantota kā telefona un pat gaismas lukturīša uzlādēšanas vieta, jo
savā dzīvesvietā elektrība nav pieejama.
Arī bibliotekārie pakalpojumi elektroniskā vidē kļūst arvien populārāki. Tā ir datu bāzes
letonika.lv attālinātās pieejas iespēja, arī EBSCO datu bāzi apmeklētāji labprāt izvēlas lietot
attālināti. Populāri ir Latvijas Nacionālās Bibliotēkas pakalpojumi, kas nodrošina tiešsaistes
pakalpojumus, sevišķi Digitālās bibliotēkas piedāvājums un arī meklētājs PRIMO, kurš meklē
vienlaikus kopkatalogā, LNB veidotajās un, kas ļoti svarīgi, arī tiešsaistes datubāzēs.
Arvien vairāk tiek izmantots tāds pakalpojums kā rakstu pasūtīšana elektroniski, kad bibliotēkas
lietotājs uz e-pastu atsūta sev interesējošas tēmas rakstu sarakstu ar lūgumu saņemt tos
elektroniskā formā. Apkalpojam lietotājus attālināti, izmantojot gan http://news.lv/library,
http://www.juristavards.lv, https://lnb.lv digitāli veidotās un attālināti pieejamās datu bāzes.
Divi no 2018.gadā abonētajiem žurnāliem bija elektroniski, nevis papīra formātā – “Pirmsskolas
Izglītība” un “Vecākiem”. Šos žurnālus lietotājam ir iespējams nosūtīt arī elektroniski.
Iekļaujoties Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, kā
jaunu pakalpojumu elektroniskā vidē ar BIS Alise caur moduli SBA varam nodrošināt gan
grāmatu izsniegšanu uz citām bibliotēkām, gan saņemšanu no citām reģiona bibliotēkām, ja tas ir
nepieciešams.
Bibliotēka sniedz pakalpojumus atbilstoši lietotāju un vietējās kopienas vajadzībām, tā piedāvā
iespējas ikdienas dzīvi pavadīt pēc iespējas saturīgāk un bagātināt savas zināšanas. 2018.gadā
bibliotēka turpināja darboties UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīklā. Notika vairāki pasākumi.
Viens no populārākajiem bija Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums “Stāsti sēliski”, kā arī šī
tīkla ietvaros notika nodarbības bērnu auditorijai, kuru mērķis bija veicināt stāstīšanas prasmes,
runāt un izteikties.
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti. Jaunu
lasītāju piesaiste
Praktiski katru dienu notiek savstarpēja komunikācija ar apmeklētājiem un vēlmes ļoti bieži tiek
izteiktas skaļi. Piem., 2018.gadā nebija abonēts Žurnāls Agro Tops un avīzes konTEKSTS,
МКЛатвия. Ņemot vērā apmeklētāju pieprasījumu, veicot jauno abonēšanu, tas tika ņemts vērā.
Aptauja ar anketēšanas lapām netika veikta, bet Bibliotēku nedēļas laikā tika uzlikta kaste ar
uzrakstu “Izsaki savu viedokli”, kastei blakus bija lapas ar uzrunājošu jautājumu – Kāda būtu
Tava ideālā bibliotēka? Katrs varēja izteikt savu viedokli, apmeklētāji arī tikai aicināti to darīt.
Pavisam tika aizpildītas tikai 13 lapas. Daži no variantiem kāda būtu ideālā bibliotēka:
 Ozolkoka mēbelēm, liela, klusa lasītava ar diennakts darba laiku;
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 Šī ir ideālā bibliotēka. Mani apmierina;
 Ļoti gribētu vienotu bibliotēku ar plašām telpām, kurā būtu patīkami uzturēties.
 Ar jaunām un nenovecojošām grāmatām. Kur visas var ņemt uz mājām. Vai arī lasīt
virtuāli, bez maksas.
Jēkabpils 3. vidusskolas 5.a klases skolēni un audzinātāja I.Languša bibliotēkas apmeklējumu
vērtēja šādi:
Šī gada 31.janvārī mums, Jēkabpils 3.vidusskolas 5.a klases skolēniem, bija projektu diena.
Lieliskā noskaņojumā devāmies uz Jēkabpils pilsētas bibliotēku, lai uzzinātu ko interesantu.
Bibliotekāres vispirms mums pastāstīja par Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, kas dzimuši Jēkabpilī
un tās apkaimē. Mēs uzzinājām par dzejnieci un mākslinieci Rutu Štelmaheri, aktrisi Dārtu
Daneviču, papildinājām savas zināšanas par mums jau zināmiem rakstniekiem. A.S.Gailīti,
J.Jaunsudrabiņu, J.Raini. Kad bijām apskatījuši mūsu novadnieku grāmatas un uzzinājuši par
bibliotēkas vēsturi, mēs devāmies uz otro stāvu. Klausījāmies par mūsu pilsētas vēsturi. Atmiņā
palika stāsts par tiltu, kas savieno abus Daugavas krastus – Krustpili un Jēkabpili. Mēs
centāmies iztēloties, kā agrāk, kad vēl nebija tilta, cilvēki ar laivu pārceltuves palīdzību nokļuva
no viena krasta uz otru. Pēc tam bibliotekāres stāstīja par pilsētas senajām un arī jaunajām
ēkām. Mums, protam, patika stāsts par mūsu skolas vēsturi, interesanta bija arī informācija par
Marijas meiteņu skolu. Un tad vēl nostāsts par lūsi mūsu pilsētas ģerbonī.
Lai pārbaudītu, cik uzmanīgi esam klausījušies daudzos stāstus, mēs spēlējām spēli. Noslēgumā
bibliotekāres mūs cienāja ar tēju un cepumiem. Interesanta, ar informāciju bagāta un sirsnīga
bija šī diena. Par to mīļš paldies Jēkabpils pilsētas bibliotēkas labajiem gariņiem –
bibliotekāriem.
Par bibliotēku ir informācija gan sociālajos tīklos, gan arī presē tiek publicēta informācija par
bibliotēkas pasākumiem. Esam vairākkārt pārliecinājušies, ka kvalitatīvs pasākums strādā, arī kā
jaunu lasītāju piesaistes veids. Novērots, ka pārsvarā cilvēks atnāk pierakstīties bibliotēkā tikai
tad, kad viņam ir vajadzīgs konkrēts pakalpojums, kuru citādā veidā nevar saņemt. Kad notiek
kādas bibliotekārās stundas vienmēr tiek stāstīts par bibliotēku un arī par iespējām, ko sniedz
bibliotēka reģistrētam lietotājam. Tā, piemēram, rudenī pēc bibliotekārās stundas vietējās
koledžas 1.kursa 4 studenti pierakstījās bibliotēkā.
Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Tādu nav.
Ilgus gadus sadarbojāmies ar Jēkabpils reģionālas slimnīcas bibliotēku. Otrajā pusgadā sadarbība
aprāvās. 2019.gada sākumā bibliotēka tika likvidēta
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām
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
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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. 2018.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.
Viens pasākums bija paredzēts tieši ilgstošajiem bezdarbniekiem, tā bija bibliotēkas sagatavota
lekcija – bibliotekārā stunda “Bibliotēka izaugsmes veicināšanai”. Šīs lekcijas apmeklētāji bija
Mācību Centra Plus kursanti, kuri piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Atbalsts
ilgstošajiem bezdarbniekiem”.
Esam iesaistījušies ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Jēkabpilī”. Šī projekta ietvaros 2018.gadā notika 2 pasākumi. Tie bija aktuāli visām lasītāju
mērķgrupām.
2018.gadā var izdalīt atsevišķu pakalpojumu, kas kļuva aktuāls tieši šogad – namu
apsaimniekotāja un pakalpojumu sniedzēju rēķinu drukāšana senioriem. Aktuāli tas ir tieši tiem
senioriem, sevišķi 70-gadīgiem un vecākiem, kuri līdz šim nav saskārušies ar jaunajām
tehnoloģijām un savā ikdienas dzīvē tās neizmanto.
Uzziņu un informācijas darbs
Bibliotēkā katru dienu tiek sniegtas dažādas uzziņas. Uzziņu sniegšanai tiek izmantotas gan
bibliotēkas grāmatas un periodika, kā arī LNB letonika.lv, news.lv un EBSCO datubāzes, kā arī
Jēkabpils 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.
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)
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tiek konsultēti un mācīti kā izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu, kā izmantot LNB veidoto
kopkatalogu un datu bāzes. Izglītojošais darbs tiek veikts arī bibliotekārajās stundās.
Saistībā ar mācību procesu pieprasījumu tēmas paliek nemainīgas. Joprojām aktīvi tiek
pieprasītas grāmatas pedagoģijā, sevišķi sākumskolas un pirmsskolas pedagoģijā,
uzņēmējdarbībā, uzņēmuma finansēs, juridiskā un medicīnas literatūra. Agrobiznesa koledžas
audzēkņi regulāri izmanto grāmatas uzņēmējdarbībā un mārketingā. Kopš iekļaušanās
reģionālajā kopkatalogā, daudz ātrāk ir pārredzams viss reģiona piedāvājums un vajadzības
gadījumā var pieprasīt, vai ieteikt lasītājam citā bibliotēkā vērsties pašam.
Lielākās uzziņas parasti ir tās, kuras tiek sniegtas skolēniem ZPD rakstīšanai. Tāda bija uzziņa
par Jēkabpils Lauktehnikas mikrorajonu, kur tika izmantotas gan grāmatas, gan novadpētniecības
mapes, gan LNB analītikas datu bāze un digitālā bibliotēka, arī “Saules baterijas, darbības
principi, vide, ekoloģija”. Medicīnas studentei tika meklēta literatūru par tēmu “Darba vides
psihosociālo riska faktoru ietekme uz veselību”. Praktiski visām uzziņām var piedāvāt kādu
konkrētās tēmas literatūru, varbūt vienmēr tā nav pietiekošā daudzumā un kvalitātē, bet tad
attiecīgā informācija visbiežāk tiek meklēta arī LNB meklētājā PRIMO, ar kura palīdzību
lietotājam tiek parādītas visas iespējas, kā nokļūt pie sev interesējošā. Ne vienmēr izdodas
izsniegt konkrētu grāmatu, bet vienmēr tiek sniegta informācija, kā pie tās tikt.
Šobrīd nepilnīgi varam nodrošināt uzziņas, kas saistītas ar medicīnisko darbu., piem.,
fizioterapiju, pediatriju. Neizpildīts palika pieprasījums pēc grāmatas Ieviņš, Ģederts. Augu
fizioloģija, bet tika informēts, kur šī grāmata ir pieejama.
Samērā bieži bibliotēkā pēc informācijas vēršas cilvēki, kuriem ir nepieciešama ātra informācijas
iegūšana. Piemēram, konkrēts iestādes telefona numurs (Daugavpils poliklīnikas reģistratūras
numurs, Ieroču veikala tel. nr., Jēkabpils morga tel. nr.), uzņēmuma vai iestādes adrese.
No uzziņām, kas nav saistītas ar literatūras avotu izguvi, arī 2018.gadā vispieprasītākās bija
konsultācijas par internetbankas lietošanu, tikšanu pie konta pārskatiem un to izdrukāšanu. Tāpēc
ikdienas darbā īpašs apmeklētāju samazinājums nav jūtams, jo bibliotēka tiek izmantota arī kā
konsultāciju un uzziņu vieta. Visvairāk saistībā ar dažādiem e-pakalpojumiem, jo arvien vairāk
iestādes pāriet uz e-darba vidi, bet cilvēki, sevišķi vecāki vai no maznodrošinātā slāņa nespēj
paši ar šīm pārmaiņām tikt galā. Pēc uzskaites datiem, sk. 4.diagrammu, redzams skaitliskais
kritums. Jāņem vērā, ka ikdienā ne vienmēr viss tik smalki tiek uzskaitīts, jo sīkos darbiņus,
piem., palīdzēt atvērt e-pastu, nokonsultēt par paroles izveidi vai pareizu tās ievadi, palīdzēt
atvērt dokumentu, lai to varētu izprintēt, visbiežāk aizmirstas uzskaitīt, jo tas ir ikdienas darbs.
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4.diagramma

E-apmācība visbiežāk tiek veikta par bibliotēkas pakalpojumiem, kā arī pakalpojumiem, kuri
pieejami caur portālu mana.latvija.lv vai citiem ar elektronisko reģistrēšanos saistītiem
pakalpojumiem. Aktuāli 2018.gadā bija konsultācijas par portāla https://eveseliba.gov.lv/
lietošanu, kurā nepieciešamas konsultācijas par slimības lapu noslēgšanu, izdrukāšanu, e-recepšu
izdrukāšanu. Joprojām aktuāli, tāpat kā iepriekšējos gados tādu portālu kā
https://www.elektrum.lv/, https://lg.lv/, https://datamed.lv/ izmantošana un konsultācijas to
lietošanā.
Vecākā bibliotēkas lietotāja, kura tiek konsultēta un veikta apmācība tieši internetbankas
lietošanā ir 84 gadus veca.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nekas daudz nav mainījies un visvairāk sniegtas
konsultācijas par:








internetbankas lietošanu;
e-pasta izveidošanu rēķinu saņemšanai;
rēķinu un biļešu izdrukāšanu no e-pasta;
kā pievienot un nosūtīt dokumentu elektroniskā formātā;
e-pakalpojumi Latvijas valsts portālā;
iedzīvotāju ienākumu deklarācijas iesniegšana;
skenēto dokumentu nosūtīšana, izmantojot e-pastu.

Mazāk saskārāmies ar konsultēšanu par CV rakstīšanu. Šogad aktuālāka bija kļuvusi e-pastu
izveide, lai varētu gan pieteikties dažādiem e-pakalpojumiem, gan tos saņemt. Kā jauninājums
cilvēku dzīvēs ir arī datamed.lv, kur tiek uzglabāta dažādu medicīnisko izmeklējumu vēsture un
nosūtītas izmeklējumu atbildes. Lai šai informācijai piekļūtu, arī tiek izmantotas bibliotēkas.
Bibliotēkas izglītojošā darbība
Bibliotēka 2018.gadā veica izglītojošo darbu, bet savas kompetences ietvaros. Tika novadītas 2
interaktīvās stundas “Pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums man un Tev”. Viena bibliotekārā
stunda par bibliotēkas pakalpojumiem un izmantošanas iespējām. Viena lekcija – bibliotekārā
stunda “Bibliotēka izaugsmes veicināšanai”.
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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, afišās, kā arī portālos. Bija izvietota arī
informācija par izglītības iespējām caur ES fondiem strādājošajiem pieaugušajiem, kas pieejama
Jēkabpils pilsētā.
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.
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Kopš iekļaušanās reģionālajā kopkatalogā, nevaram korekti atlasīt un analizēt tikai savas
bibliotēkas datus saistībā ar WebPac, tas ir skatāms visa kataloga ietvaros. Varam secināt, ka no
aktīvajiem, reģistrētajiem 2018.gada lietotājiem, kuri bija 3410 autorizācijas dati ir piešķirti 602.
No jauna 2018.gadā autorizācijas dati tika piešķirti 46 lietotājiem.
Iekšzemes un starptautiskais SBA
SBA rādītāji
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2016

2017

2018

2

2

8

9

14

10

Šobrīd daudzas grāmatas ir pieejamas digitālajā bibliotēkā vai pat tiešsaistē, un tas atvieglo
situāciju. No LNB tika saņemtas 3 grāmatas, pārējās ir no reģiona bibliotēkām. Dažus izdevumus
esam izsnieguši arī citiem, pārsvarā reģiona bibliotēkām. Viens ieskenēts raksts no žurnāla sūtīts
uz Gulbenes bibliotēku. Šobrīd sadarbība ar reģiona bibliotēkām var kļūt ciešāka, jo, pēc
iekļaušanās kopkatalogā, varam izmantot SBA moduli.
Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Praktiski visus pakalpojumus varam nodrošināt. Joprojām nevaram sniegt pakalpojumus visai
ģimenei vienlaicīgi, jo bibliotēka ir izvietota divās ēkās. Nav ieviesta arī pašapkalpošanās
sistēma. Lai šo problēmu risinātu ir vajadzīga pašvaldības lielāka ieinteresētība un finansiālais
atbalsts vai arī startēšana kādā šim mērķim paredzētā projektā, bet arī tas var notikt tikai ar
pašvaldības atbalstu.
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6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Pārskata periodā krājuma komplektēšanas prioritāte ir nozaru literatūra. Tā kā 2018.gads bija
Latvijas Simtgades gads, tad izdevniecības piedāvāja visai plašu uzziņu literatūras, daiļliteratūras
un kultūrvēstures tematikai veltītu grāmatu klāstu. Piemēram, “Celaines, celu jostu un apaudu
aušana”, “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei”, “Nacionālā enciklopēdija”, “Rundāles pils. Pils
tuvplānā”un citas. Bibliotēka iespēju robežās šīs grāmatas iegādājās, jo tajās atrodamā
informācija ir aktuāla daudzus gadu desmitus.
Oriģinālliteratūras klāstu papildināja ne tikai daiļliteratūra, bet arī izdevumi par citu Latvijas
novadu vēsturi un ievērojamiem cilvēkiem – “Jaunjelgava”, “Pļaviņu pilsētas un tuvākās
apkārtnes vēsture”, “Hiršenhofas stāsts”, grāmatu sērija “Mēs – neretieši”, “Daugavpils novads.
Vietas vērtība” u.c.
Tāpat bibliotēka turpināja krājuma papildināšanu juridiskajās zinātnēs, psiholoģijā un citās
nozarēs.
Krājuma attīstības koncepcija pielikumā Nr.1.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
2016
2017
Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai

2018

9633

10182

11 121

t. sk. grāmatām

6404

6950

7363

t. sk. bērnu grāmatām

2106

2085

1872

t. sk. periodiskajiem
izdevumiem

3229

3232

3780

0,40

0,43

0.47

Finansējums krājumam uz 1
iedz. skaita pagastā, pilsētā,
reģionā
Rekataloģizācija
Rekataloģizācija ir pabeigta.

Periodisko izdevumu pasūtīšana 2018.gadā
2018.gadā tika piedāvāts plašs periodisko izdevumu klāsts. Pavisam tika pasūtīti 89 nosaukumi,
bet pieejami 92 nosaukumi. Trīs izdevumi mums tiek piegādāti bez maksas: Brīvā Daugava –
vietējais preses izdevums, Jēkabpils Vēstis – pašvaldības izdevums, Ceturtdiena – reklāmas
izdevums, bet vietējā sabiedrībā ļoti aktuāls. No 89 nosaukumiem 28 nosaukumi ir Bērnu
literatūras nodaļā. Sk. pielikumu nr.2.
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Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.

120

31

120

3

2284

7886

903

7886

1337

Audiovizuālie

2

3

1

10

4

17

1

9

38

EUR

34

10

Pārējie

Atvietotie

1

38

EUR

3

9

Attēlizdevumi

391

1

EUR

107

Elektroniskie

404

14

EUR

113

2

Kartogrāfiskie

Nodoti
bezatlīdzībā

EUR

1331

Nošizdevumi

7339

EUR

765

Seriālizdevumi.

7362

Kopā:

EUR

2137

Grāmatas

EUR

Pašvaldības
līdzekļi

Finansējuma
avots

Eksemplāri kopā

Krājuma komplektēšanas avoti

Krājuma rādītāji:
Krājuma rādītāji
2016

2017

2018

3 247

2 434

2 284

1 173

1 012

903

t. sk. latviešu daiļliteratūra

375

217

113

t. sk. bērniem (B+J)

380

230

211

Izslēgtie dokumenti

7 127

4 649

3 743

Krājuma kopskaits

73 307

71 092

69 633

t.sk. grāmatas un citi dok.

50 874

51 583

50 915

t.sk. periodiskie izdevumi

22 433

19 509

18 718

Grāmatu krājuma apgrozība

0.85

0.80

0.79

Periodisko izdevumu
apgrozība

1.13

1.18

1.12

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas

Vairums jaunieguvumu iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, galvenokārt latviešu valodā.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājies grāmatu skaits krievu un angļu valodā. Samazinājies
arī bērnu un jauniešu grāmatu skaits, jo šajā gadā krājuma papildināšanas prioritāte bija
monogrāfijas, veltītas Latvijas kultūrvēsturei.
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Situācijas raksturojums
Izvērtējot situāciju, secinām, ka pieaug pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai, bet
samazinās iegādāto eksemplāru skaits. Piemēram, 2017.gada grāmatu iegādei finansējums bija
6950 eiro un tika iegādātas 811 grāmatas. Savukārt 2018. gadā finansējums – 7363 un iegādātas
765 grāmatas. Ievērojams kritums 2018.gadā bija tieši latviešu daiļliteratūras iegādē, jo lielākā
daļa iegādāto monogrāfiju bija nozaru literatūrā (vēsturē un kultūrvēsturē – saistībā ar valsts
simtgadi).
Turpmāk nepieciešams popularizēt krājumā esošo literatūru kultūrvēsturē, vairāk iepirkt
daiļliteratūru, sevišķi krievu valodā, jo palielinās pieprasījums pēc daiļliteratūras un psiholoģijas
tematikai veltītajām grāmatām krievu valodā.
Vairāk kā divas reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies arī dāvinājumu skaits. Cilvēki
bieži vien vēlas dāvināt grāmatas, kuras bibliotēkas krājumā jau ir, tādēļ pieņemam grāmatas,
kuras nepieciešamas krājuma “piekomplektēšanai”.
Datubāzes
Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas 3 abonētās tiešsaistes datubāzes: Letonika.lv, news.lv un
EBSCO. Piekļuve ārpus bibliotēkas telpām 2018.gadā tika nodrošināta Letonika.lv un EBSCO.
Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums
Dabubāze

2016

2017

2018

Letonika

459

2560

3112

News

286

402

249

EBSCO

1733

1678

813

Krājuma un datubāzu popularizēšana
Krājuma popularizēšana:
 Jauno grāmatu diena 1x mēnesī;
 Tematiskās izstādes Kultūras kanona ietvaros 1x mēnesī;
 Rakstnieku – jubilāru plaukts, kurā izvietotas grāmatas un kuras drīkst ņemt līdzi – visu
mēnesi;
 Plaukts ar literatūru par dažādām Latvijas vietām – visu gadu;
 Jaunākās nozaru literatūras plaukts – visu gadu;
 Lasītāko gada grāmatu TOP 10 – 1x gadā Facebook;
 Bibliotekārās stundas.
Datubāzu popularizēšana notiek praktiski katru dienu un, protams, bibliotekārajās stundās, kur
tiek rādīti piemēri un arī piemeklēti dažādi uzdevumi, lai veicinātu pašus izmantot datubāzi.
Informācija tiek ievietota arī Facebook bibliotēkas kontā. Ikdienas darbā tas notiek tā – jā
apmeklētājs griežas ar kādu jautājumu pētnieciskajam darbam vai kādā padziļinātā informācijas
meklēšanā, tad vienmēr tiek stāstīts un reizē arī parādīts par tām iespējām, kuras piedāvā šīs
konkrētās datu bāzes. Šādiem darbiem vairāk tomēr tiek izmantots news.lv un EBSCO.
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Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri. Saziņa visbiežāk notiek telefoniski, caur e-pastu, tiek
izmantoti arī sociālie tīkli. Zvanīts tiek vairākkārt, bet novērojams tas, ka, ja paņemtie izdevumi
netiek atnesti pēc pirmās saziņas, tad visbiežāk tas nenotiek nekad. Viens pozitīvs piemērs –
apmeklētājs bija paņēmis grāmatu vācu valodas apguvei pašmācībā, grāmata tika nozaudēta un
aptuveni 2 gadus šī grāmata nebija atgūstama, bet cilvēks tomēr nolēma nokārtot savas saistības
ar bibliotēku un nopirka līdzvērtīgu grāmatu vietā, kuru tagad varēs izmantot citi bibliotēkas
apmeklētāji.
Pēc vairākkārtējas saziņas, kura tomēr bija nesekmīga un vairāku gadu kavējuma, JPB LAN
nodaļā tika norakstīti 48 eksemplāri, kā no lasītājiem neatgūstami.
Soda nauda par kavējumiem 2018.gadā netika iekasēta.
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. Vairāk kā 300 izdevumu norakstīšanas
iemesls bija – nolietoti. Arī 2018.gadā tika strādāts pie aktualitāti zaudējošo izdevumu
norakstīšanas.
2018.gadā krājums nodrošināja praktiski visu uzziņu sniegšanu, bet jāseko līdzi jaunākajām
tendencēm un izdotajām grāmatām tādās nozarēs kā pedagoģija, psiholoģija, grāmatvedība un
ekonomika.
Bibliotēkas krājumu ļoti papildina datu bāze EBSCO, kur ir pieejami žurnāli un to pilnteksti
visdažādākajās nozarēs un praktiski par jebkuru tēmu.
Izjūtam to, ka gada griezumā ir mazs iepirkums daiļliteratūras grāmatām krievu valodā, to
krājums ir novecojis un vairākkārtīgi pārlasīts. Tas atspoguļojas arī izsniegumā, jo liela daļa
lasītāju vēlas grāmatas tieši krievu valodā. Jāmeklē iespēja, kā šo iepirkuma problēmu risināt.
Līdz ar to nākamajā gadā saruks grāmatu skaits latviešu valodā, jo daļa finansējuma tiks
novirzīta grāmatu iegādei krievu valodā.
2018.gadā krājums tika papildināts ar daudzām nozaru grāmatām, sevišķi Latvijas kultūrvēstures
jomā, iegādāti arī daži monumentāli izdevumi, kā, piemēram., Imanta Lancmaņa sagatavotais
izdevums “Rundāles pils”; Balgalve-Treimane Lilija “Celaines, celu jostas un apaudu aušana”.
Tomēr jāpievērš pastiprināta uzmanība arī jaunākajai daiļliteratūrai un tās laicīgai iepirkšanai un
nodošanai lasītājiem, jo visi seko līdzi tieši jaunākajai literatūrai.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
2018. gada pamatrādītāji

Lietotāju skaits BLN
bērni un jaunieši
Apmeklējumu skaits
bērni un jaunieši
Izsniegumu skaits
bērniem un jauniešiem

2016

2017

2018

2 050

1 890

1 603

+ - salīdzinot ar
iepr. gadu
- 287

1 163

1 138

1 142

+4

25 537

21 773

20 234

- 1 539

18 827

17 352

16 872

- 480

25 778

23 110

21 473

- 637

21 597

19 862

19 139

- 723

Tabula atspoguļo Bērnu literatūras nodaļas darbu. Nodaļa atrodas atsevišķā ēkā, to ir iecienījuši
kā informācijas avotu arī pieaugušie. Lasa bērnu vecāki, vecvecāki, skolotāji, pirmskolas
izglītības iestāžu skolotāji un darbinieki.
2018.gadā Bērnu literatūras nodaļa apmeklētājiem bija atvērta 284 dienas.
Bērnu literatūras nodaļa ir pieejama visiem Jēkabpils iedzīvotājiem. Skaitliski lielākais
apmeklētāju vairums ir no tuvākajām mikrorajona skolām – Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2. vidusskolas. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī Jēkabpils
3.vidusskolas, Krustpils, Ābeļu un Sūnu pamatskolas skolēni, kā arī pirmsskolas izglītības
iestāžu “Zvaigznīte”, “Zvaniņš” un “Auseklītis” audzēkņi. Lietotāju vidū arī lasīšanas vadītāji –
skolotāji, pulciņu vadītāji, vecāki.
Galvenie pamatrādītāji ir samazinājušies. Likumsakarīgi mazāks (aptuveni par 1000) kļuvis
datorlasītavas apmeklētāju skaits. Samazinājies arī abonementa apmeklētāju skaits (-1 441).
Esam novērojuši, ka ievērojami mazāk kļuvis lasītāju vasarā. Daudzi skolotāji vairs nedod
skolēniem ieteicamās literatūras sarakstus lasīšanai brīvlaikā. Apmeklētāju skaitu ietekmēja arī
remontdarbi Pasta ielā. Četrus mēnešus vistumšākajā gada periodā (septembris – decembris) bija
apgrūtināta iekļūšana bibliotēkas ēkā. Izdevies vairāk piesaistīt apmeklētājus organizējot masu
pasākumus (+317). Bērni labprāt apmeklēja arī Spēļu istabu. Te notiek radošās darbnīcas, ir
spēļu galds un iespēja spēlēt dažādas galda spēles. Dažkārt tiek spēlētas pašiem savas līdzi
paņemtās, vai izdomātas spēles. Vai vienkārši sarunāta tikšanās vieta.
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Veidojot krājumu bērnu literatūras nodaļā, cenšamies ievērot vienmērīgu jaunieguvumu
sadalījumu starp lasītāju vecuma grupām. Tas ne vienmēr izdodas, jo izdevniecībām ir izdevīgāk
izdot bilžu grāmatas un smieklīgās grāmatas jaunākajam skolas vecumam. Labas, interesantas
lasāmvielas vecākajai skolēnu grupai ir samērā maz. Bērnu grāmatas pārsvarā iegādājamies
Jēkabpils grāmatnīcās SIA “Zvaigzne ABC” un SIA “Jānis Roze”, kā arī pie grāmatu
izplatītājiem “Virja LK” un “Latvijas grāmata”. SIA “Kors N” iegādājamies lasītājiem
nepieciešamās grāmatas krievu valodā. Grāmatas tiek atlasītas klātienē, izvērtējot katra
izdevuma piemērotību mūsu lasītāju interesēm un vajadzībām. Mazajiem bērniem vienmēr ir
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patikušas grāmatas – kinostāsti. 2018. gadā varējām viņus iepriecināt ar trim jaunām
grāmatiņām par Ķepu patruļu. Joprojām mīļas ir grāmatas par Runci Punci. Jaunākā skolas
vecuma bērniem pēdējā gada laikā veidoja rindu uz H. Mankāsteres grāmatām par Izidoru Mūnu.
Lasītāko grāmatu skaitā ir arī I. Zīgnersa grāmatu sērija par Mazo pūķi Kokosriekstu. Patīkami,
ka bērni ar aizrautību lasa ne tik plānās D. Viljamsa grāmatas. Vidējā vecuma lasītāji, bez Grega
un Nikijas dienasgrāmatām, iecienījuši arī D. Lendija grāmatu sēriju par kaulaino detektīvu
Blēžgabalu Jaukumu un Dž. Grejas grāmatas par kaķi Stiķi. Neparasti, bet arī latviešu
rakstnieces Māras Ozolas piedzīvojumu stāsti “Ala” un “Cietoksnis” ir daudz lasīti. Vecāko
klašu lasītāji cits citam iesaka Hollijas Smeilas grāmatu sēriju “Geek Girl” un K. Vestas romānu
“P.S. Tu man patīc”. Priecājamies, ka esam saņēmuši K.S. Lūisa “Nārnijas hronikas” atkārtotu
izdevumu. Iepriekšējais jau bija nolietojies.
Bez kārtējiem jaunieguvumiem, krājumu papildinājuši arī dāvinājumi un un lietotāju atvietotās
grāmatas. Saņemts LNB dāvinājums 15 grāmatas par € 102.99 lasīšanas veicināšanas akcijas
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2018” īstenošanai.
Krājuma papildināšanas avoti
Eksemplāri
JP pašvaldība

274 + 296 periodika

Dāvinājumi

20
t.sk. Bērnu žūrija

13

Atvietotie

25

Pārvietotie no pieaugušo grāmatu
krājuma

11

Kopā:

626

2018. gadā tika saņemti 27 nosaukumu periodiskie izdevumi. Turpinājām saņemt izdevniecības
“Egmont Latvija” izdotos 8 nosaukumu žurnālus mazajiem lasītājiem. Visvairāk no tiem lasīti ir
“Disney Princeses”, “Barbie” un “Vāģi”. Populāri arī žurnāli “Avene” un “Avenīte”. Jau
vairākus gadus popularitāti nezaudē žurnāls “Ilustrētā Junioriem”. Katram no žurnāliem atrodas
savs lasītājs. Vieni ar nepacietību gaida katru jauno “Auto”, “Astes” vai “Sporta” numuru, citus
interesē “100 Labi Padomi”, “Ieva”, “Leģendas” u.c. Latvijā ļoti pietrūkst atsevišķām bērnu
vecuma grupām adresētu žurnālu. Piemēram, 2. klases zēnam nav īsti piemērots neviens bērnu
žurnāls. “Vāģi”, “Ķepu patruļa” viņu vairs neaizrauj, bet “Ilustrētā Junioriem” tomēr vēl neliekas
interesants.
Periodiskos izdevumus daudz izmantojam gan pasākumu sagatavošanā, gan organizējot
literatūras skates un izstādes. Janvāra grāmatu skati par suņiem “Cilvēka labākais draugs” lieliski
papildināja materiāli no žurnāla “Astes”. Februāra skatē “Vēl augstāk, vēl tālāk, vēl ātrāk” kas
bija veltīta XXII Ziemas Olimpiskajām spēlēm, pārsvarā tika izmantoti žurnāla “Sports” raksti
un plakāti. Arī pasaku grāmatu skati “Reiz dzīvoja princese” papildinājām skaistiem plakātiem
no bērnu žurnāliem. Gatavojoties faktu spēlei “Kā radās lietas”, ļoti noderēja eksperimentu
apraksti žurnālā “Ilustrētā Junioriem”. Arī gatavojoties radošajām darbnīcām “Sikspārņu
salidojums”, idejas meklējām un atradām iepriekšējo gadu žurnālos “Spicīte”. Mīklu maratona
“Pūcītes ceturtdienas” dalībnieki risināja žurnālos “Pūcīte” un “Spicīte” publicētās mīklas un
uzdevumus.
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Lai uzlabotu krājuma kvalitāti, tika izvērtētas grāmatas visās vecuma grupās. Norakstījām maz
lasītos, aktualitāti zaudējušos, nolietojušos iespieddarbus.
Sastādīti 6 norakstāmo iespieddarbu saraksti. Izslēgtas 1 211 bibliotekārās vienības.
Norakstīšanas iemesli
Kopskaits
Novecojuši pēc satura

667

Lietotāju nolietotie

510

Lietotāju nozaudētie

8

Nodoti PB
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Kopā:

1 211

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana
Gada laikā reģistrētas 1859 uzziņas un konsultācijas, tai skaitā 105 uzziņas.
Uzziņu un konsultāciju sniegšana ir notiek katru dienu visās bibliotēkas nodaļās. Sarežģītākās
uzziņas ir reģistrētas lasītavā. Pagājušajā – Olimpiskajā gadā bijusi pastiprināta interese par
ziemas sporta veidiem, Latvijas sportistiem – olimpiešiem. Sakarā ar Latvijas jubileju daudzas
uzziņas sniegtas par Latvijas dzīvnieku un augu valsti, tūrisma objektiem, Dziesmu un deju
svētkiem, dažādu novadu tautas tērpiem, latviešu ornamentiem un spēka zīmēm, Latvijas vēsturi
dažādos vēstures posmos, par kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, politiķiem u.c. Apmeklētājus
interesējusi arī Jēkabpils vēsture un mūsu pilsētā skatāmie vides objekti – Vecpilsētas laukums,
Svari, Mazā muzikanta skulptūra, Strūves un Kena parki. Ceturto klašu skolēni projektu nedēļā
veidoja stāstījumu par ielu, kur katrs dzīvo. Bibliotekāram nācās gan meklēt faktus par vajadzīgo
ielu, gan attīstīt skolēna fantāziju, lai projekta nedēļas darbs izdotos interesants.
Visbiežāk uzziņu sniegšanai izmantots dažādi elektroniskie resursi, tai skaitā, datu bāzes,
enciklopēdijas un tematiskās mapes.
Lai pilnveidotu bērnu prasmes pašiem meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju, strādājam ar
katru apmeklētāju individuāli un arī rīkojam pasākumus.
Janvārī notika faktu spēle “Kā radās lietas”. Spēle sastāvēja no divām daļām. Vispirms
dalībnieki ar enciklopēdiju un interneta palīdzību noskaidroja, kāda izgudrojuma vēsturi un tad
katram bija iespēja piedalīties interesanta eksperimenta veikšanā. Faktu spēle notika nedēļā, kad
tiek atzīmēta Pasaules bērnu izgudrojumu diena. Varbūt arī mūsu vidū aug kāds ievērojams
izgudrotājs!? (Pielikums 3., att. 2.)
2018. gadā 15. reizi Latvijā tika organizēta Drošāka interneta diena. Šajā dienā, ar mērķi
pievērst interneta lietotāju uzmanību drošībai internetā, aicinājām apmeklētājus iesaistīties
dažādās aktivitātēs. Mazāko klašu skolēni varēja minēt krustvārdu mīklu, kur burtu jūklī bija
jāatrod termini, kas saistīti ar interneta lietošanu. Vecāko klašu skolēni veicot testu noskaidroja,
kas ir privātums, iepazinās ar riskiem, kuros varam nonākt publicējot personīgu informāciju
sociālajos tīklos.
Latvijas Drošāka interneta centrs februārī piedāvāja konkursu skolēniem “Foto detektīvs”, kurā
aicinājām piedalīties arī mūsu datorlasītavas apmeklētājus. Konkursa mērķis bija pavērst
interneta lietotāju uzmanību uz to, vai proti atpazīt sagrozītu informāciju no patiesas, vai atšķir
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īstu fotogrāfiju no viltotas, vai proti izvairīties no viltus ziņām. Konkursā piedalījās 43
dalībnieki.
Eiropas Digitālajā nedēļā (19.03 – 23.03) iepazīstinājām lietotājus ar interneta resursu
letonika.lv, ar apjomīgajā datubāzē atrodamo uzticamo informāciju par Latvijas kultūru, vēsturi,
dabu, valodu un literatūru. Pasākuma mērķis bija rādīt, kā prasmīgi izmantojot interneta resursu,
tas var kļūt par labu palīgu, gatavojot stundas daudzos mācību priekšmetos.
Aprīlī, Bibliotēku nedēļas laikā bērnu literatūras nodaļā lasītājiem bija iespēja piedalīties
“Lasīšanas darbnīcas” dažādās aktivitātēs - varēja atkārtot bibliotēkas lietošanas noteikumus,
piedalīties literārā viktorīnā, meklēt faktus enciklopēdijās un datorā, gatavot grāmatzīmes un
krāsot pasaku attēlus. Vēl Bibliotēku nedēļā veicām apmeklētāju mini aptauju “Ideju krātuvīte”
kas sastāvēja no trīs jautājumiem. Aptaujā piedalījās 36 respondenti vecumā no 10-15 gadiem.
Noskaidrojām, ka visvairāk bērni gribētu piedalīties radošajās darbnīcās un zīmēšanas
konkursos. Tāpat jautājām, vai apmierina bibliotēkas Spēļu istaba. Vairākās atbildēs izskanēja,
ka istaba ir par mazu, vajag vairāk galdus galda spēlēm. Uz jautājumu par ērtāko pasākumu
rīkošanas nedēļas dienu un laiku, atbildes nebija iespējams pat apkopot – katram respondentam
sava diena, savs laiks. “Lasīšanas darbnīcā” darbojās 106 dalībnieki.( att. 3., 4.)
Bērnu literatūras nodaļas datorlasītavā daudz tiek strādāts individuāli ar katru apmeklētāju. Gada
laikā sniegtas 536 konsultācijas par dažādiem jautājumiem – apmācība datora lietošanā un
informācijas meklēšana internetā, Excel un Word lietošanā, e-pasta izveidē un lietošanā, epakalpojumu izmantošanā, prezentāciju veidošanā, CV rakstīšanā, “Bērnu žūrijas” elektronisko
anketu aizpildīšanā, teksta formatēšanā u.c. Arī abonementā un lasītavā sniedzam konsultācijas
par dažādiem ar bibliotēku un literatūru saistītiem jautājumiem. Katru jauno lasītāju informējam
par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, par bērnu literatūras krājuma izvietojumu, palīdzam
sameklēt konkrētas grāmatas, jeb grāmatu kopu par kādu tematu. Apmeklētāji, sākot ar 5. klasi,
tiek informēti par iespēju autorizēties un tādējādi attālināti izmantot elektronisko katalogu,
pasūtīt sev vajadzīgo grāmatu, pagarināt izdevuma lietošanas termiņu.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Gada laikā esam organizējuši 36 pasākumus, kuros piedalījušies 2 097 dalībnieki.
Janvārī noslēdzās lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2017”. Uz
noslēguma pasākumu Jēkabpils Tautas nama zālē pulcējām 115 žūrijas ekspertus. Noskatījāmies
jēkabpilietes Ingas Nesteres pēc Arnolda Auziņa stāsta motīviem veidoto filmu “Zilie zvaniņi”.
Bija ieradusies arī filmas galvenās lomas tēlotāja Krustpils pamatskolas skolotāja Inita
Beinaroviča, kura pastāstīja par filmas uzņemšanu, atbildēja uz daudzajiem bērnu jautājumiem.
Viņa arī vadīja vairākas jautras rotaļas. Noslēgumā, protams, katrs dalībnieks saņēma nopelnīto
balviņu. Paldies lasītājiem, klašu audzinātājām, vecākiem un arī abonementa bibliotekārēm par
lielo darbu!(5., 6. att.)
Turpinājām bērnu iemīļoto mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”. Februāra, marta un aprīļa
ceturtdienās bērni minēja mīklas un darbojās radošajās darbnīcās. Pasākumā piedalījās 58
dalībnieki. (att. 7.-12.)
Vasaras mēnešos organizējām lielo punktu spēli “Mārītes vasaras ceļojums” Mazā punktotā
mārīte šogad – Latvijas jubilejas gadā - bija nolēmusi doties vasaras ceļojumā, apceļojot Latviju.
Spēles gaitā “apmeklējām” dažādas Latvijas pilsētas, un novadus, tūrisma objektus un
interesantus dabas veidojumus, “tikāmies” ar slaveniem Latvijas cilvēkiem, iepazinām latviešu
tautas dziesmas un latviešu ornamentus. Spēles gaitā krājās punkti un arī zināšanas par Latviju.
Trīs mēnešu laikā spēlē piedalījās 509 dalībnieki. (att. 13.-18.)
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Turpinām strādāt ar lasītāju pulciņu. Pagājušajā gadā 5 nodarbības notika UNESCO LNK tīkla
“Stāstu bibliotēkas ietvaros. Tā kā 2018. gads pēc ķīniešu kalendāra bija Suņa gads, tad mūsu
nodarbību cikla tēma arī bija saistīta ar suņiem un to nosaucām “Dogmens un kompānija”.
FEBRUĀRĪ notika pirmā šā cikla nodarbība. Tā tika veltīta Pikija Deiva nesen iznākušajai
grāmatai par Dogmenu. Tika stāstīti stāsti no šīs grāmatas, kā arī bērni tika mudināti stāstīt savus
piedzīvojumus ar suņiem un novērojumus, kā suņi sadzīvo ar kaķiem. Lai bērnos veicinātu
stāstīšanu, tika izmēģināti dažādi “mēles mežģi”. Tas radīja jautrību un rosināja stāstīt par
saviem mājas mīluļiem. Izmantojot grāmatā ievietotos paraugus, visiem izdevās uzzīmēt
Dogmena portretu. Tiem, kuri vēlējās uzkavēties bibliotēkā ilgāk datorā bija pieejama virtuāla
spēle ar iespēju vairāk iepazīt suņus un to paradumus. (att. 19., 20.)
MARTA nodarbības galvenais “varonis” bija sunītis Pifs. Bērniem tika izstāstīts par to, kur
radies šis stāsta varonis, kas ir tā autors. Bērni tika aicināti stāstīt par dažādiem notikumiem, kas
aprakstīti grāmatā, bet iespējami arī katra ikdienā – kartupeļu mizošana, peldēšana. Tā, kā sunītis
Pifs nāk no Francijas, tad kopīgi mācījāmies skaitīt franču valodā. Kopīgi iepazinām arī franču
tautas pasaku “Sparīgais gailis”, kura tika stāstīta un bērniem bija iespēja gan klausīties, gan
iesaistīties stāstīšanā.. Bija arī iespēja izmēģināt to, kā jutās Pifs, kad viņam vajadzēja turēt
dziju, lai palīdzētu krustmātei Agatei to notīt. (att. 21., 22.)
APRĪLĪ runājām par Supersuni Bulta. Daudziem šis varonis ir pazīstams no animācijas filmas,
bet par tā gaitām iespējams izlasīt arī grāmatā. Bērni stāstīja, kādas spilgtas epizodes viņi atceras
par šo Supersuni. Tā kā nesen bija bijušas Lieldienas, tad skaisti stāsti izveidojās par olu
krāsošanas pieredzi un arī par mānīšanos 1. aprīlī. Olu krāsošanas paņēmieni ir patiešām dažādi.
Tā kā stāsts sākās ar to, ka suns Bulta laboratorijā tika modificēts, tad arī mēs uzsākām sarunu
par pārveidošanas iespējām. Izdarījām praktisku darbiņu – katrs no 20 melniem aplīšiem
izveidoja savu gleznu. Nākamā aktivitāte atkal saistījās ar Supersuni Bultu. Katrs dalībnieks
izvilka pa attēlam, kas bija saistīts ar šā varoņa gaitām, bet tālāk veidoja kopīgu stāstu, nesaistot
to ne ar grāmatu, ne ar filmu. (att. 23., 24.)
SEPTEMBRĪ ceturtajā stāstu pasākumā stāstījām par Rufi. Tā bija tikšanās ar divu grāmatu
“Rufis atrod mājas” un “Rufis dodas dzīvē” galveno varoni sunīti Rufi un pašu rakstnieci Māru
Jakubovsku. Rakstniece rādīja fotogrāfijas un stāstīja, kā viņa satikusies ar šo sunīti un kā
radusies ideja par grāmatu rakstīšanu. Kopīgi tika izlasīts arī viens stāsts no grāmatas. Bērni
stāstīja arī savus stāstus no pieredzes ar dzīvniekiem. (att. 25., 26.)
DECEMBRĪ kopīgi lasījām grāmatiņu par rotaļu sunīti Kiperu. Atcerējāmies, ka gandrīz visiem
ir bijis rotaļu sunītis vai arī kāds cits rotaļu dzīvnieciņš - vismaz zaķītis vai lācītis. Un kur tas ir
tagad, kad esam jau lieli? Tā kā šis bija noslēdzošais stāstu cikla pasākums, tad kopīgi
atcerējāmies, ko pa gadu esam stāstījuši, apskatījāmies fotogrāfijas un grāmatas, par kurām esam
runājuši. Vēlreiz izspēlējām dažas mazo stāstu veidošanas spēles un atcerējāmies, kā sauc
ciparus franču valodā. Noslēgumā kopīgi dzērām tēju un pārrunājām, kā ir ar Ziemassvētku
gaidīšanu un pacietību. Katrs stāstu pasākumu dalībnieks saņēma nozīmīti ar sunīti. (att. 27., 28.)
Interesanta bija arī lasītāju pulciņa MAIJA nodarbība. Jēkabpils 2. vidusskolas vecāko klašu
skolēni pēc savas iniciatīvas bija izveidojuši piedzīvojumu spēli pēc L. Kerola grāmatas “Alises
piedzīvojumi” Kopā ar Balto trusi, Cepurnieku, Češīras kaķi, Alisi pasākuma dalībnieki veica
dažādus uzdevumus un spēles. Tika apvienoti visi spēki un uzveikta Sarkanā Karaliene! Paldies
12. klases skolēniem Jaroslavam, Viktorijai, Ļubovai, Aleksandrai par aizraujošo piedzīvojumu.
Pēc pasākuma vairāki bērni gribēja izlasīt šo pasaules slaveno pasaku par Alisi. (att. 29., 30.)
OKTOBRA lasītāju pulciņa dalībnieki mājās devās ar pašu gatavotām etnogrāfiskām
piespraudēm. Skolotāja Madara pamācīja, kā izgatavojamas vienkāršas un glītas rotiņas Latvijas
dzimšanas dienai. (att. 31., 32.)
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Arī 2018. gadā izsludinājām labāko lasītāju konkursu “Zvaigžņu lasītāji”. Ik mēnesi noteicām
labāko lasītāju desmitu. Pirmo trīs vietu ieguvējus suminājām ar nelielām saldām balviņām.
Gada beigās noteicām lielisko 12-nieku un aicinājām labākos lasītājus uz noslēguma pasākumu.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, pie mums viesojās puzuru meistare Vizma Lejiņa. Arī viņai šis gads
ir bijis “zvaigžņots” – par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai tika izgatavoti 100 zvaigžņu
puzuri. Meistare nedaudz pastāstīja par puzuriem – materiālu sagatavošanu, dažādiem veidiem.
Arī mūsu lasītājiem bija iespēja iemācīties izgatavot šos senos latviskos telpu rotājumus. Prieks,
ka visiem tas izdevās un katrs savā mājas eglītē varēja iekārt pašu rokām gatavotu puzuru. (att.
33., 34.)
Daudzi mazie lasītāji, apmeklējot bibliotēku, noteikti iegriežas SPĒĻU ISTABĀ. Te var uzspēlēt
kādu spēli uz daudzfunkcionālā spēļu galda, mest šautriņas, salikt puzli vai ar draugiem
sacensties kādā galda spēlē. Spēļu krājumu papildinājām - 2018. gadā iegādātas 20 jaunas spēles.
Laikā no maija līdz novembrim ik mēnesi rīkojām jauno spēļu atklāšanas dienas “Sākam
spēli!”. Tajās piedalījās 175 dalībnieki. (35., 36. att.) Telpu izmantojam arī pasākumiem un
radošām darbnīcām. Šeit notika faktu spēles “Kā radās lietas” eksperimentu daļa – gan ar
ūdeni, gan krāsām, gan baloniem un skaļu jautrību par rezultātu. “Lasīšanās darbnīcā”, kas
notika Bibliotēku nedēļā Spēļu istabā katru dienu tapa sava veida grāmatzīmes. Mēs –
bibliotekāri – piedāvājām savas versijas, bet bērni tās attīstīja tālāk un tapa fantastiski
darbiņi.(37. att.) Lielās punktu spēles “Mārītes vasaras ceļojums” aktīvākā daļa – šautriņu
mešana, boulings, bumbiņas ripināšana - arī notika Spēļu istabā. (38. att.) Helovīna vakarā Spēļu
istabā bija ļoti daudz sikspārņu, jo arī bērni “pārvērtās” sikspārņos, kad radošajā darbnīcā
“Sikspārņu salidojums” uztaisīja sev sikspārņa masku. (39., 40. att.) Gadu noslēdzām ar
nodarbību “Ak, eglīte, ak, eglīte!”, kurā mācījāmies gatavot eglīšu rotājumus no papīra, lentītēm
un spīdumiņiem. (att. 41., 42.) Gada laikā Spēļu istabā pabijuši 536 apmeklētāji.
Lai labāk atklātu bērnu literatūras nodaļas krājumu, katru mēnesi esam organizējuši kādu plašāku
grāmatu skati vai izstādi:
 janvārī - “Cilvēka labākais draugs” – grāmatas, žurnāli un plakāti par suņiem;
 februārī - “Vēl augstāk, vēl tālāk, vēl ātrāk” – Latvijas sportistu starti XXII Ziemas
Olimpiskajās spēlēs Pjončhanā;
 martā – “Satikšanās ar mākslu” – Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu gleznas; (att.
43.)
 aprīlī – “Reiz dzīvoja princese” – populārākas pasaku grāmatas par princesēm; (att.
44.)
 Četru izstāžu cikls par Latvijas novadiem “Mūsu zeme Latvija”:

maijā – “Gudra kā jūra visa Kurzeme dun”; (att. 45.)

jūnijā – “Zemgales plašajos klajumos”;

jūlijā – “Latgales dziļajos ezeros”;

augustā – “Vidzemes gleznainos pakalnos”.

septembrī – “Dzejniece ar bērnišķīgo raksturu” – populārajai bērnu dzejniecei
Inesei Zanderei – 60;

oktobrī – “Skatāmies filmu, lasām grāmatu” – skatē grāmatas – kinostāsti; (att.
46.)

novembrī – “Tev, Latvija, mūžīgi mūžīgai būt!” – Latvijai – 100;

decembrī – “Priecīgus Ziemassvētkus! – dzejoļu un padomu grāmatas svētku
sagaidīšanai.
Plauktu izstādes. Kopā 28:
 12 izstādes ciklā “Latvijas kultūras kanons”:
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“Gunārs Birkerts. Latvijas Nacionālā bibliotēka”;

“Latvijas nauda”;

“Vai viegli būt jaunam?”;

“Reinis un Matīss Kaudzītes. Mērnieku laiki”;

“Vizma Belševica. Bille”;

“Jānis Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata”;

“Dziesmu svētki”;

“Alvja Hermaņa Jaunais Rīgas teātris”;

“Kārlis Zāle. Brīvības piemineklis”;

“Rudzu maize”;

“Tautastērps”;

“Latvju dainas”.
Rakstniekiem-jubilāriem (R. Blaumanim, Ā. Elksnei, Ž. Vernam, I. Ziedonim);
Gadskārtu svētkiem un atzīmējamām dienām;
“Tu esi neatkārtojama”- izstāde meitenēm par matu kopšanu, pareizu kosmētikas
lietošanu, stilīgu tērpu un gaumīgu rotaslietu izvēli;
“Lai dzīvo vasaras brīvdienas!” – grāmatas par bērnu piedzīvojumiem vasarā;
“Kāda muša tev iekodusi?” – ieskats interesantajā kukaiņu dzīvē;
“Bailēm lielas acis” – grāmatas mazajiem lasītājiem un vecākiem, par to, kā tikt galā ar
bailēm u.c.

Katru mēnesi informācija par bibliotēkā organizētiem pasākumiem regulāri tiek uzlikta uz
Ziņojumu dēļa, nosūtīta Jēkabpils kultūras pārvaldesi tālākai publicēšanai vietējos masu mēdijos
un sociālajos tīklos. Pasākumus fotogrāfijas kārtojam bibliotēkas vēstures albumā.
Pēc pasākumiem lūdzam apmeklētājus savus vērtējumus un vēlējumus ierakstīt “Ierosinājumu un
atsauksmju grāmatā”.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Bērnu literatūras nodaļas darbs gan ikdienā, gan organizējot pasākumus saistīts ar daudzām
pilsētas kultūras un izglītības iestādēm. Laba sadarbība izveidojusies ar Jēkabpils pamatskolas
audzinātājām Viju Stepu (2.c klase), Līviju Karasevu (3.e klase), Aldu Spergu (3.d klase),
Jolantu Šimkūni (1.e klase) un Anitu Ščegakovu (1.c klase), kuru audzināmās klases pieteicās
“Bērnu žūrijas” darbā. Jēkabpiliete kinorežisore Inga Nestere piekrita sadarboties organizējot
“Bērnu žūrijas – 2017” noslēguma pasākumu. Tika demonstrēta viņas uzņemtā filma “Zilie
zvaniņi”. Savukārt Jēkabpils Krustpils pamatskolas skolotāja, kas bija arī filmas galvenās lomas
atveidotāja Inita Beinaroviča labprāt piekrita pasākumā pastāstīt par filmēšanas norisi un vadīja
rotaļas. Kopā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra skolotājām Ilonu Rimeiķi un Inesi Pūcīti
organizējām bērnu vasaras nometnes nodarbību par bitēm. Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu
darbus izstādē “Satikšanās ar mākslu” pie mums izstādīja skolotājas Mētra un Ruta Štelmaheres.
Jēkabpils 2. vidusskolas audzēkņi atsaucās aicinājumam izrādīt un vadīt piedzīvojumu spēli
“Alises piedzīvojumi”. Turpinās sadarbība ar PII “Zvaigznīte”. Bērnudārza grupiņa “Bitītes”
(audzinātāja Olga Kovaļevska) piedalās lasīšanas veicināšanas akcijā “Mūsu mazā bibliotēka”.
Etnogrāfisko piespraužu gatavošanu Lasītāju pulciņa dalībniecēm mācīja mājražotāja no Ābeļu
pagasta Madara Pavāre. Lasīšanas veicināšanas konkursa “Zvaigžņu lasītāji” noslēgumā ar
puzuru gatavošanas meistarklasi pie mums viesojās “Vizmas skoliņas” vadītāja Vizma Lejiņa.
Savukārt bibliotekāri ar atrakcijām bērniem piedalījušies Jēkabpils Kultūras pārvaldes
organizētajos Bērnu svētkos un Pilsētas svētkos.
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Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Bērnu literatūras nodaļas darbinieki ir piedalījušies visos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
rīkotajos darbinieku profesionālās pilnveides semināros.
Viens darbinieks (Valda Kļaviņa) 09.04.2018 piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids”, (OPEN UP) mācību seminārā Rokišķos (Lietuva). Seminārā tika analizēti
bērnu nepareizas uzvedības cēloņi un iezīmēta bibliotēkas darbinieka stratēģija, kas veicina
pozitīvu uzvedību bērniem.
Četri Bērnu literatūras nodaļas darbinieki (22.05.2018) piedalījās Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu. Iepazināmies ar Latvijas Universitātes
Dabas zinātņu fakultātes bibliotēkas darbu un apmeklējām Latvijas Nacionālo bibliotēku.
30.augustā visi Bērnu literatūras nodaļas darbinieki noklausījās un apguva mācību kursu
“Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”.
16. oktobrī divi darbinieki (Valda Kļaviņa, Dzintra Treikovska) piedalījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju reģionālajā seminārā bibliotekāriem un
skolotājiem. Ar LNB bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmām semināra
dalībniekus iepazīstināja LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova un citi LNB
darbinieki.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Bērnu literatūras nodaļas galvenā problēma ir nemainīga – tie ir lasītāji – kavētāji. Grāmatu
atgūšanai izmantojam visdažādākos ceļus. Visbiežāk tā ir telefoniska saruna. Sūtam arī īsziņas
un e-vēstules. Iespējams, ka labs risinājums būtu grāmatu nodošanas ierīce – kaste. Tad
kavētājam izpaliktu mulsinošā tikšanās ar bibliotekāru un kavēšanas iemeslu skaidrošana. Liela
problēma ir arī grāmatu zaudēšana vai sabojāšana. Grāmatas ir dārgas. Naudas lasītājam nav, bet
atnestā aizvietošanai paredzētā grāmata bibliotēkas krājumā nav vajadzīga. Novērota arī pavirša
attieksme pret grāmatām, īpaši pret žurnāliem.
Gan abonementā, gan lasītavā nepieciešamas jaunas, bērnu un pusaudžu vecumam atbilstošas
mēbeles. Arī telpām nepieciešams kosmētiskais remonts. Būtu nepieciešama nodaļas
modernizācija.
Ļoti gribam cerēt, ka jaunajā gadā atrisināsies jaunas, skaistas un modernas Jēkabpils bibliotēkas
izveides jautājums. Uz to jau gadu desmitiem cer bibliotekāri un visi jēkabpilieši.
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8. Novadpētniecība
Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā
 Jēkabpils pilsētas ielu, laukumu, iestāžu, uzņēmumu vēstures pētīšana, materiālu
vākšana, apkopošana, digitalizēšana un popularizēšana.
 Novadpētniecības krājuma papildināšana ar grāmatām, dokumentu kopijām,
fotogrāfijām, sarunu ierakstiem un analītiskajiem aprakstiem novadpētniecības datu
bāzē.
 Elektronisko resursu krājuma veidošana par mūsu pilsētas un novada cilvēkiem,
institūcijām, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem.
 Jēkabpiliešu dzimtu stāstu vākšana, apkopošana un digitalizēšana.
 Novadpētniecības izstāžu veidošana.
Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 602 eksemplāri. NP elektroniskajā datu bāzē
2019.gada 1.janvārī ir 26431 JPB veidotie analītiskie ieraksti.
2018.gadā izveidoti 1515 analītiskie ieraksti, rediģēti un papildināti 2923 MARC ieraksti.
Turpinām laikraksta “Brīvā Daugava” aprakstu sūtīšanu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Izveidota atsevišķa periodikas publikāciju kopiju un izstāžu materiālu mape “Jēkabpils.
Aizmirstie Zīlāni”. Tās saturs ir pieejams arī digitālā veidā.
2018.gadā bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 60 tematiskās un 29 personāliju mapes (kopā
89).
Novadpētniecības krājuma komplektēšanas pamatkritēriji:
 Izdevniecību jaunākā informācija par novada autoru darbu izdevumiem, tematiskiem
izdevumiem, kas skar novada cilvēkus, vēsturiskos vai ģeogrāfiskos objektus.
 Bibliotēkas lietotāju pieprasījumu un ieteikumu uzklausīšana.
 Darbu autoru – novadnieku vai novadpētnieku informācija par jau iznākušo vai tuvākajā
laikā iznākošu grāmatu.
NP krājumu veido: grāmatas, laikraksti, bukleti, fotoalbumi, kartes, kalendāri, atklātnes,
rokraksti, DVD filmas, tematiskās mapes, pilsētas iedzīvotāju piedāvātie dokumenti un
fotogrāfijas, kuras tiek ieskenētas un iekļautas bibliotēkas digitālajā kolekcijā. Tāpat krājumu
papildina elektroniskā datu bāze ar analītiskajiem aprakstiem no vietējiem laikrakstiem. Iespēju
robežās datu bāzē tiek ieimportēti arī novadam veltītie citu Latvijas laikrakstu un žurnālu
analītiskie apraksti no LNB, izmantojot programmu Z39.50 klients.
NP krājums tiek glabāts NP telpā, plauktos ar nodaļu norādēm. Ja bibliotēkā novada autora darbs
ir divos vai vairāk eksemplāros, tad NP krājumā esošais izdevums tiek marķēts ar krāsainu
pazīšanas zīmi – uzlīmi uz grāmatas muguriņas “NP”.
Digitālās kolekcijas
2018. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēka turpināja novadpētniecības krājumā esošo materiālu
digitalizāciju. Gadā, veicot novadpētniecības mapēs esošo materiālu skenēšanu. Izveidotas 3
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digitālās kolekcijas, kas ietver 308 vienības ar lappušu skaitu 530 (2016. gada attiecīgi 24
kolekcijas ar 3477 vienībām un lpp. skaitu 5616). Līdz ar to bibliotēkā izveidoto digitālo
kolekciju kopskaits ir 62.
Katrai kolekcijai izveidots bibliogrāfiskais apraksts BIS Alise Novadpētniecības katalogā.
Kolekcijās ietverto digitālo objektu formāts: *pdf., *jpg. Digitālās kolekcijas izvietotas uz
lietotāja datora un pieejamas lokāli bibliotēkas Nozaru un mācību literatūras lasītavā.
2018. gadā izveidotās digitālās kolekcijas
Nr.p.k. Kolekcijas nosaukums
Vienību
skaits
1.
Aktieri – teātra un kino režisori novadnieki
156

Lappušu
skaits
323

2.

Eiropas kultūras mantojuma dienas

70

97

3.

Arhitektūra. Pilsētbūvniecība

82

110

308

530

Kopā:

2018. gadā sākta digitalizēto rakstu un sīkbilžu pievienošana digitālo kolekciju analītiskajiem
aprakstiem BIS Alise. 36 kolekcijām pievienoti 1815 apraksti gadā. Digitālo objektu formāts:
*pdf., *jpg. Laikrakstos “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis” publicētie, digitalizētie raksti
lietotājiem no jebkuras vietas brīvi pieejami bibliotēkas elektroniskajā katalogā, pārējo izdevumu
raksti lasāmi tikai bibliotēkā.
Novadpētniecības analītiskajiem aprakstiem pievienotie digitalizētie raksti:
Nr.p.
k.

Digitālā kolekcija

Aktieri, teātra un kino
režisori
Amatniecība

97

37

123

1.

Jēkabpils

Aprakstu
skaits
24

2.

Krustpils

20

14.

3.

Krustpils pils

13

15.

4.

Stradiņu dzimta

42

16.

Arhitektūra.
Pilsētbūvniecība
Barikādes. Augusta
pučs
Bibliotēkas novadā

5.

Zinātnieki novadnieki

40

17.

Daba. Vide

66

6.

14

18.

Daugava

141

35

19.

18

20.

79

21.

Dievnami Jēkabpils
novadā. Garīgā dzīve
Eiropas Kultūras
mantojuma dienas
Fotomāksla novadā

27

9.

Dzejnieks Ronalds
Briedis
Rakstniece Anna
Skaidrīte Gailīte
Dzejnieks Guntars
Godiņš
Rakstnieki novadnieki

10.

Dzejniece Ārija Elksne

20

22.

41

11.

Aknīste. Nereta.
Viesīte

73

23.

Ielu un laukumu
vēsture. Pilsētas svētki
Ievērojami cilvēki
novadnieki

7.
8.

12.
13.

9

24

31
65

55
36

24.

Izglītība novadā

17

31.

Medicīna

25

25.

123

32.

Muzeji

32

117

33.

Mūzikas darbinieki
novadnieki
NOVADNIEKI

22

27.

Jēkabpils rajona
pagasti. Asares - Kūku
Jēkabpils rajona
pagasti. Leimaņu Zasas
Jēkabpils Tautas teātris

28.

Kultūra

118

29.

Literāti novadnieki

28

30.

Mākslas dzīve novadā

44

26.

34.

105

37
35.
36.

Novadpētniecība.
Novadpētnieki
Novads folklorā, dzejā,
prozā
Kopā:

33
20
1815

Digitalizētie materiāli
2018.gadā tika turpināta privātpersonu foto attēlu un vēsturisko dokumentu digitalizācija.
Digitalizētas 22 privātpersonu fotogrāfijas ar kopējo vienību skaitu 482, kā arī 11 privātpersonu
36 dokumenti un priekšmetu kolekcijas ar kopējo vienību skaitu 109. Digitālo objektu formāts:
*pdf., *jpg.
Fotogrāfijas:
Nr.p.k.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fotogrāfijas/atklātnes temats
Jēkabpils Patērētāju biedrības (priekšs. Alfrēds
Mikanovskis) foto, motociklistu parāde Jēkabpilī. 1. maija
parāde (20.gs. 60.-70. gadi)
Pirmās Latvijas brīvvalsts laiks - sievietes, karavīri, Līgo
svētki, svinības laukos, šūšanas kursu dalībnieces
Foto no Jēkabpils – Krustpils novada dziesmu un jaunatnes
svētku laikraksta “Jaunais Sēlis” (1927. gada 3. un 6.
jūnijs)
Foto no V, VI, VII, VIII, IX Vispārējiem dziesmu
svētkiem, Jēkabpils apkārtnes dziesmu svētkiem Vīgantē
un Jēkabpils-Krustpils dziesmu svētkiem
Dardetu dzimtas foto
Latvijas bankas Jēkabpils nodaļa. 20.gs. 60.-80. gadi (tolaik
PSRS Valsts bankas Jēkabpils nodaļa)
Jēkabpils 20.gs. 50.-80. gadi. Plūdi Jēkabpilī

Vienību
skaits
16

20
32

108

1
1
20

Latvijas bankas Jēkabpils nodaļa. 20.gs. 60.-80. gadi (tolaik
PSRS Valsts bankas Jēkabpils nodaļa)
Latgales artilērijas pulks

25

Jēkabpils, Zasas vidusskolas koris, Jēkabpils 1. vidusskolas
koris, 80. gadi

6

26

37

11.

Vārnavas dzelzceļa stacijas ēka

2

12.

Ražošanas apvienība “Lauktehnika”

3

13.

8

16.

LTF pasākuma foto, vecā Krustpils tirgus ēka, Rīgas iela
Jēkabpilī
Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa delegātu vēlēšanas
Saukas profesionāli tehniskajā vidusskolā 1990. gada 19.
aprīlī
Grāmatas “Cimdu raksti Krustpils novada Kūku un Variešu
pagastos” atklāšanas pasākums 2008. gadā
Dzimtas foto

17.

Jēkabpils pilsētas domes darbs 90. gados

18.

1945. gada dziesmu svētku foto

2

19.

Fotogrāfijas ar zirgu

4

20.

76

21.

Fotogrāfijas ar zirgiem (skenētas izstādes “Kad zirgs bija
cilvēka spārni” veidošanai)
Dzimtas bildes

22.

Aizdumbles pagasta bērni ar zirgu brauc uz Elkšņu skolu

1

14.

15.

3

3
5
108

12

Kopā:

482

Vienību
skaits
1

Lpp.
skaits
1

1

20

19

52

6

12

1

1

3

3

1

9

1

7

Dokumenti/priekšmetu kolekcijas:
Nr.p.k. Dokumenta/kolekcijas veids/temats
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

IV Vispārējo dziesmu svētku plakāts. 1895. gads,
Jelgava.
Jēkabpils – Krustpils novada dziesmu un
jaunatnes svētku laikraksts “Jaunais Sēlis” (1927.
gada 3. un 6. jūnijs)
Padomju laika kultūras pasākumu, iestāžu
jubilejas sarīkojumu ielūgumi, vimpeļi, krūšu
lentītes, atklātnes, brošūra “Jēkabpils
sovhoztehnikums”
Politiski represēto personu izmeklēšanas lietu
kopijas
Kvīts par dalības maksu Latvijas Republikas
Pilsoņu kongresā, izd. 1990. gada 13. decembrī
Ainas Karlsones ekslibri
Zirga pase (skenēta izstādes “Kad zirgs bija
cilvēka spārni” veidošanai)
Buklets “Kā izaudzināt derīgu kara zirgu” (skenēts
izstādes “Kad zirgs bija cilvēka spārni”
veidošanai)
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9.

10.
11.

Raksts: Stukuls, Vilis. Atmiņas par pirmo kritienu
no zirga, par veco Bēri un pārdomas par zirga
dabu. Jēkabpils Vēstnesis, 1993, 16.janv. (skenēts
izstādes “Kad zirgs bija cilvēka spārni”
veidošanai)
Pakavu iepirkšanas taloni (skenēts izstādes “Kad
zirgs bija cilvēka spārni” veidošanai)
Viļņas jātnieku biedrības medaļa
Kopā:

1

1

1

1

1

2

36

109

Novadpētniecības darba popularizēšana
Ar izstāžu, bibliotekāro stundu, novadpētniecības 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
2018.gadā varējām sakārtot un apmeklētājiem parādīt dokumentu, fotogrāfiju, priekšmetu izstādi
“Kad zirgs bija cilvēka spārni”. Izstāde bija iekārtota bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē un
tajā bija apskatāmi ne tikai pašas novadpētnieces kolekcijas eksponāti (fotogrāfijas, pastkartes,
dažādi ar zirgkopību saistīti priekšmeti), bet arī priekšmeti, ko izstādei atnesa citi cilvēki. Tā
piemēram, šūpuļzirdziņi – dzimtas relikvijas bija atceļojušas no Krustpils novada Mežāres un arī
no Rīgas. Šī izstāde kļuva par ceļojošo izstādi, jo izraisīja lielu interesi un 2018.gadā tika
izvietota piecās vietās: bibliotēkā, Vecpilsētas laukumā Pilsētas svētku laikā, pasākumā “Svētki
kopā ar zirgiem” Krustpils pagasta “Līčos”, pasākumā “Simtgade atmiņās. Līdzās Daugavai
toreiz un tagad” Krustpils novada Vīpes pagasta atpūtas vietā “Daugmales”, kā arī Laikmetīgās
vēstures muzejā “24x30” vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā Jēkabpilī.
Kopumā Laikmetīgās vēstures muzejā “24x30” (projekta “Brīvības ielu stāsti republikas
pilsētās” ietvaros) piedalījāmies ar septiņām Jēkabpils kultūrvēsturei un Atmodas periodam
veltītām novadpētniecības un fotogrāfiju izstādēm.
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Saistībā ar abu pilsētas bibliotēku datu bāzu apvienošanu, turpinās darbs pie ierakstu
precizēšanas, dubulto ierakstu dzēšanas, skenētā materiāla pdf formātā pievienošanas aprakstam.
Apjomīgs skenētā materiāla apjoms glabājas lokālajā datu bāzē, kura pieejama tikai no
bibliotēkas datora. Tas jāpadara pieejams ikvienam galvenajā datu bāzē.
Problēmas sagādā novadpētniecības krājuma izvietošana. Telpas šaurības un plauktu trūkuma dēļ
krājumu nav iespējams izvietot pārskatāmi un tas nav brīvi pieejams bibliotēkas lietotājiem.
Grāmatas, arī tematiskās mapes glabājas kaudzēs viena virs otras, tāpēc, meklējot vajadzīgo
eksemplāru un pārcilājot šo kaudzi, tiek zaudēts laiks, jo nevar redzēt, kurā plauktā un kurā
kaudzītē attiecīgo grāmatu vai mapi meklēt.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Novadpētniecības materiālu vidū ļoti aktuālu vietu un nozīmi šobrīd ieguvuši likteņstāsti, dzimtu
stāsti, dzimtas koka veidošana. Tas cilvēkus aizrauj un interesē. Tāpēc interesē arī bibliotēkas
sagatavotās izstādes par atsevišķu ģimeņu likteņgaitām vēsturiskā skatījumā.
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Cilvēkus interesē arī viņu bijušo darbavietu – uzņēmumu un iestāžu vēsture, sevišķi saistībā ar
uzņēmumu pastāvēšanas vai nodibināšanas apaļām jubilejām. Tāpēc turpināsim darbu pie
fotogrāfiju un citu dokumentu vākšanas, uzrunājot jēkabpiliešus un aicinot pārskatīt savus
fotoalbumus, apkopot un pastāstīt atmiņas.
Pateicoties novadpētnieku atradumiem un pilsētas iedzīvotāju atsaucībai, esam varējuši sagatavot
un parādīt ne tikai dokumentu un fotogrāfiju, bet arī dažādu priekšmetu un lietu izstādes, kas ļauj
ieskatīties mūsu apkārtnes vēsturē, cilvēku darbībā un interesēs pirms daudziem gadiem.
Domājot par nākotnes vajadzībām, pirmajā vietā liekams telpu jautājums, jo ļoti nepieciešama
plašāka telpa NP krājuma izvietošanai, informācijas izvietošanai un izstāžu iekārtošanai.
Tas ļautu regulāri veidot apmeklētājiem pieejamas, novadpētniecības krājumu popularizējošas,
novadnieku atceres dienām veltītas gan plaukta, gan stendu izstādes.
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9. Projekti
“Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Aizliegtie vārdi

Finansētājs
Valsts
Kultūrturkapitāla
fonds

Finansējuma
apjoms
1000.-

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Četru sarunu cikls: par
žurnālistiku (maijā), kino
(jūlijā), rakstniecību
(septembrī), mūziku
(novembrī), bet decembrī
notika sarunu cikla
noslēguma pasākums
“Cenzūra – pretrunas.
Diskusija”, kuru vadīja
publicists Dainis Īvāns.
Sarunās par padomju laika
cenzūru piedalījās žurnālisti,
publicisti, rakstnieki,
mūziķi, kino darbinieki.
Tajās iesaistījās arī vietējie
kultūras darbinieki un
dalījās pārdomās par
cenzūras ietekmi uz viņu vai
viņiem pazīstamu kultūras
darbinieku radošo darbību.

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalsīts

Projektā sarunās piedalījās:
 Rakstnieki – Anda Līce – literāro darbību uzsākusi padomju gados, saskarušies ar
darbu cenzūru, Lucija Ķuzāne – literāro darbību uzsākusi padomju gados,
saskārusies ar darbu cenzūru;
 Publicists, žurnālists, Atmodas aktīvists – Dainis Īvāns, Andris Grīnbergs –
žurnālists laikrakstā “Cīņa” un “Neatkarīgā Cīņa” (1970 – 1993), Skaidrīte Gailīte
– žurnāliste Jēkabpils rajona laikrakstā “Padomju Daugava” (1968 – 1982);
 Mūzikas žurnālists – Orests Silabriedis, pētījis mūzikas vēsturi padomju gados,
mūziķis – Aigars Godiņš, muzikālo darbību uzsācis pagājušā gadsimta
astoņdesmitajos, vadījis grupu “Sala”;
 Kino režisors – Rolands Kalniņš, vairāk kā 20 kino filmu autors, padomju laikā
viens no vairāk cenzētajiem kino režisoriem, kino operators – Miks Zvirbulis, 30
gadus darbojies Rīgas Kinostudijā kā operators; ilggadējs Kinematogrāfistu
Savienības priekšsēdētājs;
 Kino pētniece – Aija Rozenšteine, šobrīd pievērsusies kino režisora Rolanda
Kalniņa radošās darbības izpētei, viņa darbu cenzūrai.
Projekta iecere 4 sarunu cikls par tēmām: žurnālistika, kino, rakstniecība, mūzika ar nozares
speciālistiem (kritiķiem, praktizētajiem) par cenzūru padomju laikos, kas noslēgsies ar
iepriekšējo sarunu dalībnieku diskusiju. Sarunās tika atklāts cenzūras mehānisms, uzraugošās
institūcijas, represijas, personības, piemēri. Sarunā tiks iesaistīti vietējie kultūras darbinieki
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(žurnālisti, publicisti, rakstnieki, mūziķi, kino praktiķi), kas ar savu pieredzi veido stāstu,
pārdomas par cenzūras ietekmi uz viņu vai viņiem pazīstamu kultūras darbinieku radošo darbību.
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10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Sagatavotas afišas, flajeri un ielūgumi 68 pasākumiem un izstādēm, tai skaitā 15 tematiskajām,
stāstu un tikšanos pēcpusdienām, 1 zīmējumu, 18 literatūras, 7 novadpētniecības materiālu
izstādēm, 3 ceļojošajām izstādēm, 1 konkursam, 4 fotogrāfiju izstādēm, 2 lekcijām-diskusijām.
Sagatavotas 12 mēneša pasākumu plānu afišas.
Informācija par pasākumiem bibliotēkas mājas lapā www.jpb.lv, Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldes mājas lapā www.jkp.lv, Jēkabpils ziņu portālā www.radio1.lv,
informatīvajos portālos www.jekabpils24.lv, www.multinews.lv, www.jekabpilslaiks.lv
Publikācijas un informatīvi paziņojumi par bibliotēkā paredzētajiem pasākumiem un izstādēm
vietējos laikrakstos „Brīvā Daugava”, www.bdaugava.lv, „Jaunais Vēstnesis”, „Jēkabpils
Vēstis”, „Ceturtdiena”.
Bibliotēkas informācija tīmeklī
Bibliotēkas profils sociālajos tīklos: www.draugiem.lv (2), www.biblioteka.lv,
www.facebook.com, video portālā www.youtube.com, portālā www.stastubibliotekas.com,
bibliotēkas emuārs “Jēkabpils stāsti”, darbība LNB digitālās bibliotēkas Letonica projekta
“Zudusī Latvija” vietnē.
Bibliotēkas darbinieki (L.Višņevska) sagatavoja 2 publikācijas laikrakstos „Brīvā Daugava”,
„Jaunais Vēstnesis”. Kopumā gada garumā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vārds izskanējis 130
publikācijās laikrakstos, 15 internetā publicētajos rakstos un 11 video/audio sižetos.
Mājaslapa, emuārs
2018. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas www.jpb.lv atsevišķas sadaļas aplūkojuši
636 lietotāji. Kopumā mājaslapa aplūkota 2300 sesijās.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas informācija regulāri tiek papildināta, mainīta un
arhivēta atkarībā no ievietojamās informācijas saņemšanas intensitātes un aktualitātes. 2018.
gadā mājaslapā publicētas 156 ierakstu vienības.
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.
2017. gads

2018. gads

Apskates - 1920

Apskates - 2628

Visitors (apmeklētāji) - 1257

Visitors (apmeklētāji) 1840
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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. Bērnu literatūras nodaļas profils
www.facebook.com darbojas kopš 2018. gada 1. novembra.
2018. gadā sociālajos tīklos kopumā publicētas 294 ierakstu vienības. Tas ir par 12 vienībām
vairāk, salīdzinot ar sociālajos tīklos publicēto vienību skaitu 2017. gadā.
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
2018. gadā bibliotēkas profila sekotāju skaits sociālajā tīklā www.draugiem.lv – bija 303 sekotāji
(2017. gadā 306 sekotāji), Bērnu literatūras nodaļai – 83 sekotāji (2017. gadā - 85 sekotāji).
Sekotāju sadalījums pa vecuma grupām liecina, ka vislielākais sekotāju skaits ir vecumā grupā
no 27 līdz 33 gadiem, 48 līdz 51, kā arī vecuma grupā no 60 līdz 63 gadiem. Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām norāda, ka joprojām visaktīvāk
bibliotēkas aktivitātēm seko sievietes (82,1 %), bet vīrieši 17,9%.
Sekotāju reģionālais sadalījums: Jēkabpils (31,46%), Rīga (21,74%), Daugavpils (3.58%),
Jelgava (2,05%), kā arī zemāks sekotāju procentuālais sadalījums no citām Latvijas pilsētām.
Lapas apmeklējumu skaits gadā 24718, profila unikālo lietotāju skaits nedēļā sasniedz 600. Tas
norāda, cik unikālo lietotāju nedēļā 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 685, no tiem ap 300 skatījumu mēnesī. Skatījumu skaits gadā – 3607.
Profila sekotāju sadalījums pa dzimuma grupām liecina, ka aktīvāk bibliotēkas jaunumiem seko
sievietes 86%, bet vīrieši 13%. Sekotāju sadalījums pa vecuma grupām norāda, ka vislielākais
sekotāju skaits abām dzimuma grupām ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem (29/3%), kā arī vecumā
no 45 līdz 54 gadiem (173%).
Profils skatīts no Latvijas (Jēkabpils, Rīga, Daugavpils, Līvāni u.c.), ASV, Spānijas, Īrijas,
Spānijas, Azerbaidžānas, Kanādas, Somijas un citām valstīm.
Citas tīmekļa vietnes
Bibliotēkas profila sekotāju skaits portālā www.bibliotēka.lv palicis nemainīgs - 13 sekotāji.
2018. gadā bibliotēka šajā portālā turpināja ievietot informāciju par jaunākajām grāmatām,
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pasākumiem, afišas un fotogrāfiju galerijas. Gadā profilā ievietotas 33 publikācijas (2017. gadā
30 publikācijas), profila skatījumu skaits gadā ir palielinājies un sasniedz 687 reizes (2017. gadā
profils apmeklēts 568 reizes).
Informācija par Jēkabpils pilsētas bibliotēku pieejama Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras
pārvaldes mājaslapā, Kultūras kartē, 1188 Uzņēmumu katalogā, Google Maps profilā, portālu
tīklā “Pilsēta 24”.
2018. 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
2018.gadā – Latvijas simtgades gadā viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bija bibliotēkas
iesaistīšanās projektā “Brīvības ielu stāsti republikas pilsētās”, kura ietvaros septembrī
vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā Jēkabpilī tika atvērts Laikmetīgās Vēstures muzejs “24x30”.
(Pielikums nr. 4., att. 1.-4.) Tas darbojās divos posmos: no 3.-29.septembrim un no 12.18.novembrim. Jēkabpils Kultūras pārvaldes projekta ietvaros Biedrība Jēkabpils mantojums un
Jēkabpils radošo jauniešu apvienību “4.siena” sadarbībā ar bibliotēku muzeja apmeklētājiem
sniedza unikālu iespēju pieskarties laikmeta dzīvajai vēsturei – tās veidotājam. Tas tika panākts
ar vēstures notikumu aktualizēšanu izstādēs, Atmodas laika dalībnieku atmiņās, sarunās un
fotogrāfijās.
Apmeklētājiem piedāvājām septiņas Jēkabpils kultūrvēsturei un Atmodas periodam Jēkabpilī
veltītas izstādes, kas fotogrāfijās, dokumentos un vēsturiskos materiālos stāstīja par pirmās
brīvvalsts laikā tapušajām galvenajām pilsētas būvēm: Krustpils - Jēkabpils tiltu un Aizsargu
namu, kā arī Aizsargu organizāciju, par šeit dzīvojušu izcilu personību Ev.lut. Goda prāvestu
Mārtiņu Kārtiņu.
Par Atmodas laika notikumiem un cilvēkiem tajos varēja uzzināt no bibliotēkas veidotajām
Daiņa Ormaņa, Pētera Sprukta un Jāņa Lāča fotogrāfiju izstādēm.
Otrs nozīmīgs projekts bija Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais bibliotēkas projekts
“Aizliegtie vārdi”.
Projekta ietvaros tika noorganizēts četru sarunu cikls: par žurnālistiku (maijā), kino (jūlijā),
rakstniecību (septembrī), mūziku (novembrī), bet decembrī notika sarunu cikla noslēguma
pasākums “Cenzūra – pretrunas. Diskusija” (att. 5.-8.), kuru vadīja publicists Dainis Īvāns.
Sarunās par padomju laika cenzūru piedalījās žurnālisti, publicisti, rakstnieki, mūziķi, kino
darbinieki. Tajās iesaistījās arī vietējie kultūras darbinieki un dalījās pārdomās par cenzūras
ietekmi uz viņu vai viņiem pazīstamu kultūras darbinieku radošo darbību.
Pirmajā cikla pasākumā “Cenzūra. Saruna par žurnālistiku” (att. 9.-12.) piedalījās publicists
Dainis Īvāns, žurnālists un dzejnieks Andris Grīnbergs, rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte,
tulkotāja Maija Blūma.
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Jūlijā pasākumā “Cenzūra. Saruna par kino” (att. 13.-17.) jēkabpiliešiem bija iespēja tikties ar
režisoru Rolandu Kalniņu un operatoru Miku Zvirbuli, kā arī noskatīties viņu veidoto, Kannu
festivāla programmā iekļauto filmu “Četri balti krekli”. Pirms filmas guvām ieskatu kino
procesos padomju gados, ko sniedza Latvijas Universitātes pasniedzēja Aija Rozenšteine,
uzklausījām abu kino darbinieku piedzīvoto un pārdomas par darbību cenzūras apstākļos.
Septembrī “Cenzūra. Saruna par rakstniecību” (att. 18.-20.) piedalījās dzejniece un publiciste
Anda Līce, rakstniece Lūcija Ķuzāne, dzejnieks un žurnālists Andris Grīnbergs, dzejnieks un
tiesu medicīnas eksperts Elmārs Siliņš (Elmārs Apse) un publicists Ilmārs Knaģis. Sarunas
dalībnieki runāja par vārda apdraudētību padomju gados, stāstīja par piedzīvoto, saskaroties ar tā
laika cenzūru, ar aizliegumiem, ierobežojumiem un sodiem.
Cikla 4.sarunā “Cenzūra. Saruna par mūziku” (att. 21.-23.) piedalījās mūzikas žurnālists
Orests Silabriedis, kurš pētījis mūzikas vēsturi padomju gados, un kultūras darbinieki Aigars
Godiņš, Iveta Tāle un Vita Talla.
Decembrī Jēkabpils Tautas nama Kamerzālē notika projekta “Aizliegtie vārdi” noslēguma
pasākums “Cenzūra – pretrunas. Diskusija”. Publicista Daiņa Īvāna vadībā tika diskutēts par
paradoksu, kas veidojies cenzūras apstākļos, kad no vienas puses autoru radošās izpausmes tika
ierobežotas un pakļautas varas ideoloģijai, bet no otras puses, radošie cilvēki attīstīja iespējas
izteikties tēlaini un ietilpīgi. To lasītājs un klausītājs iemācījās uztvert “starp rindām”.
Noslēguma pasākumā piedalījās arī Andris Grīņbergs, Lūcija Ķuzāne, Anna Skaidrīte Gailīte.
2018.gadā UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros bibliotēkā notika četri pasākumi.
Janvārī pasākumā “… uz āķa” jeb Copes stāsti kopā ar grāmatas “Labākās makšķerēšanas
vietas Latvijā” veidotājiem (att. 24.-27.)tikāmies ar makšķerēšanas entuziastiem, lai kopīgi
iepazītos ar grāmatu, kā arī klausītos, stāstītu dažādus stāstus un piedzīvojumus pie un uz
ūdeņiem.
Viens no grāmatā iekļauto aprakstu autoriem ir Valdis Aleksandrovs, kurš rakstījis par Daugavu
no Līvāniem līdz Jēkabpilij, Radžu ūdenskrātuvi. Viņš tad arī bija pasākuma galvenais stāstītājs
un stāstu “ģenerētājs”. Pasākumā piedalījās arī grāmatas zinātniskais redaktors Felikss Klagišs,
kurš stāstīja gan par dalību grāmatas tapšanā, gan pieredzi makšķerēšanā un to, cik svarīgi ir
ievērot likumību šajā hobijā. Atbilde uz jautājumu, kā tad ir ar tiem copes noslēpumiem un, vai
tagad, pēc grāmatas iznākšanas, viss nav atklāts, bija – nav žēl dalīties ar saviem noslēpumiem,
jo tāpat katram ir jāizaug līdz savai meistarībai. Var izlasīt daudzas grāmatas, bet bez pieredzes
nekā nebūs. Kā uzsvēra zivju eksperts un aprakstnieks Raivo Skrastiņš, kas arī bija ieradies
Jēkabpilī, līdzi esot jābūt trīs “mazajiem ķīniešiem” - “čujam”, “ņuham” un “poņai”. Bet, ja
pavisam nopietni, tad viss esot atkarīgs no paša makšķernieka attieksmes, domām. Zivis visu
sajūtot.
Tā kā grāmata “Labākās makšķerēšanas vietas Latvijā” izdota sadarbībā ar Vides inspektoru
apvienību, tad savā pieredzētajā dalījās arī Krustpils novada Vides un civilās aizsardzības
dienesta vadītājs Ilmārs Luksts un Jēkabpils Sporta centra Radžu ūdenskrātuves inspektors
Aivars Druvenieks.
Interesanta izdevās 21.februārim – Dzimtās valodas dienai veltītā stāstu pēcpusdiena “Stāsti
sēliski”. Tajā tikāmies ar Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāju, titula “Novada
valodnieks” ieguvēju Ilzi Līdumu, dzirdējām viņas stāstījumu par sēlisko izloksni, tās rašanos un
izplatību mūsdienās, par valodas un vārda nozīmi vispār. Pasākuma dalībnieki varēja dzirdēt
sēlisko izloksni, salīdzināt to, dzirdēt, kā sēliski runāja Jānis Jaunsudrabiņš, lasīt valodnieces
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sagatavotos sēliskās izloksnes tekstus, mēģināt atpazīt sēliskos apvidvārdus, kā arī aizdomāties
par to, kā saglabājam mūsu valodas bagātības.
“Stāstu bibliotēku” 3.pasākumā “Stāsti par zaļumballēm” tikāmies ar Starpnozaru mākslas
grupas “SERDE” pārstāvi Ievu Vītolu, vietējiem mūziķiem un kultūras darbiniekiem Aivaru
Pugaču, Hariju Zdanovski, Romānu Kielbicki, Andreju Mihalovski, lai atcerētos, kādas bija
zaļumbaļļu tradīcijas Jēkabpils pusē. Gatavojot materiālu par zaļumballēm Latvijā, SERDEs
pārstāvji tikās ar zaļumbaļļu rīkotājiem, spēlētājiem un baļļu dalībniekiem novados, pierakstot
viņu atmiņas. Tapa un augustā jau tika izdots divdesmitais Tradīciju burtnīcu sērijas darbs
“Zaļumballes”.
UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” 4.pasākums “Spokoties – jokoties” (att. 28.-31.) notika
Helovīna noskaņās“. Tas jau kļuvis par tradīciju, ka bibliotēkā oktobra nogalē tiek rīkots
pasākums, kas veltīts spoku stāstiem. Šogad pasākums bija ļoti apmeklēts. Pamata auditorija kā
parasti bija bērni un jaunieši. Bibliotēkas darbinieces bija sagatavojušas spoku stāstus un dažādas
aktivitātes, kuru laikā šie stāsti tika izstāstīti. Tā reizē bija arī kā ekskursija pa bibliotēku. Viss
notika pustumsā, varēja izmantot lukturīšus. Dalībnieki lielākoties bija tērpušies maskās. Pēc
stāstu daļas bija iespēja dzert tēju un bērniem pašiem stāstīt gan izdomātus, gan piedzīvotus
spoku stāstus un iegūt arī mazas balviņas. Galvenais šī pasākuma mērķis ir mudināt bērnus
nebaidīties stāstīt savu stāstu, tā attīstot stāstīšanas iemaņas.
Martā bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē aicinājām uz režisores Ingas Nesteres desmitās
dokumentālās filmas “Mēs atgriezāmies” (2017.g.) demonstrējumu un tikšanos ar filmas
varonēm. Uz tikšanos, kas noritēja ļoti emocionālā gaisotnē, bija ieradušās trīs no četrām kādreiz
uz Sibīriju izsūtītajām meitenēm (Gaida Kalniņa, Brigita Kaukule, Nita Matvejeva, Beāta
Ločmele), kuras skarbajos apstākļos tomēr izdzīvoja un atgriezās, lai vēstītu par komunistisko
genocīdu šodienas un nākamajām paaudzēm. G.Kalniņa, B.Kaukule, N.Matvejeva stāstīja par
atsevišķām epizodēm filmas uzņemšanas gaitā, sadarbību ar režisori, atsauca atmiņā piedzīvoto
Sibīrijā un izteicās par to, kāda ir viņu šodienas dzīve Latvijā.
5.aprīlī Jēkabpils Tautas nama lielajā zālē notika plaši apmeklēts pasākums “Arī speķītim nav
ne vainas…” (att. 32.-35.)– tikšanās ar pazīstamo ārstu, gastroenterologu Anatoliju Danilānu un
grāmatas “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” autoru, ceļotāju Pēteri Strubergu.
Dakteris pats ir kolorīts stāstnieks, tāpēc atraktīvā un interesantiem atmiņu faktiem bagātā
stāstījumā iepazinām viņa dzīves gājumu, ko papildināja Pētera Struberga sarunu virzošie
jautājumi un stāsts par to, kā tapa grāmata par profesoru. A.Danilāns jo īpaši pazīstams kā tautā
mīlēts veselīga dzīvesveida popularizētājs, kurš arī šoreiz, daloties ar savu personīgo pieredzi,
vienkāršā, saprotamā un humora caurvītā valodā stāstīja par to, kas nepieciešams, lai cilvēki
dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli. Profesors sniedza arī atbildes uz tikšanās dalībnieku uzdotajiem
jautājumiem.
Pasākums “Nāc uz bibliotēku vakarā!” (att. 36.-39.)
27.aprīlī bibliotēka bija atvērta līdz plkst. 22 vakarā. Bibliotēkas vakars sākās plkst. 18.00 (pēc
oficiālā darba laika beigām). Tas bija Bibliotēku nedēļas noslēguma pasākums, kad cilvēkiem
tika piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēku vakarā. Pasākuma mērķis – pievērst jēkabpiliešu
uzmanību bibliotēkai un zināmā mērā tā bija iespēja atvadīties no šīm bibliotēkas telpām, jo
turpmāk bibliotēka tiks izvietota citur. Apmeklētājiem piedāvājām ļoti īpašu izdevību – uzrakstīt
savu vēlējumu, kādas sev tuvas dzejas vai prozas rindas jeb moto, vai kā citādi iemūžināt savu
esību bibliotēkā. Bibliotēka tovakar sniedza arī visus ikdienas bibliotekāros pakalpojumus. Šajā
vakarā bija iespējams uzzināt par bibliotēkas un vietas, kur tā atrodas, vēsturi, iepazīties ar to, kā
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bibliotēkas strādā pasaulē, pārbaudīt sevi latviešu rakstnieku atpazīšanā, atrast grāmatas ekatalogā un plauktā, nofotografēties bibliotēkas telpās, izteikt savas vēlmes par “ideālo”
bibliotēku, iesaistīties diskusijās pie tējas tases, kā arī ieskatīties seno grāmatu lappusēs, kuras
bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir saglabātas no Jēkabpils pilsētas pirmajām bibliotēkām.
Vēl bija sagatavotas grāmatas, kuras varēja izvēlēties un saņemt dāvanā, t.i., ņemt līdzi bez
atgriešanas atpakaļ. Daudzi to arī izmantoja. Interesanti bija vērot, ka daži sazinājās pa telefonu,
lai informētu savējos, kādas grāmatas ir pieejamas un apspriestos, kuru labāk izvēlēties.
Galvenā mērķauditorija bija jaunieši. Bibliotēku vakarā apmeklēja vairāk kā 30 cilvēki.
Nezinām, vai šī arī turpmāk būs kā Bibliotēku nedēļas noslēguma tradīcija, bet katrā ziņā tas
padara bibliotēku vēl atvērtāku un piesaista cilvēku uzmanību. Katru gadu noteikti nevarēsim
piedāvāt tik ekstravagantu pasākumu kā rakstīšana uz sienām, bet, ja šādus vakarus vēlamies
rīkot, tad jāpiedomā pie neordināriem piedāvājumiem, kas radītu interesi un piesaistītu vairāk
apmeklētāju.
Maijā bibliotēkas Izstāžu zālē notika dzejnieces un pedagoģes Māras Bojāres dzejas grāmatas
“Par ko vēl ziedēt man” (att. 40.-43.) atvēršanas pēcpusdiena, ko vadīja Krustpils pagasta
amatierteātra režisore, pedagoģe Inita Beinaroviča, sarīkojumu pārvēršot par mazu izrādi, katrai
dzejnieces grāmatas nodaļai veltot kādu ziedu, ko piesprauda pie viņas cepures. Par muzikālo
pavadījumu rūpējās komponiste un mūzikas skolotāja Maija Kīne. Sarīkojuma gaitā varējām
vērot arī režisores Ingas Nesteres veidotus video, kuru pamatā Māras dzejoļi. Tā bija ļoti
emocionāli piesātināta pēcpusdiena, veltīta dzejai, kurā galvenās tēmas – cilvēka dzīves ritums,
senču mājas, māte, vecmāmiņa, bērnība, Aiviekstes upe, ģimene, sieviete, mīlestība, gadalaiki,
daba, ziedi, putni, ūdeņi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Jēkabpilī” ietvaros notika divi pasākumi.
24.aprīlī Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē aicinājām uz lekciju – diskusiju “Veselā garā –
vesela miesa” (att. 44.-47.) un tikšanos ar žurnāla “Vides Vēstis” redaktori, vienu no Latvijas
Radio raidījuma “Zaļais vilnis” veidotājām, vides žurnālisti Anitru Toomu. Pasākumā žurnāliste
stāstīja par veselīgu dzīvesveidu, aicināja aizdomāties par to, ko ēdam un ko velkam mugurā, ar
ko tīrām māju un ko smērējam uz sejas, jo katra cilvēka izvēle un rīcība ietekmē ne tikai pašu
veselību, bet arī situāciju uz Zemes kopumā, jo vides piesārņojums ietekmē gan cilvēku, gan
dabas veselību. (Šis pasākums iekļāvās Bibliotēku nedēļas ietvaros).
Otrs projekta pasākums – lekcija “Uztura nozīme veselības saglabāšanā” un tikšanās ar
gastroenterologu Dr.Hosamu Abu Meri (att. 48.-51.) notika 6.decembrī vēsturiskajā Latvijas
bankas ēkā.
No 8. līdz 18.janvārim JPB bija izvietota Latvijas Tautas Saimes grāmata, kurā vairāki
bibliotēkas apmeklētāji ierakstīja savus vēstījumus, vēlējumus un rosinājumus nākamajām
paaudzēm. To izdarīja arī bibliotēkas kolektīvs.
Bibliotēkas Izstāžu zālē februārī bija skatāma Valijas Burtinas zīmējumu izstāde “Dvēseļu
ceļojums laikā un telpā” (att. 52.-53.), kura rosināja ikvienu vērīgāk ielūkoties apkārtnē,
saskatīt skaisto un neparasto un radoši izpausties.
Izstāžu ciklā “Jēkabpils jauno bibliotēku gaidot” tika izveidotas trīs stenda izstādes: “Pasaules
vecākās bibliotēkas” (februārī), “Darlingtonas publiskā bibliotēka. (Dienvidkarolīnas štats,
ASV)” (martā), “Pērnavas Centrālā bibliotēka” (maijā). Pēdējās divas izstādes tika
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sagatavotas, sazinoties ar minēto bibliotēku darbiniekiem un saņemot gan apstiprinājumu
informatīvas stenda izstādes veidošanai, gan arī elektronisku informāciju un fotogrāfijas.
Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības. Literatūra”
ietvaros tika sagatavotas 3, bet “Vizuālā māksla” – 8 izstādes.
Gaidot Latvijas simtgadi, bibliotēkā tika izveidota arī literatūras izstāde “Latvijas Nacionālie
dabas simboli” un informatīva bibliotēkas darbinieku izvēlētu faktu izstāde “100 vērtības
Latvijas un latvieša pašapziņai”, kura tika noformēta neparastā veidā – uz atsevišķām baltām
lapām drukātās Latvijas 100 vērtības tika izkārtotas latviska ornamenta veidā uz karogsarkana
fona, tā veidojot patriotisku noskaņu.
2018.gadā bibliotēkā notikušas 2 bibliotekārās (“Iepazīsti bibliotēku!”, “Bibliotēka –
izaugsmes veicināšanai”) un 2 interaktīvās novadpētniecības stundas (“Pilsētas
kultūrvēsturiskais mantojums man un Tev”). Sagatavotas 10 “Jauno grāmatu dienas”.
Norisinājās arī apmācību nodarbības digitālo prasmju apgūšanai “Digitālās nedēļas 2018”
ietvaros (no 19.-23.03.). Pilsētas svētku laikā (att. 54.-57.) jēkabpiliešiem un pilsētas viesiem bija
iespēja gan aplūkot bibliotēkas un Biedrības Jēkabpils mantojums veidotās izstādes “Aizsargu
organizācija Jēkabpilī”, “Kad zirgs bija cilvēka spārni”, gan pārbaudīt savas zināšanas
“Konkursā par pilsētu senatnē”.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
Pasākumi un izstādes tika veidotas, sadarbojoties ar šādām iestādēm un organizācijām Latvijā:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Jēkabpilī”), Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde (projekts “Brīvības ielu stāsti
republikas pilsētās”), Jēkabpils Vēstures muzejs (izstāde “Aizsargu organizācija Jēkabpilī),
Jēkabpils Tautas nams (projekta “Aizliegtie vārdi” pasākumi “Cenzūra. Saruna par kino”,
“Cenzūra. Saruna par mūziku”, “Cenzūra – pretrunas. Diskusija”), Biedrība Jēkabpils
mantojums (septiņas izstādes Laikmetīgajā vēstures muzejā “24x30” vēsturiskajā Latvijas
bankas ēkā), Latvijas Kara muzejs (izstāde “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”), Jēkabpils
3.vidusskola (interaktīvās stundas “Pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums man un Tev”),
Jēkabpils Agrobiznesa koledža /R.Maļikova/ (bibliotekārā stunda “Iepazīsti bibliotēku!”),
izdevniecība “Jumava” (A.Danilāna grāmatas “Dzīvo vesels!” prezentācija pasākumā “Arī
speķītim nav ne vainas…”), biedrība “Vīpes stils” /Inese Irbīte/ (ceļojošās izstādes “Jēkabpils –
Krustpils tiltam - 80”, “Kad zirgs bija cilvēka spārni” pasākumā “Simtgade atmiņās. Līdzās
Daugavai toreiz un tagad” Krustpils novada atpūtas vietā “Daugmales”), Krustpils novada
pašvaldība un “Mīļdzīvnieku biedrība” /Zanda Bojere/ (ceļojošā izstāde “Kad zirgs bija cilvēka
spārni” pasākumā “Svētki kopā ar zirgiem” Krustpils pagasta “Līčos”), Jaunjelgavas Ev. lut.
baznīcas draudze un Jēkabpils Sv.Miķeļa Ev. lut. baznīcas draudze (ceļojošā izstāde “Un līdz
pašam vecumam Es būšu tas pats…”), SIA “Mācību centrs plus” (bibliotekārā stunda
ilgstošajiem bezdarbniekiem “Bibliotēka – izaugsmes veicināšanai”), Starpnozaru mākslas grupa
“SERDE” (LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” pasākums “Stāsti par zaļumballēm”).
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas ārvalstu sadarbības partneri 2018.gadā bija: Pērnavas Centrālā
bibliotēka (Igaunija) (stenda izstāde “Pērnavas Centrālā bibliotēka”), Darlingtonas publiskā
bibliotēka (Dienvidkarolīnas štats, ASV) (izstāde “Darlingtonas publiskā bibliotēka”), veidojot
izstādes par šo bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem.
Veidojot tematiskos pasākumus, tikšanās, lekcijas un grāmatu prezentācijas, 2018.gadā
sadarbojāmies ar rakstniekiem un publicistiem Daini Īvānu (projekta “Aizliegtie vārdi” saruna
par cenzūras ietekmi uz žurnālistiku, sarunu cikla noslēguma pasākums “Cenzūra – pretrunas.
Diskusija”), Pēteri Strubergu (tikšanās ar grāmatas “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu
sirdi” autoru, A.Danilāna grāmatas “Dzīvo vesels!” prezentācija), Andu Līci, Elmāru Siliņu,
Andri Grīnbergu, Annu Skaidrīti Gailīti, Lūciju Ķuzāni (projekta “Aizliegtie vārdi” pasākums
“Cenzūra. Saruna par rakstniecību”, žurnālistiem Valdi Aleksandrovu (stāstu pasākums “…uz
āķa”), Anitru Toomu (lekcija – diskusija “Veselā garā – vesela miesa”), J.Jaunsudrabiņa muzeja
“Riekstiņi” vadītāju Ilzi Līdumu (Valodas dienas pēcpusdiena “Stāsti sēliski”), režisori Ingu
Nesteri (tikšanās ar filmas “Mēs atgriezāmies varonēm, filmas demonstrējums), dzejnieci Māru
Bojāri (dzejas grāmatas “Par ko vēl ziedēt man” atvēršana), folkloristēm Ivetu Tāli, Vitu Tallu,
mūziķi Aigaru Godiņu, mūzikas žurnālistu Orestu Silabriedi (projekta “Aizliegtie vārdi”
pasākums “Cenzūra. Saruna par mūziku”), kinorežisoru Rolandu Kalniņu, kinooperatoru Miku
Zvirbuli, LU pētnieci un LU Akadēmiskā apgāda vadītāju Aiju Rozenšteini (sarunu cikla
“Aizliegtie vārdi” pasākums “Cenzūra. Saruna par kino”), gastroenterologiem Anatoliju
Danilānu un Hosamu Abu Meri (pasākums “Arī speķītim nav ne vainas…”, lekcija “Uztura
nozīme veselības saglabāšanā”), tradicionālās folkloras pētnieci Ievu Vītolu (stāstu pēcpusdiena
“Stāsti par zaļumballēm”).
Organizējot pasākumus un izstādes, 2018.gadā sadarbojāmies arī ar vietējiem novadpētniekiem
Sarmīti Ozoliņu, Jāni Zepu, fotogrāfiem Jāni Lāci, Daini Ormani, Spodru un Voldi Purviņiem,
fotogrāfu un sabiedrisko aktīvistu Pēteri Spruktu, zīmētāju Valiju Burtinu.
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Turpinās sadarbība ar laikrakstiem „Brīvā Daugava”, www.brivadaugava.lv, „Jaunais
Vēstnesis”, www.jaunaisvestnesis.lv, 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, www.jekabpils.lv, www.biblioteka.lv
Turpinājām jau 2015.gadā
www.stastubibliotekas.lv

uzsākto

sadarbību

ar

portāliem

www.multinews.lv,
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Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija
2014 - 2020
Esošās situācijas raksturojums
Laikā, kad informācija kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem, kvalitatīva krājuma
veidošana ir viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem, lai sniegtu informācijas pakalpojumus un veicinātu sabiedrības
izglītību un mūžizglītību. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar nepieciešamajām zināšanām un dotu iespēju mūžizglītības
attīstībai, jārisina jautājums par informacionālo nodrošinājumu.
Attīstoties informācijas sabiedrībai, rodas nepieciešamība pēc brīvi pieejamas un kvalitatīvi organizētas
informācijas. Laikā, kad pieaug sabiedrībai pieejamās informācijas apjoms, nemainīgi mazs paliek informācijas
organizācijai un pieejamības nodrošināšanai paredzētais finansējums. Informācijas nesēju skaita un dārdzības
pieaugums izvirza nepieciešamību stingri reglamentēt bibliotēkā iegādājamo dokumentu apjomu. Veidojot Krājuma
attīstības koncepciju, nepieciešama efektīva bibliotēkas darba organizēšana, lai nodrošinātu:
1) vajadzīgās informācijas komplektēšanu,
2) informāciju par bibliotēkas krājumā esošajiem dokumentiem,
3) visiem interesentiem vienlīdzīgu pieeju dokumentiem.
Bibliotēka ir lietotājorientēta un komplektējot krājumu cenšamies iekļauties mūžizglītības procesa
nodrošināšanā pilsētā un reģionā. Plānošanas perioda pamatmērķis ir daudzveidīgu informācijas resursu
piedāvājums, lai apmierinātu lietotāju izglītības, mūžizglītības un personības pilnveides vajadzības, ieskaitot
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
Bibliotēkas krājuma organizācijas normatīvie dokumenti
Krājuma attīstības politikas pamatuzdevumi izstrādāti, pamatojoties uz bibliotēku darbu reglamentējošiem
dokumentiem:
Bibliotēku likums
Nosaka, ka bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic
pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku
pieejamību un izmantošanu.
Bibliotēkas attiecībā uz krājuma veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, ideoloģiski vai
reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēkas krājuma veidošanā var noteikt tikai ar likumu.
Jēkabpils pilsētas bibliotēka, būdama vietējas nozīmes bibliotēka, uzkrāj un sistematizē universāla vai
specifiska rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc

iespieddarbiem un cita veida dokumentiem. Bibliotēka nodrošina pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba,
mācību, atpūtas vietas un citu vietu tiešā tuvumā.
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” (25.09.2001)
Noteikumi nosaka finansēšanas normatīvus periodisko izdevumu, grāmatu u.c. dokumentu iegādei.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” (07.08.2001., pēdējie
grozījumi 27.10.2009.)
Vietējas nozīmes bibliotēkas dibinātājs nodrošina pašvaldības bibliotēku ar atbilstošu izdevumu krājumu – ar
nepieciešamo ikgadējo jaunieguvumu, abonējamo avīžu un žurnālu, audiovizuālo un elektronisko izdevumu skaitu,
bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju un rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un
bibliogrāfisko izdevumu skaitu, kā arī nodrošina pašvaldības bibliotēkai sadarbības iespējas un komunikāciju ar
citām bibliotēkām un iestādēm vienotā bibliotēku informācijas tīklā administratīvās teritorijas robežās un ārpus tās.
Tāpat noteikumi nosaka minimālo izdevumu skaitu uz vienu pašvaldības iedzīvotāju, bibliotēkas informācijas un
uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju un rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu
skaitu.
Koncepcija par komplektēšanas politikas izveidi Latvijas bibliotēkās (2004)
Koncepcijas projektā krājuma izvērtēšanai noteikta conspectus metode, ko izstrādājusi IFLA 2001.gadā. Tā
ļauj novērtēt krājuma saturu pēc tā dziļuma, kā arī pamanīt krājuma nepilnības un vājās vietas. Izmantojot šo metodi
visu bibliotēku krājumi kļūst salīdzināmi, kā arī ir iespējama to tālākās attīstības saskaņošana.
Metode sniedz detalizētu ieskatu katra krājuma sastāvā. Conspectus metode piedāvā izvērtēt krājumu pēc
nozaru principa, kā arī definē kritērijus, pēc kuriem noteikt, kādā līmenī tiek komplektēti dokumenti.
Krājuma attīstības principi
Veidojot krājumu, bibliotēka vadās pēc izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas. Tā norāda bibliotēkas krājuma
veidošanas stratēģiju, pamato dokumenta iegādes un saglabāšanas nepieciešamību, kā arī norakstīšanas iemeslus.
Krājums tiek veidots, lai:
1) Piedāvātu vispusīgu informāciju visdažādāko sabiedrības grupu attīstībai,
2) Nodrošinātu iespēju lietotājiem apgūt dažāda līmeņa izglītību,
3) Saglabātu un popularizētu kultūras mantojumu,
4) Veicinātu lasīšanas iemaņu attīstību jaunajā paaudzē,
5) Rūpētos par mūžizglītību, nodrošinot optimālu pieeju zināšanām, kuras sniedz virtuālais bibliotēku tīkls.
Komplektēšanas politika nosaka arī katra lietotāja nodrošināšanu ar informāciju, sekmē bibliotēku sadarbību
un finanšu resursu lietderīgu izlietojumu, liek izvērtēt esošo krājumu, pārskatīt prioritātes un aktualizēt bibliotēkas
mērķus un uzdevumus. Krājuma komplektēšanas politika ietver krājuma profila analīzi. Bibliotēka, veicot
apmeklētāju interešu izpēti, noteiktas nozares komplektē padziļināti (skatīt tabulu par conspectus metodes
izmantošanu), to saturam pievēršot pastiprinātu uzmanību.
Krājuma komplektēšanu nosaka vairāki faktori – finanšu līdzekļi, lietotāju pieprasījums un Latvijas izdevēju
un tirgotāju piedāvājums. Par budžeta līdzekļiem pirktie izdevumi galvenokārt tiek pasūtīti “Jāņa Rozes” grāmatu
tīklā.
Galvenokārt krājuma komplektēšanā tiek izmantoti pašvaldības piešķirtie līdzekļi un dāvinājumi.
Izvērtējot pieprasījumu pa valodām, kā prioritāte daiļliteratūrai noteikta latviešu un krievu valoda, nozaru
literatūrā – latviešu valoda un angļu valoda (datubāze EBSCO), atsevišķās nozarēs arī krievu valoda.
No visiem dokumentu veidiem visvairāk komplektē grāmatas (arī audiogrāmatas) un periodiskos izdevumus.
Iespēju robežās komplektē arī citus dokumentus – kartogrāfiskos, attāllizdevumus un nošizdevumus.

Novadpētniecības krājumu veido ne tikai monogrāfijas, bet arī attēlizdevumi, fotogrāfijas, DVD un rokraksti.
Svarīgi attīstīt novadpētniecības materiālu apkopošanu, turpinot darbu pie novadpētniecības dokumentu vākšanas,
sistematizēšanas, elektroniskās datubāzes papildināšanas un novadpētniecības materiālu pieejamības veicināšanas.
Krājuma papildināšanā tiek ievēroti vairāki pamatprincipi:
1) Daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu klāsts dažādām lasītāju grupām un zināšanu
līmeņiem,
2) Aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī iznākušajiem izdevumiem, atbilstoši
finansiālajām iespējām un lietotāju pieprasījumam,
3) Dāvinājumu kvalitāte – izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā,
4) Pieejamība – krājuma, datubāzu un citu informācijas pakalpojumu pieejamības garantēšana ikvienam
iedzīvotājam, neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai,
5) Plānveidīgums – nekontrolētu iepirkumu, dāvinājumu un ziedojumu nepieļaušana.
Bibliotēka īsteno trīs komplektēšanas veidus:
1) Kārtējā jaunieguvumu komplektēšana,
2) Retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu,
3) Rekomplektēšana – regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, nolietotiem,
aktualitāti zaudējušiem, nozaudētiem dokumentiem, kā arī liekajiem dubletiem.
Kā galvenie komplektēšanas avoti ir SIA “Jānis Roze” un SIA “Latvijas Grāmata”.
Pēc dokumentu veidiem komplektē: iespieddarbus, periodiskos izdevumus, audiovizuālos dokumentus un
datu bāzes.
Pieņemot dāvinājums, bibliotēka izvērtē dokumenta kultūrvēsturisko vērtību, izdošanas laiku, aktualitāti,
valodu, nolietojuma pakāpi. Bibliotēkai ir tiesības dāvinājumus dāvināt tālāk.
Bibliotēka nekomplektē dokumentus, kuru saturs apdraud konstitucionālo iekārtu, informācijas un
ekonomiskās telpas drošību, kā arī dokumentus, kuri satur pornogrāfisku informāciju.

Fonda satura raksturojums, izmantojot conspectus metodi
Krājuma dziļums indikatori:
1 – minimāls informācijas līmenis
2 – pamatinformācijas līmenis (ar šo informācijas līmeni raksturo fondus, kas kalpo, lai iepazītu un definētu noteiktu
nozari un uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur. Tiek nodrošinātas lietotāju informācijas
vajadzības atbilstoši koledžu līmenim.)
3 – studiju līmenis (informāciju par nozari sniedz sistemātiskā veidā. Koledžu un bakalaura
studiju līmenis. Plašs monogrāfiju klāsts, autorizētas datubāzes.)

Valodu kodi:
L – dominē materiāli latviešu valodā
S – papildus dokumentiem latviešu valodā ar atlasi tiek komplektēti dokumenti svešvalodās
Informācijas nesējs:
G – grāmata
Z - žurnāls
DB – datubāze
IR – interneta resurss

DVD – audiovizuāls dokuments
Nodaļa

Dziļuma

Valodas

Informācijas

indikators

indikators

nesējs

0 nodaļa
01 bibliogrāfija

3

L, S

G, Z, DB, IR

02 bibliotēkzinātne un bibliotēkas

3

L, S

G, Z, DB, IR

03 enciklopēdijas, vārdnīcas u.c.

3

L, S

G, DB, IR

07 žurnālistika

2

L, S

G, IR

001 zinātne

2

L

G, Z

002 Prese. Dokumentācija

2

L, S

G

003 Raksti un rakstniecība

2

L

G

004 Datori

2

L, S

G, IR

008 Civilizācija un kultūra

2

L

G, IR

1 Filosofija

3

L, S

G, DB, IR

133 Astroloģija. Ezotērika. Maģija

3

L, S

G, Z, IR

159 Psiholoģija

3

L, S

G, Z, IR

16 Loģika

3

L, S

G, IR

17 Ētika. Morāle

3

L, S

G, IR

28 Kristīgās konfesijas

2

L, S

G

29 Nekristīgās reliģijas

2

L, S

G

3

L, S

G, DB, IR,

Vispārīgie uzziņu izdevumi

1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika

2 Reliģija

3 Sabiedriskās zinātnes
311 Statistika

DVD
314 Demogrāfija

3

L, S

G, IR

316 Socioloģija

3

L, S

G, IR

321 Politiskās organizācijas formas

2

L, S

G, IR

323 Iekšpolitika

3

L, S

G, IR

324 Valsts varas orgānu vēlēšanas

1

L

G, DB, IR

327 Starptautiskās attiecības

3

L, S

G, IR

329 Politiskās partijas un kustības

2

L, S

G, IR

330 Ekonomikas zinātne

3

L, S

G, Z, IR, DB

331 Darbs. Darba ekonomika. Darba

3

L, S

G, IR, DB

1

L

G, IR

32 Politika. Politoloģija

33 Ekonomika

organizācija
332 Reģionālā ekonomika. Zemes
īpašums. Mājokļu ekonomika

Piezīmes

334 Ekonomikas organizēšana un

1

L, S

G, IR

336 Finanses. Banka. Nauda

3

L, S

G, Z, DB, IR

338 Tautsaimniecība. Ekonomika

3

L, S

G, Z, DB, IR

339 Tirdzniecība. Starptautiskās

3

L, S

G, DB, IR

3

L, S

G, Z, DB, IR

341 Starptautiskās tiesības

3

L, S

G, DB, IR

342 Publiskās tiesības

3

L, S

G, DB, IR

343 Krimināltiesības. Kriminoloģija.

3

L, S

G, DB, IR

1

L, S

G, IR

347 Civiltiesības

3

L, S

G, DB, Z, IR

349 Tiesību speciālās nozares. Jauktās

3

L, S

G, DB, Z, IR

3

L, S

G, Z, DB, IR

352/354 Pārvaldes līmeņi

1

L, S

G, IR

355 Kara lietas. Zemessardze. Civilā

3

L, S

G, Z, DB, IR

364 Labklājība un sociālā nodrošināšana

3

L, S

G, IR

368 Apdrošināšana

1

L, S

G, IR

37(09) Pedagoģijas vēsture

3

L, S

G, Z, IR, DVD

37.01 Audzināšanas, izglītības un

3

L, S

G, Z, IR

37.015 Pedagoģiskā psiholoģija

3

L, S

G, Z, IR

37.018 Audzināšanas un mācīšanas

3

L

G, Z, IR

37.02 Izglītības un mācīšanas teorija

3

L

G, Z, IR

371 Audzināšanas un izglītības

3

L, S

G, Z, IR

kooperēšana

ekonomiskās attiecības. Pasaules
saimniecība
34 Tiesības. Juridiskās zinātnes
340 Tiesības. Propedeitika. Tieslietu
metodes un palīgnozares

Kriminālistika
344 Krimināltiesību īpašie veidi. Militārās,
jūras, gaisa krimināltiesības

tiesību nozares
35 Valsts administratīvā pārvalde. Kara
lietas
351 Valsts administratīvās pārvaldes
objekti

aizsardzība
36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību
nodrošinājums

37 Izglītība. Mācīšana. Audzināšana.
Brīvais laiks

mācīšanas pamati

pamatformas

organizācija

372 Mācību priekšmeti, to mācīšana

3

L, S

G, Z, IR

373 Vispārizglītojošā skola

3

L, S

G, Z, IR

374 Ārpusskolas izglītība. Pašizglītošanās.

2

L

G, IR

376 Speciālās skolas. Defektoloģija

3

L, S

G, Z, IR

378 Augstākā izglītība. Augstskolas

2

L

G, IR

379.8 Brīvai laiks. Ceļošana. Tūrisms.

3

L, S

G, Z, IR

1

L, S

G, IR

391 Apģērbs. Tautas tērps. Mode. Rotas

3

L, S

G, Z, IR

392 Tradīcijas un paražas personīgajā

3

L, S

G, Z, IR

393 Nāve. Apbedīšana. Bēru paražas

2

L, S

G, IR

394 Tautas sabiedriskā dzīve

3

L, S

G, IR

395 Etiķete. Uzvedības normas

2

L, S

G, IR

396 Feminisms. Sievietes stāvoklis

2

L

G, IR

3

L

G, IR, DB

2

L, S

G, IR

51 Matemātika

3

L, S

G, IR

52 Astronomija. Ģeodēzija

2

L, S

Z, G, IR

53 Fizika

3

L, S

G, Z, IR, DB

54 Ķīmija

3

L, S

G, IR, DB

55 Ģeoloģija. Ģeofizika. Klimatoloģija

2

L, S

G, IR

56 Paleontoloģija

1

L, S

G, IR

57 Bioloģija

2

L, S

G, IR, DB

574 Ekoloģija

2

L, S

G, IR

575 Vispārīgā ģenētika. Evolūcijas mācība

2

L, S

G, IR

579 Mikrobioloģija

2

L, S

G, IR

58 Botānika

2

L, S

G, IR

59 Zooloģija

2

L, S

G, IR

611 Anatomija

3

L, S

G, IR, Z

612 Fizioloģija

3

L, S

G, IR, Z

613 Higiēna

3

L, S

G, IR, Z

614 Veselības aizsardzība. Sabiedriskā

2

L, S

G, IR

Tālākizglītība

Ekskursijas
389 Metroloģija. Mēri. Svari
39 Etnogrāfija

dzīvē

sabiedrībā
398 Folklora
5 Matemātika. Dabas zinātnes
50 Matemātikas un dabaszinātņu
vispārīgie jautājumi

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika.
Lauksaimniecība
61 Medicīna

higiēna
615 Farmakoloģija
615.1 Vispārīgā un speciālā farmācija

2

L, S

G, IR

615.2 Ārstniecības līdzekļi pēc

1

L, S

G, IR

615.3 Ārstniecības līdzekļi pēc izcelsmes

2

L, S

G, IR

615.8 Citas ārstniecības metodes.

3

L, S

G, Z, IR

2

L, S

G, IR

616-001/616-008

1

L, S

G, IR

616.1 Asinsrites orgānu un asinsvadu

2

L, S

G, IR

616.2 Elpošanas orgānu slimības

2

L, S

G, IR

616.3 Gremošanas orgānu slimības

2

L, S

G, IR

616.4 Limfatiskās sistēmas, asinsrades

2

L, S

G, IR

616.5 Ādas slimības. Dermatoloģija

2

L, S

G, IR

616.6 Uroloģija. Uroģenitālās sistēmas

2

L, S

G, IR

616.7 Balsta uz kustību orgānu slimības

2

L, S

G, IR

616.8 Neiroloģija. Nervu slimības

2

L, S

G, IR

616.89 Psihiatrija. Psihiskās slimības

2

L, S

G, IR

616.9 Infekcijas. Lipīgās slimības.

2

L, S

G, IR

617 Ķirurģija. Ortopēdija. Oftalmoloģija

2

L, S

G, IR

618 Ginekoloģija. Dzemdniecība

2

L, S

G, IR

619 Veterinārija

2

L, S

G, IR

620 Materiālu pārbaude

1

L, S

G, IR

621 Vispārīgā mašīnbūve. Kodoltehnika.

2

L, S

G, IR, Z

623 Militārā tehnika

2

L, S

G, IR

624 Būvtehnika. Būvkonstrukcijas

1

L, S

G, IR

625 Ceļi. Ceļu būve

1

L, S

G, IR

626/627 Hidrotehniskās būves.

1

L

G, IR

2

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR, Z

pamatiedarbības

Fizioterapija
615.9 Toksikoloģija
616 Klīniskā medicīna. Patoloģija

slimības

orgānu un endokrīnās slimības

slimības

Venēriskās slimības

62 Inženierzinības. Tehniskās zinātnes

Elektrotehnika

Hidrotehnika
628 Ēku inženiersistēmas. Ūdensapgāde.
Kanalizācija. Apgaismes tehnika
629 Transportlīdzekļi
63 Lauksaimniecība

630 Mežsaimniecība

2

L, S

G, IR

631 Lauksaimniecība. Zemkopība

2

L, S

G, IR, Z, DB

632 Augu kaitēkļi un slimības. Augu

1

L, S

G, IR

633 Laukkopība

1

L, S

G, IR

633.8 Ārstniecības augi

3

L, S

G, IR, Z

634 Dārzkopība. Augļkopība

3

L, S

G, IR, Z

635 Dārzeņkopība. Dekoratīvā dārzkopība

3

L, S

G, IR, Z

636 Lopkopība. Putnkopība. Mājdzīvnieki

1

L, S

G, IR, Z

637 Piens, gaļa un citi lopkopības produkti

1

L, S

G, IR, Z

638 Biškopība. Kukaiņi

1

L, S

G, IR, Z

640 Dažāda veida saimniecību vadīšana

1

L

G, IR

641 Pārtika. Ēdienu gatavošana. Ēdieni

2

L, S

G, IR, Z

642 Galda klāšana

2

L, S

G, IR, Z

643/645 Māja. Dzīvokļa iekārta un

1

L, S

G, IR, Z

646 Apģērbs, tā kopšana

2

L, S

G, IR, Z

648 Telpu uzkopšana

1

L

G, IR

649 Bērnu un invalīdu kopšana mājās.

2

L, S

G, IR

651 Lietvedība

3

L

G, IR

654 Sakaru dienesti

1

L, S

G, IR

655 Poligrāfiskā rūpniecība.

1

L, S

G, IR

1

L, S

G, IR, Z

657 Grāmatvedība

3

L

G, IR, Z

658 Uzņēmumu pārvaldība.

3

L

G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z

1

L, S

G, IR

1

L

G, IR

1

L, S

G, IR

aizsardzība

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā
saimniecība. Komunālie pakalpojumi

piederumi

Viesu uzņemšana
65 Ražošanas, tirdzniecības un transporta
uzņēmumu organizēšana un pārvalde

Grāmatiespiešana. Izdevniecību darbs.
656 Transporta un pasta pakalpojumu
dienesti. Pārvadājumu organizēšana

Komercdarbības organizācija
659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas
darbs
66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmiskā
rūpniecība. Pārtikas rūpniecība
67 Pārstrādājošās rūpniecības un
amatniecības nozares
68 Galaprodukciju ražojošās rūpniecības
un amatniecības nozares

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi
690 Ēku būve kopumā

2

L, S

G, IR, Z

691 Būvmateriāli un to gatavās daļas

1

L, S

G, IR

692 Ēku daļas, to būve

2

L, S

G, IR, Z

693 Mūrnieku darbi

2

L, S

G, IR, Z

694 Namdara un būvgaldnieka darbi

2

L, S

G, IR, Z

696 Ēku inženiersistēmu montāža

1

L, S

G, IR, Z

697 Apkures, ventilācijas un gaisa

2

L, S

G, IR, Z

698 Apdares darbi

2

L, S

G, IR, Z

699 ēku aizsardzības un drošības pasākumi

1

L

G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z, DB

1

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR

3

L, S

G, IR, Z

1

L

G, IR

719 Ievērojamu vietu aizsardzība

1

L

G, IR

72 Arhitektūra

2

L, S

G, IR, Z

737 Numismātika

1

L, S

G, IR

738 Keramikas māksla. Mākslas

2

L, S

G, IR

1

L, S

G, IR

741 Zīmēšana

2

L, S

G, IR

744 Rasēšana

2

L, S

G, IR

746 Rokdarbu māksla

3

L, S

G, IR, Z

75 Glezniecība

3

L, S

G, IR, Z

76 Grafika. Gravīra

2

L, S

G, IR, Z

kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana

7 Māksla. Izrādes. Izklaide. Sports
7.01 Vispārīgā mākslas teorija. Estētika.
Mākslas filosofija
7.03 Mākslas vēsture. Mākslas stili,
virzieni, skolas
7.04 Mākslinieciskā attēlojuma tēmas un
objekti. Mākslas tēli. Mākslas žanri,
formas un veidi. Ikonogrāfija
7.07 Māksla kā nodarbošanās. Mākslas
darbinieki
71 Apdzīvotu vietu plānošana,
pilsētbūvniecība, ainavu, parku un dārzu
arhitektūra
712 Ainavu veidošana. Dārzu un parku
arhitektūra. Apzaļumošana
718 Kapsētas, krematorijas, apbedīšanas
vietas

podniecība
739 Metālmāksla. Juveliermāksla
74 Zīmēšana un rasēšana. Dizains. Lietišķā
māksla. Daiļamatniecība

77 Fotogrāfija. Kinematogrāfija

3

L, S

G, IR, Z

78 Mūzika

3

L, S

G, IR, Z

3

L, S

G, IR

792 Skatuves māksla

3

L, S

G, IR, Z

793 Sarīkojumi. Dejas

2

L, S

G, IR

794 Galda spēles

3

L, S

G, IR, Z

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

3

L, S

G, IR, Z

797 Ūdenssports

2

L, S

G, IR, Z

798 Jāšanas sports

1

L, S

G, IR

799 Makšķerēšanas sports. Medību sports.

2

L, S

G, IR, Z

81 Valodniecība

3

L, S

G, IR

82 Literatūrzinātne

3

L, S

G, IR

902(474.3) Arheoloģija. Pagātnes

3

L

G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z, DB,

79 Izrādes. Izklaides. Sports
791 Sabiedriskie izklaides veidi. Kino.
Izpriecas un izrādes. Cirks

Šaušanas sports

civilizācijas un kultūras pētīšana
908 Novadpētniecība

DVD
91 Ģeogrāfija
910 Vispārīgie jautājumi. Ģeogrāfija kā

2

L, S

G, IR, Z

913(474.3) Latvijas ģeogrāfija

2

L, S

G, IR, Z

930 Vēstures zinātne

2

L, S

G, IR, Z

940 Eiropas vēsture

3

L, S

G, IR, Z

94(474.3) Latvijas vēsture

3

L, S

G, IR, Z, DB,

zinātne

DVD
Daiļliteratūra
A – Ārvalstu daiļliteratūra

2

L, S

G

L – Latviešu daiļliteratūra

3

L

G, IR, Z, DVD

3

L, S

G, IR, Z

Vidējā skolas vecuma (5.-7.kl.)

L, S

G, IR, Z

8.-9.kl.

L, S

G, IR, Z

L, S

DVD

Literatūra bērniem
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma

Mākslas filmas (DVD)

2

Dāvinājums,
kurš patlaban
atrodas
kataloģizācijā

Pielikums nr.2. Abonētā prese 2019.gadā
Abonētā prese 2019.gadā

9Vīri

32.

Disney Princeses

33.

Domuzīme

34.

Donalds Daks

35.

EJ!

36.

GEO

37.

HOT WHEELS

38.

Ieva

39.

Ievas Dārzs

40.

Ievas Māja

1.

Avīzes
Brīvā Daugava

2.

Ceturtdiena

3.

Diena

4.

6.

Dienas Bizness
Ievas Padomu
Avīze
Jaunais Vēstnesis

7.

Jēkabpils Vēstis

41.

Ievas Stāsti

8.

konTEKSTS

42.

Ievas Veselība

9.

43.

Ievas Virtuve

44.

12.

Latvijas Avīze
Lauku Avīzes
Tematiskā Avīze
Neatkarīgā Rīta
Avīze
МК Латвия

13.

Сегодня

47.

Ilustrētā Zinātne
Ilustrētā Pasaules
Vēsture
Ilustrētā
Junioriem
Ir

14.

Суббота

48.

Ir Brīvdienas

15.

AD RUS

49.

Ir Nauda

16.

Agro Tops

50.

Jurista Vārds

17.

Annas Psiholoģija

51.

Kapitāls

18.

Astes

PL, BL

52.

Kā darītu mīlestība

19.

Avene

BL

53.

Kā tas strādā?

20.

Avenīte

BL

54.

21.

BARBIE

BL

22.

24.

Bilance
Bilances Juridiskie
Padomi
Burda Rus

Klubs
Ko Ārsti Tev
Nestāsta +
speciālizl.
L’Officiel Latvija

25.

Citādā Pasaule

26.

Copes Lietas

27.

Dari Pats

28.

Dārza Pasaule

29.

Dārzs un Drava

30.

Deko

N.p.k.

5.

10.
11.

23.

Piezīmes
PL, BL

31.

PL, BL

45.
46.

55.
56.

59.

Latvijas Būvniecība
Latvijas
Architektūra
LEDUS SIRDS

60.

Leģendas

61.

Likums un taisnība

62.

Lilit

63.

Maģiskā

57.
58.

1

BL
BL

BL
PL, BL

PL, BL
PL, BL
BL

BL

BL
PL, BL

BL

Dienasgrāmata

97.

Вокруг Света

64.

Mans Mazais

98.

Все звёзды

65.

Mājas Viesis

99.

Домовой

66.

Mājas Virtuve

100.

Лилит

67.

Medības

101.

Люблю

68.

Mistērija

102.

69.
70.

My Little Pony
Noslēpumi un Fakti

71.

Nezināmā Vēsture

72.

BL

78.

OK!
Patiesā Dzīve +
speciālizl
Pērle
Planētas
Noslēpumi
Praktiskais
Latvietis
Praktiskie Rokdarbi
+ piel.
Privātā Dzīve

Наука и жизнь
Приусадебное
Хозяйство
Сабрина
СПЕЦВЫПУСК
Споривное
рыболовство
Телеграф

79.

Pūcīte

BL

80.

Rīgas Laiks

81.

Santa

82.

SestDiena

83.

100 Labi Padomi

BL

84.

Spicīte

BL

85.

Sporta Avīze

86.

SPORTS

87.

89.

Taka
36,6 C Veselīgāk,
Saskanīgāk, Gudrāk
Una

90.

Vakara Ziņas

91.

BL

93.

VĀĢI
Vecākiem
(elektronisks)
Veselība

94.

Vinnijs Pūks

BL

95.

Zintnieks

96.

Азбука здоровья

73.
74.
75.
76.
77.

88.

92.

BL
103.
104.
105.
106.
BL

PL, BL

BL

2

BL

Pielikums
Attēli. Bērnu literatūras nodaļas pasākumi

Attēli 1.-2. Faktu spēle “Kā rodas lietas”

Attēli 3.-4. ”Lasīšanas darbnīca” Bibliotēku nedēļā

Attēli 5.-6. “Bērnu žūrija – 2017” noslēgums

Attēli 7.-12. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

Attēli 13.-18. Lielā punktu spēle “Mārītes vasaras ceļojums”

Attēli 19.-20. Lasītāju pulciņa nodarbība “Dogmens un kompānija”. DOGMENS

Attēli 21.-22. Lasītāju pulciņa nodarbība “Dogmens un kompānija”. PIFS

Attēli 23.-24. Lasītāju pulciņa nodarbība “Dogmens un kompānija”. BULTA

Attēli 25.-26. Lasītāju pulciņa nodarbība “Dogmens un kompānija”. RUFIS

Attēli 27.-28. Lasītāju pulciņa nodarbība “Dogmens un kompānija”. Noslēgums

Attēli 29.-30. Lasītāju pulciņa nodarbība “Alises piedzīvojumi”

Attēli 31.-32. Lasītāju pulciņa nodarbība. Rotu gatavošana

Attēli 33.-34. Labāko lasītāju konkurss ”Zvaigžņu lasītāji”

Attēli 35.-36. Jauno spēļu atklāšanas dienas ”Sākam spēli!”

Attēls 37. Radošā darbnīca „Lasīšanas darbnīca”
Attēls 38. Lielās punktu spēles „Mārītes vasaras ceļojums” aktīvā daļa

Attēli 39.-40. Radošā darbnīca „Sikspārņu salidojums”

Attēli 41.-42. Radošā darbnīca „Ak, eglīte, ak, eglīte!”

Attēls 43. Grāmatu skate “Satikšanās ar mākslu”

Attēls 45. Grāmatu skate “Gudra kā jūra visa
Kurzeme dun”

Attēls 44. Grāmatu skate “Reiz dzīvoja princese”

Attēls 46. Grāmatu skate “Skatāmies filmu,
lasām grāmatu”

Attēli 47.-48. Latvijai—100

Pielikums
Attēli. Tematiskie un literārie pasākumi

Attēli 1.-4. Laikmetīgās Vēstures muzejs “24x30”. E. Lenšas foto

Attēli 5.-8. “Cenzūra – pretrunas. Diskusija”. E. Lenšas foto

Attēli 9.-12. “Cenzūra. Saruna par žurnālistiku”. E. Lenšas foto

Attēli 13.-17. “Cenzūra. Saruna par kino”. E. Lenšas foto

Attēli 18.-20. “Cenzūra. Saruna par rakstniecību”. E. Lenšas foto

Attēli 21.-23. “Cenzūra. Saruna par mūziku”. Vidusdaugavas TV publicitātes foto

Attēli 24.-27. pasākums “… uz āķa” jeb Copes stāsti kopā ar grāmatas “Labākās makšķerēšanas vietas
Latvijā” veidotājiem. E. Lenšas foto

Attēli 28.-31. pasākums “Spokoties – jokoties” Helovīna noskaņās. L. Lambas foto

Attēli 32.-35. pasākums “Arī speķītim nav ne vainas…” – tikšanās ar ārstu Anatoliju Danilānu.
E. Lenšas foto

Attēli 36.-39. pasākums “Nāc uz bibliotēku vakarā!” . E. Lenšas foto

Attēli 40.-43 Māras Bojāres dzejas grāmatas “Par ko vēl ziedēt man” atvēr šana. A. Rubines foto

Attēli 44.-47. lekcija – diskusija “Veselā garā – vesela miesa” un tikšanās ar Anitr u Toomu. E.
Lenšas foto

Attēli 44.-47. lekcija “Uztura nozīme veselības saglabāšanā” un tikšanās ar gastroenterologu
Dr.Hosamu Abu Meri. E. Lenšas foto

Attēli 52.-53. Valijas Burtinas zīmējumu izstāde “Dvēseļu ceļojums laikā un telpā”. A. Rubines foto

Attēli 54.-57. izstādes un aktivitātes Jēkabpils pilsētas svētku laikā. J. Lāča foto

Pielikums nr.5. Publicitāte.
Publikācijas laikrakstos
1. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Copes stāsti kopā ar grāmatas “Labākās makšķerēšanas vietas
Latvijā” veidotājiem. // Brīvā Daugava, Nr.3 (2018, 9.janv.), [8.]lpp.
2. Vucāne, Santa. Latvijas Tautas Saimes grāmata Jēkabpilī. : [par grāmatas pieejamību JPB] //
Jaunais Vēstnesis, Nr.2 (2018, 9.janv.), 2.lpp.
3. “… uz āķa”. Copes stāsti kopā ar grāmatas “Labākās makšķerēšanas vietas Latvijā” veidotājiem.
// Jaunais Vēstnesis, Nr.3 (2018, 12.janv.), 7.lpp.
4. Kas, kur, kad? : [informācija par pasākumu “…uz āķa” jeb Copes stāsti suši bārā “Sakura”] //
Brīvā Daugava, Nr.6 (2018, 16.janv.), [8.]lpp.
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