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2019.gada darba prioritāte.
Profesionāla bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana.
Jauni pakalpojumi.
Lai arī tas nav tieši bibliotēkas izveidots pakalpojums, tomēr uzskatām, ka 2019.gadā saviem
apmeklētājiem varējām piedāvāt jaunu pakalpojumu e-grāmatu lasīšanas platformas “3td eGRĀMATU bibliotēka”, kas ir KISC projekts, kas tapis sadarbojoties ar informācijas tehnoloģiju
uzņēmumu “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un Latvijas publiskajām bibliotēkām.
Katru mēnesi top jauns informatīvais materiāls papīra formātā par jaunajām grāmatām bibliotēkā.
Apmeklētāji pie šī bibliotēkas “ikmēneša izdevuma” jau ir paspējuši pierast.
Nozīmīgi/jauni projekti.
Darbs pie jaunas mājas lapas izveides un tās satura veidošanas.
Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā.
Bibliotēka savas darbības ietvaros strādā pie tā, lai ilgtspējīgas attīstības mērķi tiktu sasniegti.
Vairāk tas ir ar informatīviem pasākumiem un informācijas piedāvāšanu. No 17 izvirzītajiem
mērķiem bibliotēka savu ieguldījumu 2019.gadā ir sniegusi mūžizglītībā ar to, ka, lai arī neesam
izglītības iestāde, mēs piedāvājam savu informācijas bāzi un nodrošinām piekļuvi internetam
ikvienam. Kā arī tiek rīkoti dažādi izglītojoši pasākumi. Iekļaujamies arī 9.mērķī - veidot noturīgu
infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas, jo bibliotēka
palielina piekļuvi informācijas un sakaru tehnoloģijām. 2019.gadā bija 2 izstādes, kas rosināja uz
atkritumu novēršanas, mazināšanas, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas pasākumiem – “Radīts
no pudeles” un “Grāmatas otrā dzīve”.
3 darbinieki piedalījās izglītojošajā seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši”.
2019.gadā 4 darbinieki piedalījās UNESCO LNK rīkotajā Vasaras skolā, kur tika paplašinātas katra
vasaras skolas dalībnieka zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem
Latvijā un pasaulē, kas vistiešākajā veidā bija saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
2019.gada 21.novembrī 3 darbinieki piedalījās praktiskajā seminārā “Ilgtspējīgas attīstības mērķi
bibliotēkās”.
Bibliotēkas attīstību un ieceru realizāciju negatīvi ietekmē ieilgusī pašvaldības nerealizētā iecere
pārvietot bibliotēku uz citām telpām, kur beidzot tiktu nodrošinātas telpas kopā ar Bērnu literatūras
nodaļu. Neskatoties uz to, arī 2019.gadā esam realizējuši visus ieplānotos pasākumus gan saistībā ar
literatūras popularizēšanu un lasīšanas veicināšanu, gan novadpētniecības popularizēšanu un dalību
Stāstu bibliotēku tīklā. Aktīvi un mērķtiecīgi tiek strādāts ar sociālajiem tīkliem, to saturu un
informācijas pasniegšanas veidu.
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Jēkabpils ietilpst Zemgales plānošanas reģionā un ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes
pilsētām. Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha.
Iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2019. – 23 390
iedzīvotāji. Pēc etniskā sastāva Jēkabpils ir daudznacionāla pilsēta. 14 388 iedzīvotāji sevi pieskaita
pie nacionalitātes latvietis.
Pēc PMLP datiem uz 01.07.2019. pilsētā dzīvo 4 386 bērni un jaunieši.
Darbspējas vecumā ir 14 752 iedzīvotāju, pirms darbspējas vecuma (bērni līdz 15 gadiem) 3 678
iedzīvotāji, bet pēc darbspējas vecuma ir 4 960 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 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 salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir krities, ja
2018.gada jūnijā minētais rādītājs bija 8.9%, tad 2019.gada jūnijā – 5.0%.
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.
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā, izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā u. c.
nav notikušas.
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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.
Gadu gaitā ir izdevies būtiski samazināt elektroenerģijas patēriņu pārejot uz LED spuldzēm,
samazināt izdevumus drukas iekārtu uzturēšanai, atsakoties no atsevišķiem printeriem, iegādājoties
augsti kvalitatīvas, ar zemām izmaksām uzturēšanai, multifunkcionālās iekārtas.
Secinājums – bibliotēkas pamatbudžets nav vērsts uz attīstību.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2017

2018

2019

Kopā (EUR)

192 312

198 707

185 561

Pašvaldības finansējums

189 369

195 858

182 004

2 943

2 849

3 557

2 905

2 832

3 557

2017

2018

2019

192 370

198 367

185 561

111 914

121 647

116 916

10 182

11 412

11 377

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

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana
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3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Pārskata periodā nav veikti telpu un ēku remontdarbi. 2019.gadā tika plānota ēkas Vecpilsētas
laukums 3 renovācija 2019.gadā un tas, ka bibliotēka tiks pārvietota uz citām pagaidu telpām un pēc
tam tiktu rasta iespēja bibliotēku kopā ar Bērnu literatūras nodaļu pārcelt uz ēku, kas piemērota
bibliotēkas funkciju veikšanai. Šī iecere netika realizēta.
Tā dēļ jau gadiem netiek veikts kapitālais remonts Bērnu literatūras nodaļā, visā bibliotēkā nav
ļauta 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.
Iekārtas, aprīkojums

Datori

Darbiniekiem
(skaits)

Lietotājie
m (skaits)

Vērtējums
(teicams/labs
/apmierinošs/
neapmierinošs)

17

19

Labs/
neapmierinošs

Multifunkcionālās iekārtas

2

4

Labs

Printeri

2

Apmierinošs

Piezīmes

Noveco datortehnika lietotājiem.
JPB Lietotāju apkalpošanas nodaļā
lietotājiem
pieejama
multifunkcionālā iekārta ar augstu
krāsaino izdrukas kvalitāti. Bērnu
literatūras nodaļā projektā “Trešais
tēva dēls” iegūtā multifunkcionālā
iekārta “Kiocera” ir izmantojama
tikai printēšanai, jo bojāts displejs,
ieguldīt līdzekļus tā remontā, lielo
izmaksu dēļ, nav lietderīgi, pieaugušo
nodaļā “Kiocera” tiek izmantota
darbinieku
vajadzībām.
Bērnu
literatūras nodaļā tiek nodrošinātas
augsti kvalitatīvas krāsainās izdrukas
ar jaunu “Kiocera” iekārtu.
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
7

Skeneri
2

2

Labs

Brošētājs
3

Labs

2

Labs

5

Labs

Laminētājs

Svītrkodu
skeneri

Skeneri nodrošina arī A3 formāta
skenēšanu. Ebson skeneris ir
piemērots fotogrāfiju, fotofilmu
skenēšanai ar augstu kvalitāti.
Brošēšanas pakalpojums ir pieprasīts.
2019.gadā bibliotēkā ir arī termo
brošēšanas iekārta.
Laminēšanas
pakalpojums
ir
pieprasīts. Abi laminētāji paredzēti
arī A3 formātam. Svarīgi arī
bibliotēkas
lasītāju
karšu
laminēšanai.
1 no skeneriem iegūts “Trešais tēva
dēls” projekta ietvaros, darbojas.
Tuvākajā laikā būs nepieciešama
nomaiņa. Viens iegādāts 2019.gadā.

Diemžēl bibliotēka joprojām ir jaunu telpu gaidās, kas apvienos pieaugušo un bērnu apkalpošanas
nodaļas zem viena jumta, plauktu un cita aprīkojuma (īpaši mēbeļu) iegāde nav tikusi atbalstīta.
Materiāli tehniskā bāze ir novecojusi, grāmatu plaukti abās nodaļas ir iegādāti pirms četrdesmit
gadiem.
Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
2020. gada budžetā ir apstiprināta summa mēbeļu iegādei, lai kaut nedaudz uzlabotu situāciju.
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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

vadītāja
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

Slodze

1

1

1

1

Sistēmbibliotekārs

1

bibliogrāfs

1

bibliogrāfs

1
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Lilita
Žikova

Dzintra
Treikovska

Gunita
Kārkliņa
Rolands
Laguns
Ruta
Mihalovska

Vilija
Lazdiņa
Dzintra
Ģeidāne
Ilona
Kikuste

darba
specialitāte;
kvalifikācija:
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)
Pamatskola. (Pēdējā kursa koledžas
multimediju
students
multimediju
dizaina
speciālists
specialitātē)
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 686.- eiro. Taču jāsaka, ka 2019.gadā saistošus un
piemērotus bibliotēkas darbinieku profesionālajai pilnveidošanai kursus atrast bija grūti. Bibliotēka
ir uzsākusi sadarbību ar LU Open Minded projektu. 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 e-dokumentiem, to izgūšanas, pārsūtīšanas iespējām. Tikpat svarīgi ir
izprast dažādu paaudžu informacionālās vajadzības un uztveres īpatnības.
Darbiniekiem Bērnu literatūras nodaļā nepieciešamas zināšanas par riskiem, ar kādiem var
saskarties bērni un jaunieši lietojot internetu, kāda aktuāla informācija tiek piedāvāta šobrīd šai
lietotāju grupai. Īpaši gados vecākiem kolēģiem grūti izsekot jaunajām informācijas tehnoloģijām,
kuras šobrīd lieto jaunieši. Svarīgi ir rast jaunas metodes lasīšanas veicināšanai.
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Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi
Nr.p.
k.
1.

Norises Norises
laiks
vieta
17.01.
Jēkabpils

2.

12.02.

3.

13.02.

4.

18.02.

5.

06.03.

6.

13.03.

7.

15.03.

8.

28.03.

9.

04.04.

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Jēkabpils
New tehnologies in social
izglītības
integration – advantages and
pārvalde
risks
Jēkabpils
Projekta “Interactive
Tālākizglītības
un informācijas educational space – efficient
way of social integration of
centrs
choldren from disadvantaged
families” ietvaros

Stundu
skaits
8

Dalībnieku
skaits
3

Rīga, LNB LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Rīga, LNB LNB
Kompetenču
attīstības centrs

Dāvinājumi un ziedojumi
bibliotēkā

4

1

Google un citu bezmaksas
tiešsaistes rīku izmantošana
darba vidē

4

1

Rīga, LNB LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Rīga, LNB LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Rīga
UNESCO,
Latvijas
stāstnieku
asociācija

Intelektuālais īpašums

6

1

Mūsdienīga bibliotēka –
iekārtojums un droša vide

8

1

Rīga, LNB LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Ludza
Latvian Adult
Education
Association

Kreatīva informācijas
meklēšana

4

2

How to behave in critical
situations
Projekta “Interactive
educational space – efficient
way of social integration of
choldren from disadvantaged
families” ietvaros
Bibliotēkas un sabiedrības
ilgtspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši

8

2

5

4

Rīga, LNB LNB
Kompetenču
attīstības centrs

10. 19.20.07.

Preiļi

11. 26.28.07.

Jēkabpils

UNESCO,
Latvijas
stāstnieku
asociācija
UNESCO

1

UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas tīkla
“Stāstu bibliotēkas”
izvērtēšanas seminārs

IV Latgales stāstnieku
festivāls “Omotu stōsti”
Vasaras skola “Mazs solis
cilvēkam, liels lēciens

1

16

4
11

12. 18.19.09.

Jēkabpils

13. 29.10.

Ludza

14. 31.10.

15. 21.11

16. 03.12.

17. 03.12.
18. 06.12.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

LNB
Kompetenču
attīstības centrs
Ludzas pilsētas
galvenā
bibliotēka

cilvēcei”
Bibliotēku novadpētniecības
konference

Project Final Conference
“Interactive education space –
traditional and modern”
Projekta “Interactive
educational space – efficient
way of social integration of
choldren from disadvantaged
families” ietvaros
Rīga
Kultūras
EBSCO resursi un to
informācijas
izmantošana informācijas
sistēmas
darbā
Jēkabpils
Izglītības
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
iniciatīvu centrs bibliotēkā
Projekta “Globālā pilsoniskā
izglītība – tilts uz ilgtspējīgu
attīstību”
Jēkabpils
Latvijas
Elektroniskie paraksti un
Tirdzniecības un dokumenti, oficiālā e-adrese
rūpniecības
– svarīgākais, kas par tiem
kamera
jāzina
Rīga, LNB LNB
TikTok – patība
Rīga
UNESCO,
IV Latvijas Stāsnieku
Latvijas
konference
stāstnieku
asociācija
Jēkabpils
Jēkabpils
Aizvadītais gads mūsu
galvenā
bibliotēkās
bibliotēka
Aktualitātes bibliotēku darbā
Darbs ar lasītāju grupām
E-veselība – jauns epakalpojums iedzīvotājiem
Nacionālā enciklopēdija –
nozīmīgs zināšanu resurss
latviešu valodā
V/A Kultūras informācijas
sistēmu centra aktualitātes
Daudzpusīgas darba formas
ar bērniem un sadarbība ar
izglītības iestādi
Tikšanās ar novadpētnieku
Spodri Bērziņu

10

4

6

2

3

1

5

3

3

3

1
1

3

3

5
3
3
1

1
1

2
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Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Novecojošs kolektīvs, īpaši Bērnu literatūras nodaļā. Paaudžu nomaiņa notiks tuvāko gadu laikā,
daudzi sasniegs pensionēšanās vecumu. Bērnu literatūras nodaļas darbiniekiem izdodas noturēt un
piesaistīt bērnus un jauniešus bibliotēkai ar pasākumiem un citām aktivitātēm, par galveno mērķi
darbā izvirzot bērnu jauniešu lasīšanas veicināšanu.
Svarīgi bibliotēkas attīstībai ir piesaistīt jaunus nozares speciālistus, kuri veicinātu sniegto
pakalpojumu daudzveidību, nodrošinātu konkurēt spējīgu projektu izstrādi.
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 atalgojumu.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēkas pamatrādītāji

Lietotāju skaits
3 602
t. sk. bērni 1 138

3 410
1 142

3 340
1 196

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-5,3%; -2%
+0,35%; +4,7%

Bibliotēkas
apmeklējums

47 504

45 611

45 936

-3,9%; +0,7%

t. sk. bērni 17 352

16 872

18 430

-2,77%;+9,23%

2017

2018

2019

Virtuālais apmeklējums

4 395

4 140

5 165

-5,8%; +24,8%

Izsniegums kopā

64 458

60 911

59 217

-5,5%; -2,8%

t. sk. grāmatas 39 130

37 672

38 235

-3,72%; +1,5%

t. sk. periodiskie 23 068
izdevumi
t. sk. bērniem 19 862

20 896

18 271

-9,41%; -12,6%

19 139

18 480

-3,64%; -3,4%

Bibliotekārais
15,23%
aptvērums % no iedz.
skaita pagastā, pilsētā,
reģionā *
t. sk. bērni līdz 18 g.* 26,3%

14,45%

14,28%

-0,78%; -0,17%

26,2%

27,3%

-0,1%; +1,1%

Iedzīvotāju skaits

23 600

23 390

-0,24%; -0,9%

23 656

Daži no bibliotēkas pamatrādītājiem ir ar mīnus zīmi, bet salīdzinoši gads ir ar pozitīviem
rādītājiem, jo nedaudz ir audzis bibliotēkas apmeklējums un arī bērnu apmeklējums, kaut gan
2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu ir par 70 mazāks reģistrēto, aktīvo lietotāju skaits. Lai arī
izsniegums kopumā ir ar mīnus zīmi, priecē tas, ka tieši grāmatu izsniegums kaut nedaudz, bet
tomēr ir audzis.
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1.diagramma
Viens no svarīgākajiem rādītājiem ir bibliotēkas krājuma izsniegums. Vizuāli uzskatāmi tas ir
redzams 1.diagrammā. Piedāvātās preses izdevumu klāsts ir plašs, bet jāsecina, ka preses izdevumu
izsniegums pēc statistikas rādītājiem krītas. Viens no skaidrojumiem ir informācijas un izklaides
pieejamība internetā.

2.diagramma
Salīdzinot ar 2018.gadu grāmatu izsniegums ir palielinājies gan Bērnu literatūras nodaļā, gan
Lietotāju apkalpošanas nodaļā. Pēdējo 3 gadu laikā ļoti krītas avīžu un žurnālu izsnieguma skaits
gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas, savukārt, samazina kopējo izniegumu skaitu, lai gan
apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 2018.gadu nav krities. Skatīties tabulu “Bibliotēkas
pamatrādītāji” un 1.,2.,3.diagrammu.
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3.diagramma

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
2019. gadā bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvāja klasiskos bibliotēkas pakalpojumus, kas ir
preses un grāmatu abonements, izstādes, dažādi pasākumi un visi ar datoriem un e-pakalpojumiem
saistītie pakalpojumi. Joprojām turpinām būt par starpniekiem starp dažādām iestādēm un to
sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem. Strādājam kā konsultanti, lai apmeklētāji varētu piekļūt gan
dažādiem rēķiniem, gan e-pastiem, gan saņemtu dažādus e-pakalpojumus latvija.lv vidē.
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.
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. Šogad izjutām to, ka lai arī lēnām,
lasītāji tomēr sāk lietot un pierast pie bibliotēkas elektroniskā kataloga un tur atrodamās
informācijas. Apmeklētāji jau nāk ar sarakstiem un pat ar plaukta indeksu, kur grāmata atrodama.
Visiem apmeklētājiem, kuri izrāda interesi par bibliotēkā esošajiem izdevumiem, tiek stāstīts un
rādīts, kā šo informāciju var sameklēt.
Bibliotēka sniedz pakalpojumus atbilstoši lietotāju un vietējās kopienas vajadzībām, tā piedāvā
iespējas ikdienas dzīvi pavadīt pēc iespējas saturīgāk un bagātināt savas zināšanas. 2019.gadā
bibliotēka turpināja darboties UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīklā. Notika vairāki pasākumi
pieaugušo auditorijai, kā arī šī tīkla ietvaros notika nodarbības bērnu auditorijai, kuru mērķis bija
veicināt stāstīšanas prasmes, runāt un izteikties. Tās šogad bija pieskaņotas izsludinātajam Pasaku
gadam.
Ļoti bieži apmeklētāji griežas pēc palīdzības, lai varētu atrast kādu dokumentu savā telefonā un to
izprintēt vai saglabāt kādā citā datu nesējā. Tiem vecākās paaudzes apmeklētājiem, kuri izvēlas
maksāt rēķinus elektroniski vai veikt kādas citas darbības, kas saistītas ar e-vidi, bibliotekārs
darbojas kā drošības garants, ka viss tiks izdarīts pareizi. Bibliotekāram jāiemācās runāt pēc
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iespējās vienkāršoti (“vieglajā valodā”), jo bieži vien apmeklētājs nesaprot, kas viņam jādara un kā
viņš var nonākt līdz tam rezultātam, kas ir vajadzīgs.
Lai arī pakalpojumi e-vidē attīstās arvien vairāk, tad praktiski darbojoties ir redzams tas, ka cilvēki
nevar iztikt bez tiešās saskarsmes un ir vajadzīgs kāds konsultants vai uzticības persona.
E-grāmatu bibliotēka
2019. gada 7. janvārī internetā tika uzsākta inovatīvas e-grāmatu lasīšanas platformas “3td eGRĀMATU bibliotēka” (www.3td.lv) darbība. Tas ir vērtējams ļoti pozitīvi, jo lasītājam ir vēl
viena iespēja, kā piekļūt grāmatām. Esam izvietojuši reklāmas materiālu par šo projektu, kā arī
iesakām saviem lasītājiem, sevišķi gados jaunākajiem, šo iespēju. Bija arī tādi apmeklētāji, kas
atnāca piereģistrēties bibliotēkā, lai iegūtu autorizācijas datus, lai varētu piereģistrēties šajā ebibliotēkā.
Lasītājiem ir interese par šo projektu, bet tomēr ne visi ir gatavi lasīt elektroniski. Tas vērojams ar
Račko Karīnas grāmatām, kuras joprojām ir ļoti pieprasītas. Bibliotekārs iesaka, ka šo grāmatu ir
iespējams lasīt elektroniski uzreiz un sev vēlamajā laikā, nevis gaidīt rindā bibliotēkā uz iespiesto
versiju, bet apmeklētāji tomēr izvēlas tradicionālo formātu.
Katrā ziņā lasītāji šo piedāvājumu un iespēju vērtē atzinīgi. To ir arī ērti izmantot, ja bieži sanāk
pārvietoties ar vilcieniem vai autobusiem, tad neņemot līdzi lieku smagumu, var lasīt grāmatu.
Šis piedāvājums tiek popularizēts kā jauns pakalpojums, kurš ir pieejams, ja lasītājs reģistrējies
bibliotēkā un ieguvis autorizācijas datus. Varēja just, ka autorizācijas dati tiek uztverti kā lielāka
vērtība, ja ar tiem var piereģistrēties arī e-bibliotēkā, nekā, ja ar tiem var izmantot tikai elektronisko
katalogu. Pieņemam, ka izsniegto autorizācijas datu skaits un interese par tiem ir augusi tieši šī
projekta dēļ.
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti. Jaunu
lasītāju piesaiste
Nav bijusi nekāda akcija ar mērķi piesaistīt jaunus lasītājus. Par bibliotēkas pakalpojumiem tiek
stāstīts un informācija tiek publicēta gan sociālajos tīklos, gan mājas lapā. Apmeklētāji nāk
pierakstīties bibliotēkā, ja ir nolēmuši, ka ir vajadzīgs kāds konkrēts pakalpojums, kuru bez
bibliotēkas nevar saņemt.
2019.gada aprīlī, Bibliotēku nedēļā veicām bibliotēkas apmeklētāju anketēšanu, lai noskaidrotu
viņu viedokli par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem. Tika aizpildītas 103 anketas – 49
elektroniskā veidā un 53 papīra formātā. Anketā tika iekļauti 12 jautājumi. Pēdējais bija brīvais
jautājums, kur bija atstāta vieta ierosinājumiem. Elektroniskā formātā anketas tika izveidotas google
veidnē, izsūtītas uz lietotāju e-pastiem, kā arī saite uz anketu tika ievietota Facebook. Facebook
kontā ievietotās saites atdeve nebija pārāk liela, tika aizpildītas tikai 7 anketas.
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4.diagramma
Lai saprastu, vai mēs nodrošinām to, ko no mums gaida, vēlējāmies noskaidrot kāds ir bibliotēkas
apmeklējuma nolūks. Procentuāli lielākā daļa (40%) bibliotēku apmeklē atpūtai un izklaidei, 34%
atbild – informācijas iegūšanai, kas sevī var ietvert gan mācībām, gan izklaidei. 17% ir atbildējuši,
ka bibliotēku apmeklē mācību un studiju nolūkā. Bija iespēja atzīmēt arī citu variantu, ko izdarīja
11 respondenti jeb 9%. Kā cits iemesls bibliotēkas apmeklēšanai tika minēts – pašizziņai,
kopēšanai, visi iepriekš minētie varianti kopā, dokumentu izprintēšanai, interneta izmantošana, lai
samaksātu rēķinus, jo mājās interneta nav.

5.diagramma
Bija arī interesanti uzzināt, ar ko mūsdienās visvairāk asociējas bibliotēka. Jāņem vērā, ka daļa no
respondentiem izvēlējās atzīmēt vairākus variantus, tomēr nepārprotami redzams, ka joprojām
grāmata bibliotēkā ir ļoti svarīga, jo 59% ir atzīmējuši, ka tieši ar grāmatu bibliotēka asociējas
visvairāk, tad ar 15% seko preses izdevumi un 12% svarīgu lomu bibliotēkā spēlē internets un
datori. Tikai 3% atzīmēja, ka bibliotēka asociējas ar informācijas pakalpojumiem, bet 8% tā
asociējas arī ar pasākumiem. 3% jeb 4 respondenti ir nosaukuši citu variantu, viens respondents
atbildēja, ka bibliotēka asociējas ar laimi, bet 3, ka bibliotēka asociējas ar visiem aptaujā
minētajiem variantiem kopā.
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Galvenie secinājumi:
Joprojām cilvēki bibliotēku visvairāk sasaista ar grāmatām un tikai pēc tam seko viss pārējais.
Bibliotēkas apmeklētāji ir apmierināti ar bibliotēkas darba laiku un bibliotēkas atrašanās vietu.
Bibliotēkas darbs un arī bibliotēkas personāls tiek novērtēts salīdzinoši augsti, lielākā daļa
vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda no 8-10 ballēm, tomēr, protams, mums jāturpina sevi pilnveidot
un uzlabot gan savu darbu, gan pakalpojumus, gan komunikāciju ar apmeklētājiem. Noteikti jādomā
par to, kā mēs piesaistām savu publiku, kāda ir aktivitāte sociālajos tīklos, kur un kā labāk izplatīt
informāciju.
Pārsteidz tas, ka procentuāli liela daļa atzīmē to, ka par bibliotēkas pakalpojumiem un jaunumiem
uzzina bibliotēkā, nevis no citur publicētās informācijas.
Ja pieņemam, ka informācijas meklēšana mācībām un studijām arī ir informācijas iegūšanu, tad
procentuāli lielākais apmeklētāju skaits nāk uz bibliotēku, lai iegūtu informāciju un otra lielākā daļa
ir atpūtai un izklaidei. Bibliotēkai jāspēj nodrošināt kvalitatīvs pakalpojums abām šīm grupām.
Jāmēģina rast risinājums, lai varētu piedāvāt arī individuālas, norobežotas darba vietas un atpūtas
zonas, kur ir iespējams gan lasīt, gan pieslēgties internetam. Ir redzams, ka būtu pieprasījums arī
pēc kafijas un tējas, bet tas noteikti ietu kopā ar individuālajām darba vietām, tomēr jādomā par to,
vai no tā neciestu bibliotēkas inventārs. Jādomā arī par to, lai paņemtos izdevumus varētu nodot
ārpus bibliotēkas darba laika.
Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu.
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Jēkabpils pilsētas bibliotēka ir izvietota divās ēkās – Pasta ielā 39 atrodas Bērnu literatūras nodaļa
un Vecpilsētas laukumā 3 Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Komplektēšanas nodaļa, Izstāžu un
tikšanās zāle un Administrācija. Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām diemžēl
jāvērtē kritiski, jo tā ir pieejama daļēji. Abām ēkām ir otrie stāvi, kuri nav pieejami personām ar
īpašām vajadzībām. Vecpilsētas laukumā 3 var iekļūt pirmajā stāvā, bet ar citu palīdzību, jo būs
grūtības ar durvju atvēršanu. Pilnībā pieejami šajā gadījumā būs tikai Interneta un periodikas
lasītavas pakalpojumi, pārējie būs pieejami tikai ar bibliotekāra palīdzību. Pasākumi, kas notiek
2.stāvā Izstāžu un tikšanās zālē, personām ar īpašām vajadzībām nav pieejami. Ēkai Pasta ielā 39 ir
līdzīga situācija. Pirmajā stāvā ir divas ieejas – viena no tām nav izmantojama, jo ir stāvs pakāpiens
un nepiemērotas durvis invalīdu ratiņiem. Otra ieeja ir apgrūtināta ar pakāpienu, bet ar citu
palīdzību bibliotēkā var iekļūt. Bērnu literatūras nodaļā iekšā ir iespējams pārvietoties ar ratiņiem,
bet nav iespējams apmeklēt Datorlasītavu.
Ja persona griežas bibliotēkā, tai tiek nodrošināti visi iespējamie pakalpojumi, bet tikai ar
bibliotekāra palīdzību.
Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir problēmas ar pārvietošanos, tiek piedāvāts pakalpojums – grāmatu
piegādāšana mājās. 2019.gadā tādi bija 3.
Bibliotēkā nav aprīkojuma 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
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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. To skaitā ir gan mājsaimnieces, gan
bezdarbnieki.
Praktiski viena no mūsu interešu grupām ir seniori, kurus nākas konsultēt visvairāk, lai arī viņiem
būtu saprotami pakalpojumi e-vidē un būtu iespējams izdarīt kādas darbības, piem., pieteikties erēķiniem, tos saņemt.
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, bet, piemēram, kādas firmas menedžeri, kuri savu darbu veic ārpus biroju
firmām vai arī kāds, kurš ir ceļā no viena punkta uz otru un steidzami ir jānosūta kāds dokuments,
bet to nevar izdarīt ar tām ierīcēm, kas paņemtas līdzi, piem., telefonu.
Bibliotēkā notiek dažādi tematiskie pasākumi un tie skar dažādas intereses un nozares.
Arī 2019.gadā bibliotēka organizēja 2 pasākumus, kas bija ESF projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros. Uz vienu tika aicināts psihoterapeits Viesturs
Rudzītis, kurš vadīja lekciju par mūsu prātu un uztveri. Otrs pasākums bija veltīts vairāk sievietes
veselībai un uz to tika aicināta ārste – ginekoloģe Karlīna Elksne.
Pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir interese par vēsturi tika piedāvāta īsfilma “Sabiedrotais”, kura
veltīta Latvijas neatkarības cīņām. Šis seanss tika organizēts kopā ar Lielbritānijas vēstnieku Latvijā
Kītu Šenonu. Filmas apmeklētājiem bija gan iespēja dzirdēt viņa stāstu par šīs filmas tapšanu, gan
atziņas par dažādiem vēstures jautājumiem, gan arī pēc filmas sarunāties ar vēstnieku neformālā
gaisotnē. Tika nodrošināts arī tulks.
2019.gadā tika piedāvātas arī 2 saturīgas un izglītojošas izstādes – “Kurzemes un Zemgales hercogs
Jēkabs un viņa laikmets”, kuru veidojis Latvijas Valsts Vēstures arhīvs un izstāde “Valstvīrs,
diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis”, kuru veidojusi LR Ārlietu ministrija. Par abām šīm izstādēm
atklāšanas dienā bija arī stāstījums. Par Hercogu Jēkabu, viņa laikmetu stāstīja šīs izstādes autore,
LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošās pētnieces Dr.hist. Mārīte Jakovļeva. Vesmaņu
dzimtas pārstāvji Ieva Marga Markausa un Ansis Bazons pastāstīja par dzimtas likteņiem Latvijas
vēstures griežos, par mājas bēniņos atrasto dzimtas hroniku, kura saīsinātā variantā 2013.gadā
izdota grāmatā Fridrihs Vesmanis “Klausieties pagātnes soļos”, kā arī par izstādes projektu un tā
realizēšanu ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
No 2019.gada 30.septembra līdz 4.oktobrim bibliotēka piedalījās akcijā “Diena bez rindām 2019”.
Akciju “Dienas bez rindām 2019” organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM). Šo dienu laikā uzrunājām apmeklētājus saistībā ar e-pakalpojumiem, lai vēl vairāk
popularizētu e-vidē pieejamos pakalpojumus, rosinājām dažādas dzīves situācijas risināt
elektroniski, informējām par to, ka pie mums ir pieejamas konsultācijas. Apmeklētājiem bija iespēja
piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas par e-pakalpojumiem. Šī akcija ilga piecas dienas,
bet Jēkabpils pilsētas bibliotēkā bibliotekāru konsultācijas par e-pakalpojumiem ir pieejamas visu
laiku. E-pakalpojumi ir aktuāli gan tiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību, gan mājsaimniecēm,
gan bezdarbniekiem.
Gada beigās bibliotēka rīkoja pasākumu Vakarēšanu “… kad smaržo pēc svētkiem un piparkūkām”,
kura mērķgrupa bija ģimene, aicinājām ģimenes pavadīt kopā vakaru ar pasaku stāstīšanu un eglītes
rotāšanu.
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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.
Lielākā daļa no uzziņām tiek sniegtas studējošajiem. Pieprasījumu tēmas ir gandrīz nemainīgas:
pedagoģija, sevišķi sākumskolas un pirmsskolas pedagoģija, logopēdija, uzņēmējdarbība,
uzņēmuma finanses, juridiskā un medicīnas literatūra. Pieprasījumi parasti tiek izpildīti, jo
literatūras ir pietiekami. Lielā mērā tagad varam apmierināt arī medicīnas koledžu audzēkņus. Šīm
uzziņām ļoti bieži tiek izmantota grāmata “Klīniskā medicīna”. Agrobiznesa koledžas audzēkņi
regulāri izmanto grāmatas uzņēmējdarbībā un mārketingā.
Uzziņas mēdz būt ļoti ikdienišķas, kur jāprecizē tikai kāds jautājums vai jāsameklē attiecīgā
grāmata, vai jāizskaidro kāda situācija saistībā ar e-pakalpojumiem, bet mēdz būt arī plašākas
uzziņas, kas aizņem ilgāku laiku, piem., dzīve nereģistrētā laulībā, civillaulība, šajā gadījumā tā
nebija atsaukšanās uz likumiem, bet gan dzīvesveids, vēsture, socioloģija; latviešu tautas mākslas
attīstības tendences; par narkotiskajām vielām un to ietekmi uz jauniešiem; Vidusjūras klimatiskās
joslas augsne, augi ut.t.

6.diagramma

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.
E-apmācība visbiežāk tiek veikta par bibliotēkas pakalpojumiem, kā arī pakalpojumiem, kuri
pieejami caur portālu latvija.lv vai citiem ar elektronisko reģistrēšanos saistītiem pakalpojumiem.
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Joprojām aktuāli, tāpat kā iepriekšējos gados tādu portālu kā https://www.elektrum.lv/, https://lg.lv/,
https://datamed.lv/ izmantošana un konsultācijas to lietošanā.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nekas daudz nav mainījies un visvairāk sniegtas konsultācijas
par:








internetbankas lietošanu;
e-pasta izveidošanu un arī lietošanu 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.

Uzziņu un e-apmācības darbs tiek veikts Lietotāju apkalpošanas nodaļā (LAN) un Bērnu literatūras
nodaļā (BLN). Skatīt 7.diagrammu.

7.diagramma

Sniegto uzziņu daudzums salīdzinot pēdējos 3 gadus ir ar nelielām svārstībām. E-apmācība LAN
katru gadu pieaug, bet BLN 2019.gadā ir bijis kritums. Noteikti jāņem vērā arī tas, kas visas uzziņas
var arī nebūt uzskaitītas vai e-apmācība pieskaitīta pie uzziņām. Pie e-apmācības darba un uzskaites
LAN jāņem vērā arī darbinieku maiņa.
Bibliotēkas izglītojošā darbība
2019.gadā tika veikta individuāla apmācība, lielākoties tā bija vajadzīga senioriem un saistīta ar epakalpojumiem un otra grupa bija skolu jaunatne un arī studenti, kuriem tika skaidrots, kā vislabāk
meklēt informāciju un kur tā atrodama. Tiek mācīts apvienot dažādus resursus, piem., LNB
Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi un news.lv, orientēties PRIMO meklētājā, kā uzlikt, noņemt
filtrus, pieslēgties LNB Digitālajai bibliotēkai, periodika.lv
Lietotāju apkalpošanas nodaļā skolēniem tika novadīta viena bibliotekārā stunda par bibliotēkas
pakalpojumiem un izmantošanas iespējām, bet Bērnu literatūras nodaļā novadītas 5 bibliotekārās
stundas pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem.
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Uzaicinātie lektori citās nozarēs:
 Vēsture - Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva;
 Garīgā veselība - psihoterapeits Viesturs Rudzītis;
 Sievietes veselība - ārste – ginekoloģe Karlīna Elksne.
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.
Ja ir kādi informatīvie materiāli, kurus izplata valsts vai pašvaldības iestādes tie tiek izvietoti
bibliotēkā, un iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji var ar tiem iepazīties.
Jebkuram apmeklētājam, ja ir tāda vajadzība, ir iespējams iegūt informāciju, jo tiek veiktas arī
konsultācijas un parādīts, kur informācija ir pieejama. Tas attiecas gan uz pašvaldības, gan valsts
institūcijām un arī nevalstiskajām organizācijām.
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
No aktīvajiem, reģistrētajiem 2019.gada lietotājiem, kuri bija 3340, autorizācijas dati ir piešķirti
679. No jauna 2019.gadā autorizācijas dati tika piešķirti 115 lietotājiem. Pēc statistiskās uzskaites
WebPAC apmeklētība ar autentificētiem lietotājiem autentificētās sesijās ir bijusi 2543. Pasūtīto
izdevumu skaits ir 1096, Pavisam ir pagarināti 36226 eksemplāri, bet WebPAC pieprasīto
pagarinājumu skaits – 919. Elektroniski pasūtījumus ir veikuši 122 lasītāji, bet pagarināt lietošanas
termiņu prasījuši 249 lasītāji.
Jebkurš iedzīvotājs un bibliotēkas apmeklētājs var izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu, kas
iekļaujas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
Pilnvērtīgi, ar iespējām rezervēt izdevumus, pieprasīt pagarinājumu, redzēt izsniegumu vēsturi
katalogu var izmantot lietotāji ar autorizācijas datiem.
Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji
(2018)

Autorizēti lietotāji
(2019)

% salīdzinot
ar iepr. gadu

46

115

+60%

Atlasot BIS “Alise” esošos datus par to, cik katrs darbinieks 2019.gadā ir piešķīris autorizācijas
datus, ir redzams, ka tas ir krietni audzis. Bibliotēkas apmeklētājam autorizācijas dati netiek
piešķirti automātiski, bet visiem jaunajiem apmeklētājiem tiek stāstīts par šo iespēju, un tad lietotājs
izvēlas, vai viņam tas ir aktuāli vai nav. 2019.gadā bija vērojams, ka apmeklētāji paši nāca un
prasīja, kā šādus datus var iegūt. Kā jau iepriekš minēts, tas bija saistīts ar e-grāmatu bibliotēkas
piedāvājumu.
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Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts
Lietotājiem ir iespēja savus dokumentus papīra formātā pārvērst elektroniskā formātā. Pats
bibliotēkas apmeklētājs var skenēt savus dokumentus uz A4 skenera, tas ir iespējams gan PDF
formātā, gan JPG. Ir bijuši pieprasījumi ieskenēt fotogrāfijas, tas ir iespējams, bet tas ir
amatierlīmenī un bez apstrādes iespējām. Visbiežāk apmeklētājiem ir nepieciešams elektroniskā
formā pārvērst kādu dokumentu (iesniegumu, līgumu ut.t.), lai to varētu nosūtīt tālāk ar e-pasta
palīdzību. Gada laikā tie ir vairāk kā 300 dokumenti.
Iekšzemes un starptautiskais SBA
SBA rādītāji
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

2017

2018

2019

2

8

3

14

10

246

Arī SBA rādītāji apstiprina to, ka praktiski visas uzziņas esam varējuši izpildīt. Specifiska bija tēma
par darba samaksu celtniecībā, kur lasītājam bija vajadzīga viena konkrēta grāmata Drošs, Ilmārs
“Darbaspēka izmaksas celtniecības un remonta darbos”. Šī grāmata nebija pieejama tuvākajā
reģionā un arī LNB SBA pakalpojumā tā netika piedāvāta. Tika atrasta iespēja šo grāmatu saņemt
no Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas, un pieprasījums tika veiksmīgi izpildīts. No citām
bibliotēkām, esošām reģionālajā kopkatalogā tika pasūtītas 2 grāmatas, kuras nebija Jēkabpils
pilsētas bibliotēkā.
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, kā arī jūtam vietas trūkumu, ja pasākums
tiek organizēts lielākai grupai. Šādos gadījumos mūsu partneris ir Jēkabpils Tautas nams, kā arī
izmantojam telpas, kas atrodas Andreja Pormaļa ielā 11 bijušajā bankas ēkā, kuras īpašnieks šobrīd
ir pašvaldība un ir devusi atļauju šīs telpas izmantot, ja tas ir nepieciešams.
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.
Saskaramies ar problēmu, ka nav individuālas, norobežotas darba vietas, kurā varētu apmeklētāju
konsultēt un apmācīt. Praktizējam individuālās konsultācijas, sevišķi tas ir saistīts ar dažādiem epakalpojumiem (darbu internetbankā, pieslēgšanos latvija.lv vai kādu citu uzņēmumu e-videi) un
tas ir saistīts arī ar personas datiem. Tā kā bieži tie ir gados vecāki cilvēki, tad nākas runāt diezgan
skaļi, kas savukārt pievērš apkārtējo uzmanību. Daļēji šo problēmu risinām, piedāvājot
apmeklētājam doties uz Interneta un nozaru literatūras lasītavu, kur datoru noslodze nav tik liela,
bet šeit saskaramies ar problēmu, ka nav iespējams pieslēgties WiFi, jo šobrīd, lai pieslēgtos kādam
e-pakalpojumam, daudzi izmanto telefonu, bet ne visiem ir savs interneta pieslēgums telefonā.
Bibliotēkas datortehnoloģija, kas paredzēta lietotājiem, noveco un tā netiek pietiekoši atjaunota.
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6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Krājuma attīstības koncepcija pielikumā Nr.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Izvērtējot situāciju, secinām, ka pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir diezgan
līdzvērtīgs iepriekšējiem gadiem,
Piešķirtais finansējums ir apmierinošs, bet to varētu vēlēties lielāku tā iemesla dēļ, lai varētu iepirkt
jaunās bērnu grāmatas, sevišķi jaunākajam vecumam. Tā kā bērnu grāmatām palielinājās cenas, tad
bija jāpārskata finansējuma sadalījums. Lai varētu nopirkt vajadzīgās bērnu grāmatas, nedaudz
mazāk tika iegādāta literatūra psiholoģijā. Bibliotēka iespēju robežās turpināja komplektēt
izdevumus kultūrvēsturē.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
2017

2018

2019

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai

10182

11121

11069

t. sk. grāmatām

6950

7363

7297

t. sk. bērnu grāmatām (B+J)

2085

1872

1949

t. sk. periodiskajiem
izdevumiem

3232

3780

3772

Finansējums krājumam uz 1
iedz. skaita pagastā, pilsētā,
reģionā

0,43

0,47

0,47

Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

10182

11 412

11069

Rekataloģizācija
Rekataloģizācija ir pabeigta.
Periodisko izdevumu pasūtīšana 2019.gadā
2019.gadā tika piedāvāts plašs periodisko izdevumu klāsts. Pavisam tika pasūtīti 103 nosaukumi,
bet pieejami 106 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 106 nosaukumiem 28 nosaukumi ir Bērnu
literatūras nodaļā. Sk. pielikumu Nr. .
Krājuma pārbaude (inventarizācija)
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Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.
Krājuma rādītāji
2017
Jaunieguvumi kopā

2018

2019

2434

2284

2359

t. sk. grāmatas

1012

903

925

t.sk. periodika

1421

1337

1416

t. sk. latviešu daiļliteratūra

217

113

97

t. sk. bērniem

230

287

284

t.sk. nozaru literatūra

258

251

250

Izslēgtie dokumenti

4649

3743

11426

Krājuma kopskaits

71092

69633

60566

t.sk. grāmatas

48578

47947

43004

t.sk. periodika

19509

18718

15207

Grāmatu krājuma apgrozība

0,80

0,79

1,12

Periodisko izdevumu
apgrozība

1,18

1,12

0,83

Situācijas raksturojums
Pārskata periodā bibliotēka turpina komplektēt saturiski pēc iespējas daudzveidīgāku krājumu, lai
sev noderīgo varētu atrast katrs bibliotēkas lietotājs. Joprojām aktīvi tiek lasīti Daces Judinas,
Karīnas Račko un citi latviešu autoru darbi. Lasītājiem ir aktuāla jaunākā latviešu daiļliteratūra,
sevišķi romāni, bet šobrīd grāmatu tirgū latviešu daiļliteratūras daudzums ir samazinājies. Liels
pieprasījums ir pēc ārzemju autoru detektīviem. Turpinām krājumu papildināt arī ar daiļliteratūru
krievu valodā.
Grāmatas galvenokārt tiek iegādātas Jāņa Rozes grāmatnīcā, Zvaigzne ABC, SIA KORS, Latvijas
Grāmatā.
Viena no komplektēšanas perioda prioritātēm bija daiļliteratūras krievu valodā iegāde, jo
iepriekšējos periodos šīs grāmatas iegādātas maz.
Balstoties uz lasītāju pieprasījumiem, nākamajā periodā līdzšinējā apjomā jāturpina iegādāties
daiļliteratūra krievu valodā un grāmatas psiholoģijā.
Datubāzes
Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas 3 abonētās tiešsaistes datubāzes: Letonika.lv, news.lv un
EBSCO. Piekļuve ārpus bibliotēkas telpām 2019.gadā tika nodrošināta Letonika.lv un EBSCO.
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Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums
Dabubāze

2017

2018

2019

Letonika

2560

3112

1468

News

402

249

269

EBSCO

1678

813

1296

Lai lasītājs datubāzēm varētu piekļūt ārpus bibliotēkas telpām, lietotājam ir jābūt reģistrētam
bibliotēkā, tad var saņemt paroli, ar kuru piekļūt datubāzēm. Pēc statistikas ir audzis letonika.lv
attālināto skatījumu skaits. 2018.gadā tie bija 82, bet 2019.gadā 228. Kopumā letonika.lv skatījumu
skaits ir samazinājies, tas skaidrojams ar tās popularizēšanas aktivitātēm, jo iepriekšējos gados ir
bijuši arī dažādi konkursi, kur šī datubāze tika pielietota, bet 2019.gadā tas netika darīts tik aktīvi.
Lursoft laikrakstu datubāzes pielietojums ir diezgan stabils, un apmeklētāji patiešām novērtē, ka
rakstiem var piekļūt elektroniski.
Datubāzes EBSCO piedāvā informāciju praktiski visās nozarēs, tā ir pilntekstu, kas apmeklētājam
vienmēr ir svarīgi un šī datubāze tiek ieteikta vienmēr, kad bibliotēkā par konkrēto tēmu nav tik
daudz plašas informācijas kā vajadzētu, vai arī lietotājam ir vajadzīga informācija, kas nav publicēta
Latvijā.
Krājuma un datubāzu popularizēšana
Krājuma popularizēšana:










Jauno grāmatu diena 1x mēnesī;
Jauno grāmatu foto attēli Facebook bibliotēkas kontā 1x mēnesī;
Jauno grāmatu saraksts ar attēliem un anotācijām 1x mēnesī (pieejams JPB Abonementā);
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;
Bibliotekārās stundas;
2019.gada Bibliotēku nedēļas ietvaros aktivitāšu kopums: izstāde “No grāmatas CV”;
stāstu pēcpusdiena “Es + mana grāmata = pārmaiņas”, akcija “Izlasi arī Tu” – grāmatu
plaukts ar grāmatām, ko lasītāji iesaka viens otram, katrai grāmatai klāt neliels aprakstiņš,
kāpēc iesaka.

Katra mēneša pirmā piektdiena ir jauno grāmatu diena. Ir izveidojies lasītāju pulciņš, kas jau laicīgi
nāk un izvēlas jaunākās grāmatas vai arī stājas rindā uz izvēlēto grāmatu. 1x mēnesī tiek izveidots
arī Jauno grāmatu saraksts papīra formātā, jo esam novērojuši, ka apmeklētājiem tāds ir vajadzīgs
un to prasa. Ir lasītāji, kuri seko līdzi grāmatu jaunumiem elektroniskajā katalogā un pasūta sev
interesējošo grāmatu. Jauno grāmatu foto prezentācija 1x mēnesī tiek publicēta arī sociālajos tīklos.
Uzskatām, ka šis viss kopā 2019.gadā ir nedaudz palielinājis grāmatu izsniegumu. Sk.2.diagrammu.
Ja tiek vadīta kāda bibliotekārā stunda, tad vienmēr tiek stāstīts par elektronisko katalogu, datu
bāzēm un to pielietojumu. 2019.gadā visvairāk tika veiktas individuālās konsultācijas, kuru laikā
tika stāstīts par konkrētu datubāzi., piem., EBSCO, news.lv un tās pielietojumu konkrētā lasītāja
informacionālajai vajadzībai.
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Darbs ar parādniekiem
Ar parādniekiem notiek regulāra saziņa, protams, tik daudz, cik tas ir iespējams, jo bieži telefons
netiek celts, uz īsziņām nav atbildes, nav nekādas saziņas. Tiek izmantoti e-pasti, sociālie tīkli
saziņai vai atgādinājumiem par grāmatas lietošanas termiņiem.
Bieži vien grāmatu nodošanas termiņš tiek aizmirsts netīšām, tad pēc atgādinājuma parasti tās arī
tiek atnestas. Ir vidusskolēni, arī studenti, kuriem grāmatas vajag uz ilgāku laiku, nekā termiņā
noteikts un tad izvēlas nekontaktēties, nepieprasa arī grāmatas pagarinājumu, kā rezultātā veidojas
parāds. Aicinām šos lasītājus būt apzinīgākiem un izmantot pagarināšanas iespējas gan elektroniski,
gan telefoniski, gan nosūtot ziņu e-pastā.
Iekasētā soda nauda par kavējumiem 2019.gadā - EUR 8.50.
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Bibliotēkas krājums angļu valodā papildinās galvenokārt ar dāvinājumiem. Šogad nedaudz
grāmatas angļu valodā tika iegādātas arī par pašvaldības līdzekļiem. Uzskatām, ka ar informāciju
angļu valodā savus lasītājus varam nodrošināt pateicoties datubāzei EBSCO.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu vairāk līdzekļus esam atvēlējuši literatūras iegādei krievu valodā, jo
iepriekšējos gados bija jūtams, ka krievvalodīgi lasošajai auditorijai trūkst viņus interesējošo,
jaunāko izdevumu.
Nākamajā gadā turpināsim jau iesākto un pieprasītākajām grāmatām iespēju robežās iegādāsimies
divus eksemplārus. Tāpat nākamajā gadā krājumu papildināsim ar spēlēm, kas domātas “gan
maziem, gan lieliem”.
Jārisina jautājums, kā nesamazinot iepirkumu pārējām grāmatām un izdevumiem, nodrošināt
grāmatas un citus izdevumus, kas paredzēti jaunākā skolas vecuma un pirmsskolas bērniem.
Ierobežotais finansējums neļauj pietiekamā daudzumā iegādāties interaktīvās bērnu grāmatas.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
2019. gada pamatrādītāji

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

2017

2018

2019

1 890

1 603

1 513

+ - salīdzinot ar
iepr. gadu
-90

1 138

1 142

1 196

+54

21 773

20 234

21 857

+1 623

17 352

16 872

17 607

+735

23 110

21 473

20390

-1 083

19 862

19 139

17975

-1 164

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.
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.
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Galvenās grāmatu iegādes vietas ir Jēkabpils grāmatnīcās SIA “Zvaigzne ABC” un SIA “Jānis
Roze”, kā arī pie grāmatu izplatītājiem “Latvijas grāmata” un “Virja LK”. SIA “Kors N”
iegādājamies grāmatas krievu valodā. Pirms došanās uz grāmatnīcām, rūpīgi tiek izskatīti
piedāvājumi un veidoti pērkamo grāmatu saraksti. Cenšamies ievērot principu iegādāties
jaunieguvumus vienmērīgi visām vecuma grupām. Pēdējos gados vairāk uzmanības pievēršam arī
“skanošo” grāmatiņu iegādei, kuras tā patīk vismazākajiem lasītājiem. Problēmas ir ar grāmatām 8.9. klašu lasītāju grupai, jo robeža ar pieaugušo literatūru dažkārt ir grūti nosakāma.
Grāmatas tiek atlasītas klātienē, izvērtējot katra izdevuma piemērotību mūsu lasītāju interesēm un
vajadzībām. Mazākie bērni atkal varēja tikties ar populārajiem Volta Disneja kino klasikas
varoņiem – Bembiju, Dambo u.c. Iznākušas arī vairākas grāmatiņas par vāģiem. Pagājušā gadā
saņēmām divas brīnišķīgas Ginta Tenberga grāmatas par Latvijas dabu – “Kas te dzīvo?” un “Kas
dzīvo mežā?”. Jaunākā skolas vecuma bērniem adresētas piedzīvojumu grāmatas “Piedzīvojumu
matemātika”, “Piedzīvojumu fizika”, “Piedzīvojumu bioloģija” u.c. Aizraujošais sižets un krāsainās
ilustrācijas aicina būt drosmīgiem un radošiem, atklājot dažādu zinātņu noslēpumus. Joprojām
lasītāju rindas veidojas uz D. Pilkija grāmatām par supervaroni kapteini Apakšbiksi un I. Zīgnersa
grāmatu sēriju par Mazo pūķi Kokosriekstu. Bērniem patīk grāmatas par dzīvniekiem. No rokas
rokā iet H. Vebas stāsti un D. Medousas sērija “Burvju meža iemītnieki”. Vidējā vecuma lasītāji ar
nepacietību gaida katru jaunu Ē. Hanteres sērijas “Klanu kaķi” grāmatu. Savu lasītāju loku
iekarojusi arī T. Parvele piedzīvojumu grāmatu sērija “Kepler62”. No vecāko klašu lasītājiem labas
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atsauksmes saņemam par L. M. Hantas grāmatu “Zivs kokā” un N. Jūnas romānu “Viss, itin viss”.
Astoto klašu vasarā lasāmo grāmatu sarakstā bija Žila Verna darbi, kuru atkārtotu izdevumu sen
nav bijis.
Bez kārtējiem jaunieguvumiem krājumu papildinājuši arī dāvinājumi un lietotāju atvietotās
grāmatas. Saņemts LNB dāvinājums 13 grāmatas par € 110.12 lasīšanas veicināšanas akcijas
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 20019” īstenošanai.
Krājuma papildināšanas avoti
Eksemplāri
JP pašvaldība

308 + 299 periodika

Dāvinājumi

13
t.sk. Bērnu žūrija

13

Atvietotie

2

Pārvietotie no pieaugušo grāmatu krājuma

1

Kopā:

623

2019. gadā tika saņemti 28 nosaukumu periodiskie izdevumi. Mazajiem lasītājiem vispiemērotākie
ir izdevniecības “Egmont Latvija” izdotos žurnāli. Meitenēm patīk “Disney Princeses” un “Ledus
Sirds”, bet zēniem ir liela interese par “Hot Wheels”. Jaunākā skolas vecuma bērniem lielāka
interese ir par “Avenīti”, “Spicīti” un “Donaldu Daku”. Lielākiem lasītājiem, protams, joprojām
populārs ir “Ilustrētā Junioriem”. Plašāks lasītāju loks ir arī žurnāliem “Avene”, “Maģiskā
Dienasgrāmata”, “Ieva”, “Santa”, “Astes”, “Ilustrētā Zinātne” u.c.
Periodiskos izdevumus daudz izmantojam gan organizējot literatūras izstādes, gan gatavojot
pasākumus. 2019. gadā palika 60 gadi, kopš sākta slavenās lelles Bārbijas ražošana. Atzīmējot
Bārbijas dzimšanas dienu, kārtojām literatūras skati, kurā izmantojām gan žurnālu “Barbie”, gan
tajā ievietotos plakātus. Apmeklētāji risināja arī žurnālā ievietotos uzdevumus, balvās saņemot
žurnāliem pievienotās dāvaniņas. Arī organizējot literatūras skati “Dinozauri joprojām pārsteidz”
tika izmantoti materiāli no žurnāliem “Ilustrētā Junioriem”, “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā
Pasaules Vēsture”. Bērnu žurnālos “Spicīte”, “Pūcīte”, “Avenīte” ievietotās krustvārdu mīklas un
uzdevumus izmantojām mīklu maratonā “Pūcītes ceturtdienas”.
Gada laikā daudz tika strādāts pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. Tika atlasīti un norakstīti maz
lasītie, aktualitāti zaudējušie, nolietotie iespieddarbi.
Sastādīti 10 norakstāmo iespieddarbu saraksti. Izslēgtas 7 483 bibliotekārās vienības.
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Norakstīšanas iemesli
Kopskaits
Novecojuši pēc satura

3 001

Lietotāju nolietotie

4 411

Lietotāju nozaudētie

5

Nodoti PB

68
Kopā:

7 485

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana
Gada laikā reģistrētas 2 194 uzziņas un konsultācijas, tai skaitā 96 uzziņas.
Lasītavā apmeklētājiem sniegto uzziņu tēmu loks ir salīdzinoši plašs: Pirmā pasaules kara notikumi
Latvijā un Jēkabpils novadā, mūzikas vēsture, dažādu tautu mūzikas instrumenti, sporta veidu
izcelsme, rakstnieku un gleznotāju biogrāfijas, Latvijas dižkoki, istabas augu audzēšana, veselīgs
uzturs u.c. Sakarā ar Jēkabpils 3. vidusskolas 110. jubileju, skolēni meklēja informāciju par šīs
skolas vēsturi, skolas attīstību, bijušajiem skolotājiem un skolēniem. Pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātājām palīdzējām atrast nepieciešamo literatūru par vairākām tematiem: bērnu drošība uz
ielas, saskarsmē ar uguni, ūdeni un elektrību, par bērnu draudzību un izpalīdzību, Jēkabpils
ilustrācijās u.c. Uzziņu sniegšanai izmantotas gan pieejamā informācija datu bāzēs, gan bibliotēkas
krājumā esošā uzziņu literatūra un tematiskās mapes.
Datorlasītavā gada laikā sniegtas 674 konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar datoru
un interneta lietošanu. Ir sniegta palīdzība dažāda veida dokumentu sastādīšanā, drukāšanā,
saglabāšanā, e-pasta lietošanā, prezentāciju veidošanā. Dažkārt apmeklētājiem jāpalīdz sameklēt
informāciju internetā par vajadzīgo tematu. Tika veidotas prezentācijas ar slavenu mākslinieku
gleznu reprodukcijām, dažādu valstu populārākajiem tūrisma objektiem, savu nākotnes profesiju
u.c. Daudzi “Bērnu žūrijas” lasītāji izmanto bibliotēkas datorus, lai aizpildītu noslēguma
elektronisko anketu. Arī te noder bibliotekāra konsultācija.
Abonementā tiek sniegtas konsultācijas par visdažādākajiem ar bibliotēku un literatūru saistītiem
jautājumiem. Visbiežāk ir lūgums atrast piemērotu literatūru prezentācijai literatūras stundā, vai
sameklēt kādu grāmatu no ieteicamās literatūras saraksta. Bieži nākas ieteikt piemērotu dzejoli vai
prozas darbu daiļlasīšanas konkursiem.
Uz vairāk pieprasītajām grāmatām veidojas rinda, kurai nepieciešams sekot, informējot lasītājus par
rezervētajām grāmatām. Lielu darbu no bibliotekāra prasa arī lasīšanas veicināšanas programmas
“Bērnu žūrija” gaitas uzraudzīšana.
Katrs jaunais bibliotēkas lietotājs pierakstoties saņem informāciju par bibliotēkas pieejamiem
pakalpojumiem, tiek iepazīstināts ar grāmatu krājuma izvietojumu un bibliotēkas lietošanas
noteikumiem. Apmeklētāji, sākot ar 5. klasi, tiek informēti par iespēju iegūt autorizācijas datus un
tādējādi attālināti izmantot elektronisko katalogu, pasūtīt sev vajadzīgo grāmatu, pagarināt
izdevuma lietošanas termiņu. 2019. gadā bērnu literatūras nodaļā lasīja 139 autorizēti lasītāji.
Svarīgi lasītājam bibliotēkā ne tikai saņemt vajadzīgo informāciju, bet arī iemācīties pašam to
atrast. Lai attīstītu bērnu prasmes sameklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju, strādājam ar katru
apmeklētāju individuāli un iekļaujam dažādu faktu meklēšanu arī pasākumos.
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Gada laikā bērnu literatūras nodaļu apmeklējušas piecas Ekskursiju grupas. Tās bija gan
pirmsskolas vecuma bērni no PII "Zvaigznīte”, gan pirmo klašu skolēni no Jēkabpils 3. vidusskolas
un Jēkabpils 2. vidusskolas, gan Jēkabpils pamatskolas 3.e klases kolektīvs. Daudziem tā bija pirmā
tikšanās ar bibliotēku. Iepazīstinājām bērnus ar bibliotēkas telpām, daudzveidīgo grāmatu krājumu,
bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bērni ar lielu interesi šķirstīja krāsainos žurnālus un izmēģināja
grāmatas - rotaļlietas. Daudziem bija pārsteigums, ka bibliotēkā ir arī galda spēlēs.
Līdz ar sociālo tīklu popularitātes pieaugumu sarunas internetā kļūst aizvien atklātākas. Cilvēki –
gan pieaugušie, gan bērni - stāsta par savu dzīvesveidu, hobijiem, brīvā laika pavadīšanu. Diemžēl
to izmanto interneta krāpnieki. Arī mūsu – bibliotekāru pienākums ir mācīt jaunajiem interneta
lietotājiem būt gudriem sociālo tīklu dalībniekiem. Tāpēc bērnu literatūras nodaļa katru gadu
piedalās portāla drossinternets.lv organizētā Drošāka interneta dienā. 6. februārī aicinājām
ikvienu interneta lietotāju padomāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā.
Mazākie bērni piedalījās viktorīnā, bet 5.-9. klašu skolēni aizpildīja tiešsaistes testu “Izaicini savas
pelēkās šūnas”. Tā bija lieliska iespēja katram dalībniekam parādīt savas zināšanas un izpratni par
drošu un jēgpilnu interneta lietošanu. Pasākumā piedalījās 49 dalībnieki.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Gada laikā esam organizējuši 40 pasākumus, kuros piedalījušies 2 068 dalībnieki
2019. gadu tika iesākts darbīgi – ar radošo darbnīcu “Veļam, ceļam sniegavīrus!”. No 14.-19.
janvārim Spēļu istabā tapa lielāki un mazāki sniegavīri, kuri priecēja bibliotēkas apmeklētājus līdz
pat pavasarim (Pielikums nr.5., att.1., 2., 3.) Darbinieki novērojuši, ka bērniem ļoti patīk dažādu
priekšmetu gatavošana. Tāpēc ar vien vairāk radošās darbnīcas kā sastāvdaļa tiek iekļauta citos
pasākumos, kā arī organizēta kā patstāvīga aktivitāte. Tā, piem., septembra pirmajā nedēļā bērni
tika aicināti darboties radošajā darbnīcā “Apsveikums Tēva dienā” (Pielikums nr.5., att.4.), bet
Helovīna dienā bibliotēkā notika “Ķirbīša pārvērtības” (Pielikums nr.5., att.5., 6., 7.). Savukārt
novembrī organizētajā aktivitāšu nedēļā “Dinozauri kā dzīvi” bērni varēja dinozauriņus gan
krāsot, gan veidot tos no sāls mīklas un lego klucīšiem. Tuvojoties gadu mijai, ikviens varēja pašu
rokām pagatavot kādu eglītes rotājumu, darbojoties radošajā darbnīcā “Svētkiem pošu egli košu”
(Pielikums nr.5., att.8., 9.).
Lasīšanas veicināšanas akcijā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2018” piedalījās 158 dalībnieki.
Februārī klašu kolektīviem un arī individuālajiem akcijas dalībniekiem organizējām noslēguma
pasākumus bibliotēkas telpās. Notika dažādas ar lasītajām grāmatām saistītas aktivitātes: minēšana
un zīmēšana, slēpšana un atrašana. Noslēgumā kāds zēns no klases uzlika populārākā grāmatu
varoņa - zaķa masku un palīdzēja bibliotekārēm izdalīt nopelnītās balviņas, kas šoreiz ļoti
atgādināja burkānus... No audzinātājām un arī bērniem tika saņemtas pateicības par interesantu
pasākumu un vēlmi piedalīties “Bērnu žūrijā” arī nākošgad.
Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas” kļuvis par tradicionālu bibliotēkas pasākumu, kuru bērni
gada jau no rudens. Februāra, marta un aprīļa ceturtdienās lasītavas apmeklētāji minēja mīklas un
darbojās radošajās darbnīcās (Pielikums nr.5., att. 10. - 16.). Pasākumā piedalījās 158 dalībnieki.
Atzīmējot Latvijas 15. gadadienu, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā no 13.-31. maijam lasītavā
noritēja prāta spēles “Eiropas atklāšana”. Spēļu tēmas bija par Eiropas Savienības valstu
karogiem, pilsētām, tautu tradīcijām, slaveniem cilvēkiem, bērnu grāmatu varoņiem. Atbildes tika
meklētas enciklopēdijās, uzziņu krājumos, internetā (Pielikums nr.5., att. 17. - 21.).
Bērnu literatūras nodaļa iesaistījās izdevniecības “Liels un mazs” organizētajā lasītveicināšanas
programmā “Mūsu mazā bibliotēka” 4-8 gadus veciem bērniem. Tā notika laikā no 2018. gada
maija līdz 2019. gada maijam. Programmas mērķis bija bērniem parādīt, ka lasīšana var būt
aizraujoša nodarbe, kas ir cieši saistīta ar citām radošām izpausmēm: teātri, zīmēšanu, rakstīšanu.
Programmā bija iekļautas sešas bilžu grāmatas – pieci tulkojumi un viens oriģinālizdevums.
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Projekta dalībnieki saņēma arī bezmaksas darba burtnīcas ar dažādiem uzdevumiem (īpaši
koncentrējoties uz radošām aktivitātēm) par “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatām. Piedalīties
programmā tika piedāvāts PII “Zvaigznīte” 6-gadīgo bērnu grupiņai “Bitīte” un piecām bibliotēkas
mazo lasītāju ģimenēm. Tika lasītas grāmatas, aizpildītas darba burtnīcas un, kā paredzēja
noteikumi, bibliotēkā iesūtītas fotogrāfijas par darbošanās norisi. Noslēgumā dalībniekiem tika
pasniegti organizatoru Diplomi un pašvaldības sarūpētās balvas – krāsojamās pasaku grāmatiņas un
krāsu zīmuļus (Pielikums nr.5., att. 22., 23., 24.).
Jau otro gadu sadarbojamies ar Bērnu un jauniešu centru. Jūnijā bibliotēkā tiek uzņemti vasaras
radošās darbnīcas dalībnieki, un bibliotēka ir kā viens no posmiem, lai pilnvērtīgi iepazītos ar kādu
tēmu. Ja iepriekšējā gadā darbnīcu tēma bija bites, tad 2019. gadā viņu izpētes objekts bija
gliemeži. Tika pārlapoti visi iespējamie uzziņu avoti un internets, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk
par šiem interesantajiem dzīvnieciņiem.
Vasaras mēnešos bibliotēkā notika lielā punktu spēle “Sienāzītis - spēlmanītis”. Jūnijā bērni
ciemojās dzīvespriecīgā Sienāzīša mājās – pļavā, mežā, dārzā - visur, kur aug dažādi augi un zied
puķes. Spēlējot spēli, mācījās atpazīt daudzos mūsu tuvākā apkārtnē augošus augus, krūmus un
kokus, kā arī noskaidrot to ārstnieciskās vai, tieši pretēji, indīgās īpašības. Jūlijā tika svinēti Pilsētas
svētkus. Kopā ar Sienāzīti bērni iepazina Jēkabpils vēsturi, ievērojamākās vietas un apskates
objektus, pilsētas slavenākos ļaudis un viņu veikumu. Savukārt augusta spēlē bija iespēja doties
ekskursijā - neklātienē apceļot dažādas neparastas vietas Latvijā, uzzināt kādi izskatās pilsētu
ģerboņi un “iepazīties” ar slaveniem Latvijas cilvēkiem – māksliniekiem, rakstniekiem, sportistiem.
Pareizās atbildes spēles dalībnieki meklēja gan grāmatās, gan internetā. Tika izspēlētas arī dažādas
kustību spēles (Pielikums nr.5., att.25. - 29. att.). Trīs mēnešu laikā spēlē piedalījās 481 dalībnieki.
Aktīvākie apmeklētāji arī 2019. gadā tika aicināti piedalīties Lasītāju pulciņā. Gadā laikā notika 8
nodarbības. Februārī tradicionāli tika apgūts, kā taisīt dažādu veidu sveces – gan zīmētas uz
apsveikuma kartiņām, gan smaržīgās no vaska , gan krāsainās no kausētā parafīna (Pielikums nr.5.,
att. 30., 31.). Martā varēja pārbaudīt savu atjautību un zināšanas par putniem. Bibliotēkas plauktos
tika meklētas pasakas un dzejoļi par putniem, veidoti brīnumputni un pagaršotas sēkliņas no putnu
barotavas (Pielikums nr.5., att. 32., 33., 34.). Aprīlī – Bibliotēku nedēļā - bija iespēja gatavot
grāmatzīmes. Saulītes siltie stari vilināja darboties pagalmā, kas arī tika darīts (Pielikums 3., att.
35., 36.). Maijā apmeklētāji bija leļļu muzejā “Butaforija”, bet rudens pusē, septembrī ekskursijā
brīvā laika telpā “Kakao” (Pielikums nr.5., att.37.).
Latvijas Stāstnieku asociācija, atzīmējot latviešu pasaku vācēja Anša Lerha-Puškaiša 160.
dzimšanas dienu un folklorista Pētera Šmita 150. dzimšanas dienu, aicināja ikvienu pievērsties
latviešu tautas pasaku tematikai un pasludināja 2019. gadu par Pasaku gadu. Arī bērnu literatūras
nodaļa pievienojās šim aicinājumam un Pasaku gadam tika veltīti 3 pasākumi, kas tika apvienotas
vienā ciklā ar nosaukumu “Pasaku gadā pasaku kamolīti ritinām”, kā arī 1 izstāde un 1 zīmējumu
konkurss (Pielikums nr.5., att.38. – 42.).
OKTOBRĪ pirmajā šā cikla nodarbībā “Pasakas dzīvo kopā ar mums” tika stāstītas pasakas, stāstīts
par to, kādas ir mīļākās pasakas, kādi ir pazīstamākie pasaku varoņi. Iepazinām pasaku “Gliemezis
ar lapsu”, kas bija sadalīta pa rindkopām, kuras vajadzēja izlasīt un salikt pareizā secībā. Šīs
nodarbības laikā tika uzsākts darbs pie pasakas “Nabaga saimnieks”, kurai bērni zīmēja zīmējumus
un pasaku ierunāja, lai pēc tam to varētu pārvērst videoformātā.
NOVEMBRĪ notika otrā nodarbība “Gudrību no pasakām smeļamies”. Šajā reizē stāstītas pasakas
un secināts, kādi padomi tajās ir atrodami un kā tie darbojas dzīvē. Izskanēja pasakas “Zvēri rok
upi”, “Laimes mātes trīs vēlēšanās”, “Gudrība maksā naudu”. Lai vēl vairāk atklāt pasakās slēptās
gudrības, iepazināmies ar latviešu tautas ticējumiem, spēlējot dažādas kartīšu spēles.
Noklausījāmies arī pasakas “Trīs tēva padomi” un “Gudrība maksā naudu”, kuras Latvijas radio
ierunājis pazīstamais skeletonists Martins Dukurs.
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DECEMBRA nodarbības nosaukums “Pasakas un brīnumi”. Šīs nodarbības laikā bērniem bija
iespēja noskatīties 1. nodarbības laikā tapušo, un pēc tam videovariantā samontēto pasaku “Nabaga
saimnieks”. Iepazināmies vēl ar pasakām “”Burvju dzirnaviņas” un “Trīs vēja mezgli”. Tad sekoja
spēles un dažādas aktivitātes visiem kopā svinot Pasaku gadu.
Pasaku gadam veltīts bija arī oktobrī organizētais konkurss “Pa pēdām pasakai”. Lasītāji tika
aicināti lasīt latviešu tautas pasakas un pēc to motīviem, veidot radošus darbiņus – zīmējumus, kas
papildināti ar aplikācijas vai kolāžas elementiem. Atsaucība bija ļoti liela. Piedalījās 4 klašu
kolektīvi no Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 2. vidusskolas, kā arī PII “Zvaniņš” 2 grupiņu
audzēkņi. Saņēmām 118 darbiņus, kurus, kārtotus izstādē, varēja apskatīt visi bibliotēkas
apmeklētāji. 31. oktobrī Helovīna noskaņās suminājām veiksmīgākos konkursa dalībniekus.
Kolektīvi saņēma balvas un diplomus, bet arī katrs dalībnieks tika pie nelielas balviņas (Pielikums
nr.5., att. 42.).
Arī 2019. gadā bērnu literatūras nodaļā darbojās labāko lasītāju konkurss “Zvaigžņu lasītāji”.
Konkursa noteikumi nemainījās - ik mēnesi noteicām labāko lasītāju desmitu. Pirmo trīs vietu
ieguvējus suminājām ar nelielām saldām balviņām. Gada beigās noteicām labākos 12 lasītājus un
decembrī tos aicinājām uz noslēguma pasākumu. Tika spēlētas dažādas literāras rotaļās,
atcerējāmies, kuras ir gada populārākās grāmatas un kuri ir visu laiku iemīļotākie grāmatu varoņi.
Ziemassvētku noskaņā dalījām balvas un mielojāmies ar piparkūkām.
Lai labāk atklātu bērnu literatūras nodaļas krājumu, katru mēnesi esam organizējuši kādu plašāku
grāmatu skati – izstādi vai plaukta izstādes, kas saturiski un informatīvi ir daudz mazākas. Pavisam
kopā 2019. gadā bērnu literatūras nodaļā tika uzliktas 33 izstādes.
Grāmatu skates:
 janvārī - “Čučumuižas pasaciņas” – īsas pasakas, kas varētu būt piemērotas, lasīšanai
mazajiem pirms gulēšana
 februārī – “Pasaku burve – Margarita Stāraste” – veltījums mākslinieces un
rakstnieces 105 gadu atcerei;
 martā – “Leļļu princese Bārbija” – lellei Bārbijai - 60. Žurnālu, plakātu, grāmatu skate
(Pielikums nr.5., att. 43.);
 aprīlī – “Neveiklo, bet čaklo pirkstiņu darbi” – Jēkabpils biedrības “Cerību sala”
audzēkņu darbi (Pielikums nr.5., att.44.);
 maijā – “Ceļojums pa Eiropas Savienību” – atzīmējot 15 gadus, kopš Latvija
iestājusies Eiropas Savienībā;
 jūnijā – “Uz vasaras sliekšņa”;
 jūlijā – “Mūsu pilsēta Daugavas krastos”;
 augustā – “Vasara lauku sētā” – pilsētas bērniem par dzīvi laukos;
 septembrī – “Labāk zini, nekā mini!” – enciklopēdiska satura grāmatas par dažādām
zinātņu nozarēm;
 oktobrī – “Gudru ņēmu padomiņu” – skatē latviešu tautas pasaku grāmatas. Veltījums
Pasaku gadam (Pielikums nr.5., att.45.);
 novembrī – “Dinozauri joprojām pārsteidz!” (Pielikums nr.5., att.46.)
 decembrī – “Ziemassvētku laiks ir klāt!” – dzejoļu un padomu grāmatas svētku
sagaidīšanai.
Plauktu izstādes:
 rakstniekiem-jubilāriem (K. Elsbergam, Ē. Kestneram, L. Apšeniecei (Pielikums, att.47.), V.
Kalniņam, M. Cielēnai (48. att.), J. Peteram, J. Baltvilkam, N. Ikstenai, K. Skalbem, A.
Neibartam);
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 bērnu grāmatu ilustrētājai Agijai Stakai;
 gadskārtu svētkiem un atzīmējamām dienām;
 par citām tēmām:
 “Viens pats virtuvē”- izstāde zēniem un meitenēm par virtuves noslēpumiem, viegli
pagatavojamu ēdienu receptes;
 “Nāc ārā spēlēties!” – pagalma spēļu grāmatas;


“Zemene – ogu karaliene” – skaistiem attēliem un garšīgām receptēm bagāta izstāde;

 “Mans tētis – pats labākais!” – grāmatas mazajiem lasītājiem par attiecībām ar
tētiem;


Par Latviju, par brīvību!” – atzīmējot Brīvības cīņu 100-gadi u.c.

Informācija par bibliotēkā organizētiem pasākumiem regulāri tiek uzlikta uz Ziņojumu dēļa,
nosūtīta Jēkabpils Kultūras pārvaldei publicēšanai vietējos masu medijos un sociālajos tīklos. Uz
atsevišķiem pasākumiem uzrunājam bibliotēkas apmeklētājus individuāli un izplatām informatīvos
materiālus. Pasākumu fotogrāfijas iespējams apskatīt pilsētas bibliotēkas mājaslapā un sociālajos
tīklos, kā arī tiek kārtots bibliotēkas vēstures albums.
Pēc pasākumiem lūdzam apmeklētājus savus vērtējumus un vēlējumus ierakstīt “Ierosinājumu un
atsauksmju grāmatā”.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības
vērtējums
Gan ikdienā, gan organizējot pasākumus, bibliotēkas darbs saistīts ar pilsētas kultūras un izglītības
iestādēm. Jau vairākus gadus Jēkabpils pamatskolas jaunāko klašu audzinātājas sadarbojas ar
mums, piedaloties “Bērnu žūrijas “ darbā. Paldies skolotājām Ilonai Bikovskai (2.d klase), Līvijai
Karasevai (1.e klase), Aldai Spergai (1.d klase), Jolantai Šinkūnei (2.e klase) un Anitai Ščegalkovai
(2.c klase).
Gada garumā (2018. gada maijs – 2019. gada maijs) sadarbojāmies ar PII “Zvaigznīte” metodiķi
Sarmīti Bernāni un grupiņu “Bitītes” (audzinātājas Olga Kovaļevska, Daina Ozola-Ozoliņa),
piedaloties izdevniecības “Liels un mazs” piedāvātajā lasīšanas veicināšanas programmā “Mana
mazā bibliotēka”. Maijā prāta spēļu “Eiropas atklāšana” dalībniekiem un uzvarētājiem tēmai
atbilstošas balvas palīdzēja sarūpēt JGB Eiropas Savienības informācijas punkts (vad. Anita
Katiņa).
Jūnijā, kopā ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra skolotājām Ilonu Rimeiķi un Inesi Pūcīti,
bibliotēkas telpās organizējām bērnu vasaras nometnes nodarbību par gliemežiem.
Septembra lasītāju pulciņa nodarbībā iepazināmies ar brīvā laika telpu “Kakao” un tās vadītāju
Lauru Krastiņu.
Jēkabpils biedrība “Cerību sala” gada sākumā atzīmēja savas pastāvēšanas 10. gadadienu. Biedrības
vadītāja Aija Kvēpiņa labprāt piekrita bibliotēkas lasītavā iekārtot audzēkņu darbus. Paldies arī
skolotājai Vizmai Lejiņai par sveču liešanas un grāmatzīmju gatavošanas nodarbību vadīšanu
Lasītāju pulciņā.
“Pasaku gada” ietvaros oktobrī tika organizēts radošo darbu konkurss “Pa pēdām pasakai”. Paldies
par atsaucību Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas un PII “Zvaniņš” skolotājām!
Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāri savukārt piedalījās Jēkabpils Kultūras pārvaldes organizētā
Dzejas dienu festivāla “Eko dzeja” noslēguma pasākumā, vadot bērniem radošās darbnīcas.
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Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Bērnu literatūras nodaļas darbinieki ir piedalījušies visos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajos
darbinieku profesionālās pilnveides semināros.
Divi darbinieki (Dzintra Treikovska, Ilona Ķikuste) 17.01.2019 piedalījās profesionālās pilnveides
seminārā "Jaunās tehnoloģijas sociālajā integrācijā - priekšrocības un riski", kurā piedalījās
Jēkabpils reģiona, Ludzas, Rokišķu bibliotēku darbinieki. Seminārs notika Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam projekta "Interaktīvās izglītības telpa efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids" jeb OPEN UP Nr.LLI - 263 ietvaros.
Seminārā tika runāts par to, kāpēc modernās tehnoloģijas ir svarīgas mūsu dzīvē un kādi ir to
izmantošanas, īpaši bērniem, riski. Šī projekta ietvaros arī Ludzā 28.03.2019 notika seminārs “Kā
rīkoties kritiskās situācijās”, kuru apmeklēja viens darbinieks (Valda Kļaviņa). Seminārā bibliotēku
un pieaicinātie sociālie speciālisti dalījās pieredzē un uzklausīja lektora ieteikumus kritisko situāciju
novērtēšanā un atrisināšanā.
Datorlasītavas bibliotekāre Dzintra Ģeidāne LNB Kompetenču attīstības centrā apguva
profesionālās pilnveides programmas “Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba
vidē” (13.02.2019) un “Tiešsaistes abonētās datubāzes” (05.03.2019). Mainot sava amata
pienākumus, bibliotekārei mācībās iegūtās zināšanas bija nepieciešamas un noderīgas.
04.04.2019 LNB Bibliotēku attīstības centrs organizēja izglītojošu semināru “Bibliotēkas un
sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, kurā tika runāts par bibliotēku lomu
un iesaisti ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Vairāku bibliotēku pārstāvji dalījās pieredzes
stāstos par aktivitātēm, kas jau tiek realizētas. Seminārā piedalījās viens darbinieks (Valda Kļaviņa).
Lasītavas bibliotekāre Dzintra Treikovska 18.-19. septembrī piedalījās Bibliotēku novadpētniecības
konferencē, kas šogad notika Jēkabpilī.
Jēkabpils Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku 21. novembrī
organizēja praktisko semināru “Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās”. Semināra mērķis bija
veicināt bibliotekāru izpratni par ANO izstrādātajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un par
bibliotēku iespējām iesaistīties šo mērķu sasniegšanā. Seminārā piedalījās Dzintra Treikovska.
14. jūnijā bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo
aktivitāšu centru, lai iepazītos ar šeit apmeklētājiem piedāvātajām modernajām tehnoloģijām.
Oktobrī ar kolēģu darbu bija iespēja iepazīties Ogres Centrālajā bibliotēkā, Jaunjelgavas pilsētas
bibliotēkā un Kokneses pagasta bibliotēkā. Braucienos piedalījās Valda Kļaviņa.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Nepārtraukti ir darbs ar lasītājiem – kavētājiem. Visefektīgākā ir telefoniskā saruna vai nu ar pašu
lasītāju, vai vecākiem. Gan ekskursiju laikā, gan individuāli, katram jaunajam lasītājam
pierakstoties, skaidrojam bibliotēkas noteikumus par grāmatu lietošanas termiņu ievērošanu.
Organizējot pasākumus, vairākkārt esam saskārušies ar problēmu, ka skolēni ikdienā ir ļoti aizņemti
– mācības vispārizglītojošā skolā ar daudzām mācību stundām, mācības mūzikas, mākslas un sporta
skolās, pulciņu nodarbības skolā, Bērnu un jauniešu centrā, kultūras namos. Daudzi bērni labprāt
piedalītos bibliotēkas pasākumos, bet lielās aizņemtības dēļ, tas nav iespējams.
Bibliotēku nedēļā arī Bērnu literatūras nodaļā notika lasītāju aptauju “Bibliotēkā /”. Aptaujā
piedalījās 63 bibliotēkas apmeklētāji līdz 18 gadiem. Vairāk ierakstu bija “Patīk” pusē: daudz
grāmatu, interesanti konkursi, radošās darbnīcas un citi pasākumi, galda spēles, jauni pufi. Tomēr
bērni ir acīgi un “Nepatīk” pusē bija atzīmēts, ka lielākā daļa datoru ir veci, ka vajadzīgi jauni
plaukti, ka telpām nepieciešams remonts. Arī mūs – bibliotekārus nomāc neskaidrība par
bibliotēkas remontu, jaunu mēbeļu un modernu tehnoloģiju iegādi.
36

8. Novadpētniecība
Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā
 Jēkabpils Informācijas apzināšana par Jēkabpils pilsētas un reģiona vēsturi, uzņēmumu,
iestāžu vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem.
 Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām.
 Novadpētniecības tematisko mapju reorganizēšana un to materiālu digitalizēšana.
 Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm, literāriem un
tematiskiem pasākumiem.
 Sadarbība ar vietējiem laikrakstiem, medijiem, biedrībām un novadpētniekiem novada
materiālu un pasākumu popularizēšanā.
Novadpētniecības krājums Jēkabpils pilsētas bibliotēkā
 Grāmatas par novadu un novadniekiem
 Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
 Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
 Periodiskie izdevumi – laikraksti “Padomju Daugava” (no 1970.g. jūlija), “Brīvā Daugava”,
“Jēkabpils Vēstnesis”, “Jaunais Vēstnesis”, “Jēkabpils Vēstis”, “Ceturtdiena”
 Personāliju (29) un nozaru (65) tematiskās mapes
 Novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kurā uz 2020.gada 1.janvāri ir 54 134 ieraksti
par Jēkabpils pilsētas un reģiona vēsturi, dabu, pašvaldībām, ekonomiku, izglītību,
kultūru, medicīnu, sportu, tūrismu, sabiedriskajām organizācijām, novadniekiem –
literātiem, aktieriem, māksliniekiem, mūziķiem, mediķiem, izglītības darbiniekiem u.c.
Komplektēšana, ietverto materiālu veidi
Novadpētniecības krājums šogad papildinājies ar 50 izdevumiem. Kopumā Novadpētniecības krājumā
ir 637 eksemplāri. Krājumu veido grāmatas, bukleti, kartogrāfiskie un audiovizuālie izdevumi.
Krājuma organizācija un glabāšana
Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām bibliotēkām. Kā
atšķirības zīme no pārējā krājuma plaukta indeksā tiek izmantots apzīmējums ”NP” un noteiktas krāsas
(oranža) uzlīme.
Elektroniskajā kopkatalogā novadpētniecības krājumam un tiem izdevumiem, kuros atrodama
informācija par novadniekiem, MARC apraksta 996 laukā tiek pievienots kritērijs “N”.
Krājums izvietots bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes telpā. Šis apstāklis diemžēl apgrūtina tā
pieejamību lasītājiem. Šobrīd nav atsevišķas telpas, kurā varētu izvietot NP krājumu un padarīt to brīvi
pieejamu. Izdevumus, mapes un citus materiālus no šī krājuma varam izsniegt tikai uz pieprasījumu.
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2019.gadā izveidoti 1707 analītiskie ieraksti, rediģēti 1684 MARC ieraksti, izveidotas 2666 anotācijas,
rediģētas 130 anotācijas, rediģēti 40 autoritatīvie ieraksti, pievienotas 344 elektroniskās kopijas PDF
formātā elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzē.
1458 apraksti no reģionālā laikraksta “Brīvā Daugava” nosūtīti uz LNB Bibliogrāfijas institūtu
Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzes veidošanai.
Bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 65 tematiskās un 29 personāliju mapes (kopā 94). 2019.gadā
reorganizētas, atsevišķi izdalītas vai no jauna izveidotas 5 tematiskās mapes: “Jēkabpils Valsts
ģimnāzija. Jēkabpils Agrobiznesa koledža”, “Policija. Tiesa. Noziedzība Jēkabpilī un apkaimē”,
“Jēkabpils un Otrais pasaules karš”, “Pārtikas ražošanas uzņēmumi Jēkabpilī”, “Komunālās
saimniecības uzņēmumi Jēkabpilī”.
Bibliotēkas darbinieki (A.Rubine, L.Višņevska) sagatavoja 7 publikācijas laikrakstos „Brīvā
Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”. Kopumā gada garumā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vārds izskanējis
74 publikācijās laikrakstos, 4 sižetos portālā jekabpilslaiks.lv
Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana.
2019.gadā veikta digitalizēto rakstu un sīkbilžu pievienošana novadpētniecības analītiskajiem
aprakstiem BIS Alise. Kopumā tas veikts 657 aprakstiem. Veikta digitalizēto fotogrāfiju un kolekciju
aprakstīšana un pievienošana novadpētniecības katalogam BIS Alise. Kopumā digitalizētas 433
fotogrāfijas.
Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzei 2019.gadā pievienotas 344 laikraksta “Brīvā
Daugava” rakstu elektroniskās kopijas PDF formātā. Tās pieejamas lasīšanai un izdrukai Jēkabpils
reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā Novadpētniecības datubāzē.
Digitālās kolekcijas
2019. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēka turpināja novadpētniecības krājumā esošo materiālu
digitalizāciju.
2019. gadā turpinājās digitalizēto rakstu un sīkbilžu pievienošana digitālo kolekciju analītiskajiem
aprakstiem BIS Alise. 24 kolekcijām pievienoti 657 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.
1.
2.
3.
4.

Digitālā kolekcija
Novads karu viesuļos.
Brīvības cīņas
Parki un dārzi
Pieminekļi.
Kultūrvēstures objekti
Preses vēsture

29

6.

Sabiedriskās
organizācijas
Sēlija. Sēlijas kongresi

24

7.

Sports novadā

68

40

8.

15

11

9.

Trešās Atmodas laiks.
Latvijas Tautas fronte
Trimdas rakstnieki
novadnieki

Aprakstu
skaits
92

5.

41

29
38

10.

Tūrisms novadā

20

18.

Dievnami

39

11.

Uzņēmējdarbība
novadā
Aknīste. Nereta.
Viesīte
Amatniecība

144

19.

4

3

20.

Eiropas kultūras
mantojuma dienas
Fotomāksla novadā

3

21.

18

3

22.

15.

Arhitektūra.
Pilsētbūvniēcība
Bibliotēkas novadā

23.

Ielu un laukumu
vēsture. Pilsētas svētki
Ievērojami cilvēki novadnieki
Izglītība novadā

16.

Daba. Vide

23

24.

Jēkabpils

9

17.

Daugava

2

12.
13.
14.

7

Kopā:

2

1
30

657

Veikta Digitalizēto fotogrāfiju un kolekciju aprakstīšana un pievienošana novadpētniecības
katalogam BIS Alise. Pie digitalizētajām fotogrāfijām tiek norādīts arī to īpašnieks, faktiskais
turētājs. Izveidotas 65 kolekcijas, katrā fotogrāfiju skaits ir atšķirīgs. Kopumā digitalizētas 433
fotogrāfijas.

1.

Dzejas dienas Jēkabpilī

Laiviniece Aina

Fotogrāfiju
skaits
2

2.

Dziesmu svētki Jēkabpilī. 1960.1980.gadi

Laiviniece Aina

7

3.

Dziesmu svētki Staburagā 1965.gadā

Laiviniece Aina

4

4.

Garīdznieki

Laiviniece Aina

2

5.

Gunāra Bindes fotoizstāde Jēkabpilī
1984.gadā

Laiviniece Aina

2

6.

Dānijas Kultūras institūta rīkotās izstādes
Jēkabpilī

Laiviniece Aina

4

7.

Mākslas galerija “Mans’s”

Laiviniece Aina

4

8.

Jēkabpiliešu fotogrāfijas. 1920.-30.gadi

Laiviniece Aina

4

9.

Otomārs Oškalns 1944.gadā

Laiviniece Aina

1

10.

Rīgas iela Jēkabpilī. 1980-tie gadi

Laiviniece Aina

2

11.

Smiltiņu dzimtas foto

Laiviniece Aina

2

12.

Čehijas izstāde “Kārļa IV laika kultūra
centrā un perifērijā” Jēkabpilī 2005.gadā

Laiviniece Aina

6

13.

Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas

Laiviniece Aina

5

Nr.p.k.

Fotogrāfija/kolekcija

Īpašnieks

39

“Dzirkstis no dievišķās uguns” atvēršana
14.

Kordiriģente Vizma Maksiņa

Laiviniece Aina

3

15.

Kultūras darbinieki novadnieki. 1970.1990.gadi

Laiviniece Aina

9

16.

Kultūras dzīve. 1970.-1980.gadi

Laiviniece Aina

13

17.

Kultūras dzīve. 1990.-2000.gadi

Laiviniece Aina

17

18.

Arvīda Ozoliņa 90 gadu jubileja Jēkabpils
Tūrisma informācijas centrā

Laiviniece Aina

3

19.

Tautas daiļamata meistari

Laiviniece Aina

9

20.

Kultūras nami. 1970.-1990.gadi

Laiviniece Aina

7

21.

Mūzikas dienas Jēkabpilī 1981.gadā

Laiviniece Aina

2

22.

Mūzikas darbinieki. 1960.-1990.gadi

Laiviniece Aina

10

23.

Pašdarbības kolektīvi. 1960.gadi

Laiviniece Aina

12

24.

Pieminekļi. Mītiņi. 1970.gadi

Laiviniece Aina

5

25.

Piemiņas vietas

Laiviniece Aina

5

26.

Jēkabpils rajona pašvaldības darbs

Laiviniece Aina

10

27.

Jaunības svētki. 1960.gadi

Laiviniece Aina

2

28.

Jēkabpils pilsētas svētki Pasta ielā.
2002.gada 13.jūlijs

Laiviniece Aina

10

29.

Trešā Atmoda

Laiviniece Aina

6

30.

Pieminekļa represiju upuriem atklāšana
1989.gada 25.martā Jēkabpilī

Laiviniece Aina

14

31.

Krustpils aptieka. 1950.gadi

Miņkova Sandra

2

32.

Virspriesteris Nikolajs Lapekins

Miņkova Sandra

3

33.

Arženieku dzimtas foto

Miņkova Sandra

23

Priede Irēna
34.

35.

Jēkabpils Sv. Nikolaja baznīca un
draudze. 1930.gadi

Miņkova Sandra

Jēkabpils Svētā Gara pareizticīgo latviešu
draudze. 1930.gadi

Miņkova Sandra

36.

Novikovu dzimtas foto

37.
38.

2

Priede Irēna
13

Priede Irēna
Novikova

5

Baltijas ceļš

Amats Jānis

5

Antons Bitāns

Aina Bitāne

2
40

39.

Veronikas Ertas ģimenes foto. 1950.1980.gadi

Erta Veronika

10

40.

Jēkabpils slimnīcas darbinieki. 1950.gadi

Erta Veronika

3

41.

Strādnieku jaunatnes vidusskola.
1950.gadi

Erta Veronika

2

42.

Jēkabpils Oškalna kultūras nama jauktais
koris. 1960.-1970.gadi

Erta Veronika

8

43.

Jēkabpils katoļu baznīcas māja.
2013.gads

Kalniņa Daiga

16

44.

Barikāžu laiks. Ilmāra Knaģa foto.
1991.gada janvāris

Knaģis Ilmārs

14

45.

Smeķu dzimtas foto. 1920.-1930.gadi

Mekša Aija
Zeltīte

3

46.

Kamšu dzimtas foto. 1950.-1960.gadi

Mekša Aija
Zeltīte

7

47.

Kultūras darbinieks un novadpētnieks
Andrejs Mihalovskis

Mihalovskis
Andrejs

20

48.

Rakstnieces Annas Brodeles atceres
sarīkojums Viesītē 1986.gadā

Mihalovskis
Andrejs

3

49.

Dzejas dienas Jēkabpilī 1979.gadā

Mihalovskis
Andrejs

3

50.

Jēkabpils Tautas teātris. 1980.gadi

Mihalovskis
Andrejs

3

51.

Jēkabpils rajona kultūras darbinieku
diena. 1970.gadi

Mihalovskis
Andrejs

3

52.

Kultūras darbs. 1960.-1980.gadi

Mihalovskis
Andrejs

8

53.

Jēkabpils rajona Mūzikas dienas
1981.gadā

Mihalovskis
Andrejs

2

54.

Pēterim Nomalam veltītās piemiņas
plāksnes atklāšana Sēlpils pagasta
"Priekšānos" 1976.gada 18.septembrī

Mihalovskis
Andrejs

1

55.

Jēkabpils rajona pašdarbības kolektīvu
skate 1981.gadā

Mihalovskis
Andrejs

2

56.

Keramiķa Andreja Pormaļa piemiņas
plāksnes atklāšana 1980.gadā

Mihalovskis
Andrejs

1

57.

Skanošās dienas Saukā. 1970.-1980.gadi

Mihalovskis
Andrejs

9

41

58.

Komponista Arvīda Žilinska
autorkoncerti Latvijas operas un baleta
teātrī

59.

Mihalovskis
Andrejs

2

Krustpils novada iedzīvotāji. 20.gs. sāk.1930.gadi

Vilma Ozoliņa

27

60.

Rozīšu ģimene. 1920.gadi

Vilma Ozoliņa

7

61.

Lāču dzimtas foto. 1920.-1930.gadi

Vilma Ozoliņa

6

62.

Rūtiņu dzimtas foto. 20.gs. sāk.1930.gadi

Vilma Ozoliņa

13

63.

Kūku pagasta Silavu jaunieši. 1936.gads

Vilma Ozoliņa

1

64.

Kūku pagasta Silavu māju saime
1918.gadā

Vilma Ozoliņa

1

65.

Šlosseru dzimtas foto. 19.gs. beigas1930.gadi

Vilma Ozoliņa

21

Kopā:

433

Digitalizētie materiāli
2018.gadā tika turpināta privātpersonu foto attēlu un vēsturisko dokumentu digitalizācija.
Digitalizētas 10 privātpersonu fotogrāfijas ar kopējo vienību skaitu 264, kā arī 1 privātpersonas
dokumenti un priekšmetu kolekcijas ar kopējo vienību skaitu 6, kas ir 11 digitalizētas lappuses.
Digitālo objektu formāts: *pdf., *jpg.
Fotogrāfijas
Nr.p
.k.

Īpašnieks

Fotogrāfijas/atklātnes temats

Vienību
skaits

1.

Irbe Tija

Kūku pagasta Vilciņu 1. pakāpes
pamatskolas skolēni un skolotāji. 1936.(?)
gads. Kūku pagasta Vilciņu "Sīkstuļi".
1910.(?) gads

2

2.

Janovskis Austris

Jēkabpils Sporta biedrības “Vārpa” vēsture,
privātā arhīva foto

115

3.

Kalniņa Daiga

Jēkabpilieši akcijā “Baltijas ceļš” 1989. gada
23. augustā

6

4.

Kristapsone
Tatjana

Deķeru dzimtas foto, Jēkabpils Aizsargu
nams, Auto elektropiederumu rūpnīca 70-tie
gadi

56

5.

Ķuzāne Lūcija

Žanis Baņģieris, viens no Jēkabpils
bagātniekiem, ar sievu Līviju

1

42

6.

Mežance Gaida

Dzimtas foto, Asares luterāņu baznīca

24

7.

Salcevičs Leonīds

Latgales artilērijas pulks, Krustpils pils,
Neretas luterāņu baznīca

32

8.

Sermuliņa Agrīda

Sermuliņu dzimtas foto

10

9.

Šmita Gunta

Sēlpils pagasta “Mazjāzepi”, bērni Sandra
Šmita un Gunta Šmita ar kaimiņu zirgu. 70.
gadu sākums

2

10.

Zeps Jānis

Krustpils fotogrāfs Jānis Zālītis un viņa
fotogrāfijas, ērģeļu būvētājs Jānis Dūrējs

16

Kopā

264

Vienīb
u
skaits

Lpp.
skaits

6

11

Kopā

11

Dokumenti/priekšmetu kolekcijas
Nr.
p.k.
1.

Īpašnieks
Zeps Jānis

Dokumenta/kolekcijas
veids/temats

Krustpils fotogrāfa Jāņa Zālīša
dokumenti

Digitalizēti tika arī dokumenti, kas saistīti ar Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vēsturi .
Fotogrāfijas:
Nr.p.k.
1.

Nosaukums
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vēsture

Vienību
skaits
33

Dokumenti:
Nr.p.k.
1.

Nosaukums
Lasītājas majores Rozālijas Rudzītes
pateicības vēstule Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas kolektīvam (Orenburgas apg.,
Krievija, 1979.gada 20.maijs)

Vienību
skaits

Lappušu
skaits

1

4
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NP darba popularizēšana un sadarbības partneri
Viens no novadpētniecības darba mērķiem ir padarīt tiešsaistē pieejamus agrāk nepublicētus
dokumentus, fotogrāfijas un citas liecības par Jēkabpili un tās apkaimi, uzņēmumu vēsturi,
notikumiem un personībām. Šādi materiāli bieži atrodami privātpersonu un ģimeņu arhīvos.
Jēkabpils pilsētas bibliotēka veic šādu materiālu apkopošanu un digitalizēšanu, turklāt cilvēku
dzīvesstāsti, atmiņas dod pamatu interesantām stāstu pēcpusdienām.
Kopš 2013.gada bibliotēka ir UNESCO LNK projekta “Stāstu bibliotēkas” dalībniece, un šī
projekta ietvaros tiek rīkoti stāstīšanas pasākumi – pēcpusdienas, akcentējot tās kā vienu no
novadpētniecības darba formām.
Tā 2019.gada februārī rīkojām tikšanos ar populārās grupas “Latgales dāmu pops” dalībniecēm
Anitu Gavari un Irinu Burnaševu “”Latgales dāmu popa” stāsti”. Pasākuma gaitā dzirdējām
stāstījumu par grupas izveidošanos un dažādiem atgadījumiem koncertēšanas laikā.
Jūlijā notika atmiņu vakars “Jēkabpils autobusu parkam – 70”, kas bija veltīts uzņēmuma
jubilejai. Tā gaitā bijušie un esošie darbinieki stāstīja par darbu un dzīvi šajā uzņēmumā. Tika
sagatavota arī plaša fotogrāfiju izstāde. Tajā izvietotās fotogrāfijas atspoguļo uzņēmuma darbu
laikā no 20.gs. piecdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām, iestādes tehniskās bāzes attīstību.
Atsevišķi stendi bija veltīti uzņēmuma darbiniekiem, to hobijiem, sporta aktivitātēm, kā arī
iestādes tradīcijām. Šo izstādi un pasākumu varējām sarīkot, pateicoties sadarbībai ar uzņēmuma
sabiedrisko attiecību speciālisti Valdu Priekuli, kura bija savākusi fotogrāfijas no darbinieku
personīgajiem arhīviem. Atmiņu stāsti izskanēja vakara gaitā, kuru vadīja R.Lenša un V.Priekule.
Laba iespēja popularizēt bibliotēkas un sadarbības partneru (biedrība Jēkabpils mantojums,
novadpētniece Sarmīte Ozoliņa) veidotās izstādes bija Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas
svētku ietvaros 4.maijā, kad vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā Jēkabpilī eksponējām izstādes.
“Kultūrvēsture līdzās. Aizmirstā…”, “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”, kā arī LU
Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošo izstādi “Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums
Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā
bibliotēkā”.
Nozīmīgs novada vēstures popularizēšanas pasākums notika 2019.gada martā, kad rīkojām mūsu
novadnieces un novadpētnieces, sociālo zinātņu maģistres Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un
māju likteņi” atvēršanas svētkus Krustpils Kultūras namā. Lielākā daļa no autores publikācijām
laikrakstos “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, “Krustpils Novadnieks” tagad izdotas grāmatā.
Tā kā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieču vidū esam piecas Rutas Šenbergas bijušās
studentes, tad mums bija patiess prieks un īpaši liela atbildības sajūta, organizējot savas
pasniedzējas grāmatas atvēršanas pasākumu.
Sarīkojumu, kurš pulcināja ap pusotru simtu dalībnieku, vadīja bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša,
pasākumā ietvērām fragmentu lasījumus no Rutas Šenbergas grāmatas, skanēja dziesmas jauktā
vokālā ansambļa “Vakarvējš” izpildījumā. Autori sveikt bija ieradušies grāmatā aprakstīto dzimtu
pēcteči gan no Krustpils novada, gan tālākām Latvijas vietām, bet sirsnīgs autores paldies tika
teikts dzimtu pārstāvjiem Latvijā un ārzemēs, visiem, kuri uzticējuši savas atmiņas, stāstus,
dokumentu kopijas, fotogrāfijas, visiem, kuri ar savu atbalstu palīdzējuši tapt grāmatai.
Sarīkojums vēlreiz uzsvēra šodien tik nozīmīgo un vērtīgo LU pasniedzējas Rutas Šenbergas jau
20.gs. 90.gados studentiem mācību procesā akcentēto dzimtu un dzimtās vietas vēstures
pētniecību.
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Jauninājumi novadpētniecības darbā
Jauninājums bibliotēkas izstāžu veidošanā un iekārtošanā jau pāris gadus ir slēgtie stendi –
vitrīnas. Tādējādi izstādē varam izvietot arī lietišķos priekšmetus, fotogrāfiju un dokumentu
oriģinālus, kurus izstādēm piedāvā novadpētnieki. Tā 2019.gadā šie stendi tika izmantoti gan
Ogres Centrālās bibliotēkas izstādes “Grāmatas otrā dzīve” darbu izvietošanai, gan novembrī
izstādei “Latvijas Brīvības cīņām – 100”, kurā izvietojām fotogrāfijas, dokumentus, karavīru
personīgās lietas un priekšmetus (apbalvojumus, zīmotnes, jostas sprādzes, blašķes, etvijas u.c.) no
novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas privātās kolekcijas.
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Galvenā problēma bibliotēkā jau ilgstoši ir telpu trūkums Novadpētniecības krājuma izvietošanai.
Šobrīd tas ir izvietots bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas telpā. Šis apstāklis diemžēl
apgrūtina krājuma brīvu pieejamību lasītājiem. Izdevumus, mapes un citus materiālus no šī
krājuma varam izsniegt tikai uz pieprasījumu un tie jānones stāvu zemāk uz Periodikas un
interneta vai Nozaru literatūras lasītavu. Būtu nepieciešama atsevišķa telpa NP krājuma
izvietošanai un vismaz viens darba galds apmeklētājiem, lai varētu strādāt ar novadpētniecības
materiāliem.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Turpināt darbu pie Novada datu bāzes papildināšanas un kvalitātes uzlabošanas pēc Jēkabpils
pilsētas bibliotēkas un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Novada datu bāzu apvienošanas (dubulto
ierakstu dzēšana, nekvalitatīvo ierakstu rediģēšana).
Plašāk un precīzāk izstrādāt bibliotēkas vietnes sadaļu “Novadpētniecība”.
Izveidot un ievietot NP datu bāzē un mājaslapā aprakstus bibliotēkas veidotajām ilgstoši
uzglabājamām ceļojošajām izstādēm.
Precizēt autoritatīvos aprakstus Jēkabpils Goda pilsoņiem un citām ievērojamām personībām
novadpētniecības datu bāzes veidošanai.
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9. Projekti
Šajā pārskata periodā netika realizēts un apstiprināts neviens projekts. Kopā ar Kultūras
pārvaldi tika gatavots pieteikums projektam “Strengthening families by means of libraries'
cooperation as contribution to socio-economic growth in Ludza municipality, Rokiškis district
and Jekabpils City” (nosaukums latviešu valodā “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā
ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils
pilsētā.”) (Home, LLI-422), kas arī tika iesniegts. Tas būtu kā turpinājums projektam Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam projekta "Interaktīvās izglītības
telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids" jeb OPEN UP Nr.LLI –
263.
Ieguldītas darbs nenesa rezultātu.
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10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
Sagatavotas afišas, flaieri un ielūgumi u.c. materiāli 68 pasākumiem un izstādēm, tai skaitā 15
tematiskajām, stāstu un tikšanos pēcpusdienām, 1 grāmatu atvēršanas pasākumam, 21
literatūras, 2 radošo darbu, 4 novadpētniecības materiālu izstādēm, 3 novadpētniecības
ekskursijām, 1 viktorīnai, 3 fotogrāfiju izstādēm, 3 lekcijām-diskusijām, 1 filmas
demonstrējumam, 1 lasītāju aptaujai (Pielikums nr. 3. Aptaujas anketa). Sagatavotas 12 mēneša
pasākumu plānu afišas. Informācija par 12 jauno grāmatu dienām.
BLN (Bērnu literatūras nodaļā) - sagatavotas afišas, informatīvie u.c. materiāli 73 pasākumiem
un izstādēm, tai skaitā 5 radošajām darbnīcām, 2 viktorīnām, 1 lasītāju aptaujai, 1 zīmējumu
konkursam, 2 prāta spēlēm, 1 mīklu maratonam, 3 Lasīšanas veicināšanas programmām, 5
ekskursijām bibliotēkā, 3 pasaku-stāstu pasākumiem, 5 nodarbībām par dažādām tēmām.
Sagatavotas 12 mēnešu pasākumu 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,
www.jekabpilslaiks.lv, vietnē stastnieki.mozello.lv, portālā www.biblioteka.lv (līdz oktobrim).
Publikācijas un informatīvi paziņojumi par bibliotēkā paredzētajiem pasākumiem un izstādēm
vietējos laikrakstos „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, „Jēkabpils Vēstis”.
Kopumā 2019.gadā par Jēkabpils pilsētas bibliotēku ir bijušas 74 publikācijas (to skaitā 19 par
Bērnu literatūras nodaļu) un 4 TV sižeti.
Bibliotēkas informācija tīmeklī
Bibliotēkas tīmekļa vietne – 2019. gadā bibliotēkas mājaslapa www.jpb.lv joprojām darbojās
vecajā versijā, kuras tehniskie parametri bija tik novecojuši, ka to papildināt ar informāciju
varēja ļoti minimāli, praktiski tika ierakstīti tikai pasākumu nosaukumi un norises laiks. Arī
statistikas izguve bija apgrūtinoša. Kopumā mājaslapa aplūkota 3000 sesijās.
Emuārs “Jēkabpils stāsti” - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas”
ietvaros 2014. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēka izveidoja emuāru “Jēkabpils stāsti”
(www.jekabpilsstasti.wordpress.com). Šajā emuārā ievietoti stāsti, atmiņas, viedokļi par
Jēkabpili un jēkabpiliešiem, par Jēkabpils cilvēkiem, faktiem, lietām, vietām un notikumiem.
Ikviens ir aicināts dalīties ar šiem stāstiem. Lai arī emuārs šobrīd netiek papildināts ar stāstiem,
tam tomēr ir savs interesentu loks.
Emuāra jekabpilsstasti.wordpress.com statistikas dati liecina, ka katru gadu tā sadaļas tiek
skatītas.
2018. gads

2019. gads

Apskates - 2628

Apskates - 2165

Visitors (apmeklētāji) - 1840

Visitors (apmeklētāji) 1509
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Mājaslapā www.jpb.lv ievietota baneris “Jēkabpils stāsti”, kas ir ieeja Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas emuārā. Ja kāds meklē google, kādu tēmu, kura atrodas šajā emuārā, tad tā tiek
atrādīta un apmeklētājs var sev interesējošo izlasīt. 2019.gadā vispopulārākās bijušas tēmas par
Daugavas plostniekiem, Arženieku dzimtu un Krustpils 1.vidusskolu.
Sociālie tīkli
Bibliotēkas profils sociālajos tīklos: www.draugiem.lv (2), www.facebook.com (2), video
portālā www.youtube.com,
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). 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.
2019. gadā sociālajos tīklos kopumā publicētas 587 ierakstu vienības. Tas ir par 293 vienībām
vairāk, salīdzinot ar sociālajos tīklos publicēto vienību skaitu 2018. 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
302 sekotāji (2018. gadā 303 sekotāji), BLN (Bērnu literatūras nodaļā) – 81 sekotāji (2018.
gadā - 83 sekotāji). JPB ieraksti skatīti 13 176 reizes, bet BLN 4 480 reizes. Kopumā jāsecina,
ka portāls draugiem.lv kļūst mazaktīvāks. Par to liecina arī sekotāju skaits, jo cilvēki mēdz no tā
izdzēst savus profilus.
Facebook.com
415 sekotāji, BLN – 51 sekotāji. Ierakstu skatījumu skaits 91 893, bet BLN ieraksti skatīti 4 914
reizes. Facebook kontā Jēkabpils pilsētas bibliotēka 2019. gadā arī bija ievietojusi visvairāk
ierakstu – 289.
Citas tīmekļa vietnes
Portālā www.bibliotēka.lv pēc tā pārmaiņām vairs nav bibliotēkas profila, bet 2019.gadā, vēl
līdz tā pārmaiņām, tika publicēta 21 ziņa saistībā ar bibliotēkas pasākumiem.
Informācija par Jēkabpils pilsētas bibliotēku pieejama Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras
pārvaldes mājaslapā, Kultūras kartē, 1188 Uzņēmumu katalogā, Google Maps profilā, portālu
tīklā “Pilsēta 24”.
Informācija par stāstu pēcpusdienu “Pasta ielas stāsti” bija ievietota vietnē stastnieki.mozello.lv
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
2019. gadā viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bija Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku
un māju likteņi” atvēršana 22.martā Krustpils kultūras namā. Tas piesaistīja daudzu cilvēku
interesi. Pasākumu apmeklēja arī LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku
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studiju nodaļas. Fotogrāfijas no šī pasākuma skatāmas portālā www.bdaugava.lv , kā arī par šo
pasākumu tapa video sižets un pasākuma apraksts laikrakstā “Brīvā Daugava”. (Pielikums nr.
6., att. 17.-19)
Otrs pasākums, kas noteikti jāizceļ ir fotogrāfiju izstāde, kas tapa augustā sadarbībā ar fotogrāfu
un novadpētnieku Daini Ormani. Tika izveidota Baltijas ceļa 30.gadadienai veltīta fotogrāfiju
izstāde “Jēkabpilieši Baltijas ceļā”. Vēsturiskās fotogrāfijas uz īpašām 60 x 60 cm planšetēm
izvietojām Tautas nama Baltajā zālē. Attēli stāsta tieši par to “Baltijas ceļa” posmu (Pleskavas
šosejas 57.kilometrs), kurā piedalījās Jēkabpils un toreizējā Jēkabpils rajona iedzīvotāji. Daudzi
izstādes skatītāji bija priecīgi un pārsteigti, pirms 30 gadiem uzņemtajos foto kadros ieraugot
sevi, savu ģimeni, paziņas un draugus. Vairāki šīs neaizmirstamās akcijas dalībnieki dalījās
atmiņās par to, bet tie, kas toreiz bija bērni un pusaudži, teica paldies vecākiem, ka arī viņi
tikuši paņemti līdzi un varējuši būt dalībnieki šajos vēsturiskajos notikumos. Par šī pasākuma
organizēšanu Jēkabpils pilsētas bibliotēka saņēma pateicību no Kultūras ministrijas Kultūras
ministra Naura Puntuļa. (Pielikums nr. 6., att. 27.-30.)
Jāuzsver 2 pasākumi, ar kuriem bibliotēkas vārds izskanēja nedaudz skaļāk un arī citā vidē.
Stāstu un dziesmu vakars kopā ar tradicionālās dziedāšanas grupu “Saucējas” un
UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Vasaras skolas dalībniekiem. No 26.–27.jūnijam
Jēkabpilī norisinājās UNESCO LNK Vasaras skola. Jēkabpils pilsētas bibliotēka bija sadarbības
partneris un iesaistījās tās programmā, lai skolas dalībniekiem nodrošinātu saturīgu pirmās
dienas vakaru. Vakaru krāšņu darīja tradicionālās dziedāšanas grupa “Saucējas” gan ar savu
priekšnesumu, gan ar stāstiem no saviem koncertēšanas piedzīvojumiem. Pēc tam vakara
dalībniekus aicinājām izstāstīt savu asociatīvo stāstu saistībā ar Jēkabpili, bet mēs - bibliotēkas
darbinieki stāstījām Jēkabpils pilsētas vēstures stāstus. Notika arī neliela naksnīga ekskursija pa
pilsētu, bet vakara noslēgumā varēja noklausīties stāstu par Jēkabpils vēsturisko Latvijas bankas
ēku un piedalīties seifa atvēršanā. (Pielikums nr. 6., att. 6.-8.)
Dokumentālās īsfilmas “Sabiedrotais” seanss ar Lielbritānijas vēstnieku Latvijā Kītu
Šenonu. Septembrī, pieminot Latvijas Brīvības cīņu simtgadi, bibliotēka sadarbībā ar
Lielbritānijas vēstniecību Latvijā organizēja dokumentālās īsfilmas “Sabiedrotais” seansu
Jēkabpils Tautas namā. Piedalījās arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, kurš ir viens
no filmas līdzautoriem un šajā dienā apmeklēja Jēkabpili, tikās ar pilsētas domes vadību, bet
vizītes otrajā daļā pirms filmas demonstrēšanas stāstīja par filmas ieceri, saturu, tapšanas gaitu
un atbildēja uz skatītāju jautājumiem. (Pielikums nr. 6., att. 31.-32.)
Bibliotēka 2019.gadā piedalījās arī Jēkabpils pašvaldības projektā “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ar trim pasākumiem: lekciju “Izglīto prātu un atver
dvēseli” – tikšanos ar psihoterapeitu Viesturu Rudzīti, uztura speciālistes, fitnesa treneres
Andas Radziņas lekciju “Par uzturu un veselīgu dzīvesveidu” un lekciju “Dzīvošana
priekam un enerģijai”, ko vadīja ārste ginekologe Dr. Karlīna Elksne. (Pielikums nr. 6.,att.39.42.)
Februāra beigās bibliotēkā tika atklāta Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošā izstāde
“Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets”.
Šī izstāde deva plašu ieskatu mūsu pilsētas dibinātāja hercoga Jēkaba dzīvē un darbos. Sevišķi
interesantu to darīja izstādes autores, LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošās pētnieces
Dr. hist. Mārītes Jakovļevas stāstījums. Izstādes autore savos pētījumos ir atklājusi daudz līdz
šim nezināma par hercoga Jēkaba laiku. Tas saistīts arī ar Jēkabpils un apkaimes vēsturi, tāpēc
vairāki fakti viņas stāstījumā mums – jēkabpiliešiem bija atklājums. Autore stāstīja par to, ka
vairums izstādē parādīto dokumentu ir tikai nesen apzināti, atšifrēti un iztulkoti. Interesanti bija
iepazīt materiālus, kas saistīti ar hercoga saimniecisko darbību mūspusē – Biržu manufaktūru,
dzelzsrūdas ieguvi u.c.
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Apmeklētājiem patika tas, ka daudzi skenētie dokumenti no hercogistes arhīva tulkoti latviešu
valodā vai arī tiem pievienoti skaidrojumi un anotācijas, kas sniedz vērtīgu izziņas materiālu par
maz zināmu posmu mūsu vēsturē. Iespēja tik pamatīgi iepazīt hercoga Jēkaba dzīvi un viņa
laika notikumus Jēkabpilī bija pirmoreiz, tāpēc apmeklētāji Mārītes Jakovļevas stāstījumu
klausījās ar lielu interesi un uzdeva daudz jautājumu. (Pielikums nr. 6., att. 20.-21.)
4.maijā Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētku ietvaros Jēkabpils pilsētas bibliotēka
jēkabpiliešiem un pilsētas viesiem deva iespēju aplūkot piecas izstādes vēsturiskajā Latvijas
bankas ēkā: 2 novadpētniecības izstādes par mūsu novadu “Kultūrvēsture līdzās.
Aizmirstā…”, “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”, ceļojošo LU Akadēmiskās bibliotēkas
izstādi “Johana Kristofa Broces (1742–1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas
zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā”, kā arī ceļojošās izstādes
“Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: LU rektori – sava laika personības” un “Valstsvīrs,
diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875 – 1941)”.
Ceļojošā izstāde “Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875 – 1941) tika
izvietota arī bibliotēkas izstāžu zālē un 9.maijā pie mums viesojās Vesmaņu dzimtas pārstāvji
Ieva Marga Markausa un Ansis Bazons. Viņi pastāstīja par dzimtas likteņiem Latvijas vēstures
griežos, par mājas bēniņos atrasto dzimtas hroniku, kura 2013.gadā izdota grāmatā Fridrihs
Vesmanis “Klausieties pagātnes soļos”, kā arī par izstādes projektu un tā realizēšanu ar
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Izstādes
prezentācijas gaitā bija iespēja noskatīties 1922.gada kinohroniku “Latvijas Saeimas atklāšana”
un vērot grāmatas atvēršanas pasākumu 2013.gadā Jelgavā. Vesmaņu dzimtas pārstāvji grāmatu
ar ierakstu – vēlējumu “Jēkabpilieši! Veiksmi un prieku Jūsu darbā!” dāvināja arī Jēkabpils
pilsētas bibliotēkai. (Pielikums nr. 6., att. 24.-26.)
Martā sadarbībā ar Jēkabpils cietuma Resocializācijas daļu bibliotēkas zālē bija skatāma
ieslodzīto amatniecības darinājumu un citu radošo darbu izstāde “Iekšup”. Izstādē bija
aplūkojami vairāk nekā 40 darbi: gan gleznas un kokgrebumi, gan darbi grafikas, akvareļu un
citās tehnikās. Ideja veidot izstādi radusies, jo 2019.gadā Latvijas penitenciārā sistēma jeb ar
brīvības atņemšanu saistīta soda izpildes sistēma atzīmē savu simtgadi. Kā teica Jēkabpils
cietuma personāla pārstāvji: “Mūsu galvenais vēstījums sabiedrībai ir, ka arī cietumā atrodas
cilvēki. Lai cik negatīva būtu attieksme pret notiesātajiem, viņi tomēr ir sabiedrības daļa. Mēs
vēlamies parādīt, ka aiz šiem žogiem un restotajiem logiem mīt daudzi mākslinieciski un radoši
cilvēki”. (Pielikums nr. 6., att.22.-23.)
Oktobrī bibliotēkā bija skatāma Ogres Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Grāmatas otrā
dzīve”, kurā bija aplūkojamas mākslinieces Lienes Kābeles origami un orimoto tehnikās
pārveidotās nolietotās jeb makulatūras grāmatas, kuras ieguvušas otru mūžu – brīnumaini
smalku un mākslinieciski greznu pārvērtību. Par izstādes darbiem jūsmoja un mākslinieces
pacietību tos veidojot apbrīnoja daudzi bibliotēkas apmeklētāji. (Pielikums nr. 6., att.35.-36.)
Esam piedalījušies digitālo aģentu mācībās un papildinājuši savas zināšanas programmā “Mana
Latvija. Dari digitāli!”. Tāpēc, lai vēl vairāk popularizētu e-vidē pieejamos pakalpojumus un arī
bibliotēku, Jēkabpils pilsētas bibliotēka no 2019.gada 30.septembra līdz 4.oktobrim piedalījās
akcijā “Dienas bez rindām 2019”. Akciju “Dienas bez rindām 2019” organizēja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām
un bibliotēkām visā Latvijā.
2019.gadā UNESCO LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas” notika vairāki pasākumi, kas veltīti
stāstniecībai.
Februārī notika “Latgales dāmu popa” stāsti” un tikšanās ar grupas dalībniecēm. Tikāmies ar
divām populārās grupas dalībniecēm Anitu Gavari un Irinu Burnaševu.
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Tie bija stāsti par grupas izveidošanos, par notikumiem un piedzīvojumiem koncertēšanas laikā
un to, kā viņas ar savām it kā nenopietnajām dziesmā nokļuvušas Somijā un Anglijā. Arī par to,
kā radušās dziesmas, piemēram, pati pirmā un popularitāti atnesusī "Varakļoni 5-5".
Ar humoru piepildītie stāsti apmeklētājos raisīja smaidu un smieklus. Tikšanās beigās tika
nodziedāta arī viena dziesma. Uz stāstīšanu “Latgales dāmu popa” pārstāves rosināja
bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša un citi tikšanās dalībnieki. Atbildot uz jautājumiem, grupas
dāmas atklāja savus stāstus gan par pielūdzēju, kurš uz koncertu atnācis bez puķēm, bet šai
situācijai atradis risinājumu, gan par dažādām ķibelēm ar skatuves tērpiem, gan par to, cik
dažāda mēdz būt koncertēšana, piedzīvojumi un notikumi saistībā ar to. (Pielikums nr. 6., att.
1.-2.)
2019.gada 21.februārī vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā notika stāstu pasākums “Dzimtās
valodas diena” – tikšanās ar dziedātāju un komponistu Kārli Kazāku.
Tikšanās laikā dziedātājs un izlokšņu pētnieks Kārlis Kazāks runāja par to, cik dažāda ir
latviešu valoda, par to, kā mēs runājam, kā viens otru uztveram. Šos stāstus spilgtāk raksturoja
viņa dziedātās dziesmas ģitāras pavadījumā. Kārlis stāstīja, kā pavisam nejauši radies raidījums
“Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” un to, ka tieši dziesmas un mūzika ir bijusi tā, kas viņu sākusi
vest ārpus galvaspilsētas, pa visu Latviju. Tika pieminēta arī lībiešu valoda un viena dziesma
izskanēja šajā valodā. Mūziķa stāsts, kas sākās ar savas dzimtas pieredzi par runāšanu izloksnēs,
izvijās cauri visiem Latvijas novadiem. (Pielikums nr. 6., att.3.-4.)
Aprīlī kā Bibliotēku nedēļas noslēguma pasākums notika stāstu pēcpusdiena “Es + mana
grāmata = pārmaiņas”.
Pasākuma laikā, pie tējas tases aicinājām dalīties stāstos par sev tuvām un īpašām grāmatām.
Izvērtās interesanta saruna gan par grāmatas izvēles kritērijiem dažādā vecumā, gan attieksmi
pret grāmatām vispār un to nozīmi cilvēka dzīvē. Aizkustinoši bija stāsti par pirmo saskarsmi ar
grāmatu bērnībā, pirmajām izlasītajām grāmatām, kuras vēl pēc piecdesmit gadiem palikušas
mīļā atmiņā. Bija arī stāsti par grāmatu pieejamību tālajos 20.gs. 50.–60.gados un grāmatu
iegādes iespējām padomju periodā, kad pēc tām nācās stāvēt rindā.
Tika minēti arī konkrēti autori un grāmatas, kas atstājušas ļoti dziļu, emocionālu iespaidu uz
lasītāju gan bērnībā, gan pieauguša cilvēka dzīvē. (K.Skalbe “Kaķīša dzirnavas”, V.P.Jangs
“Būda” u.c.)
Bibliotēku nedēļas ietvaros bija sagatavota arī izstāde “No grāmatas CV”. Tajā apkopojām
grāmatas, par kurām bibliotēkas darbiniekiem ir kāds īpašs stāsts. Tā, piemēram, Aleksandra
Dimā grāmatas savulaik bijušas tik iekārojamas, ka tikusi veikta pat zādzība. Šie bibliotekāru
apkopotie un izstāstītie stāsti rosināja uz sarunu un dalīšanos ar savu stāstu par grāmatu arī
apmeklētājus. (Pielikums nr. 6., att. 5.)
Autobusa parka stāsti -jūlijā notika Jēkabpils autobusa parka stāsti par godu uzņēmuma 70
pastāvēšanas gadiem. Veidojot pasākumu “Autobusa parka stāsti”, ar bibliotēku sadarbojās
uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Valda Priekule, kas no bijušajiem un esošajiem
darbiniekiem bija savākusi fotogrāfijas. Tās bibliotēkā ieskenējām, izdrukājām un uz planšetēm
izkārtojām apjomīgā izstādē. Tapa interesanta izstāde par uzņēmuma vēsturi, tā ļaudīm gan
darbā, gan atpūtā. Pēc tam notika darbinieku atmiņu vakars ar stāstiem par piedzīvoto Jēkabpils
Autobusu parkā. Atmiņu vakaru vadīja bibliotēkas vadītāja R.Lenša un Jēkabpils autobusu
parka sabiedrisko attiecību speciāliste V.Priekule.
25. oktobrī Helovīna noskaņās notika ikgadējais spoku stāstu vakars “Vēlā vakara pasakas”,
kas šogad bibliotēkā notika jau sesto reizi. Spokainā atmosfērā tika stāstīti spoku stāsti, spēlētas
dažādas spēles. Pasākums sākās ar bibliotēkas darbinieku sagatavotu nelielu ekskursiju ar
baisām pasakām., piem., “Nāve”, “Ķēniņa meita zārkā”, “Mēris” u.c. Šīs ekskursijas laikā
pagalmā bija izvietotas arī dekorācijas, lai pastaigu padarītu interesantāku. Pēc atgriešanās
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bibliotēkā, kuras telpas arī bija attiecīgi dekorētas un izgaismotas, bērni pie tējas tases tika
aicināti ar testa palīdzību atpazīt sevī kādu no 4 briesmoņiem, stāstīt sev zināmos vai tikko
izdomātos spoku stāstus un piedalīties spēlēs, piem., spoku torņu celšanā, spoku gāšanā, kā arī
pārvarēt bailes, pieskaroties zirneklim. (Pielikums nr. 6., att. 9.-11.)
31.oktobrī sadarbībā ar biedrību Jēkabpils mantojums notika stāstu pēcpusdiena “Pasta ielas
stāsti”, kas sākās ar ekskursiju pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Ekskursijas dalībniekiem tika
izstāstīti stāsti, kas saistās ar šo ielu un namiem tajā. Bija iespējams aplūkot arī ilustratīvos
materiālus. Pasākuma otrā daļa notika vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā, kur Pasta ielas stāsti
turpinājās un par projektu “Pasta ielas nami”, tā realizāciju, apkopotajiem stāstiem uz izdotajām
atklātnītēm stāstīja fotogrāfe Daiga Kalniņa. (Pielikums nr. 6., att.12.-14.)
Vakarēšana “… kad smaržo pēc piparkūkām un svētkiem” - 19.decembra vakarā
vēsturiskajā Latvijas Bankas ēkā pulcējāmies pasākumā Ziemassvētku noskaņās, lai kopā ar
ģimenēm un bērniem rotātu egli, klausītos un stāstītu pasakas. Tika parādīta pasaka “Bagātais
un nabagais saimnieks”, kuru Pasaku gada ietvaros ar saviem lasītājiem bija sagatavojusi Bērnu
literatūras nodaļa. Viena pasaka izskanēja arī poļu valodā. Kāda ģimene bija sagatavojusi
Margaritas Stārastes pasaku “Iedomīgā eglīte”, kuras ilustrēšanā varēja iesaistīties arī pārējie
dalībnieki. Starp stāstiem bija arī mīklu minēšana, taisījām bārkstainās konfektes, kuras varēja
gan iekārt eglītē, gan paņemt līdzi uz mājām, bija iespēja izgriezt viskrāšņāko sniegpārsliņu un
uzrakstīt apsveikumu svētkos bibliotēkai, sev vai kādam tuvam cilvēkam uz iepriekš
sagatavotām kartītēm. (Pielikums nr. 6., att. 15.-16.)
Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Publicitāte prasa nepārtrauktu darbu, informācija jāatjauno un jāpapildina gan mājaslapā, gan
jābūt aktīvai darbībai sociālajos tīklos, lai uzrunātu publiku. 2019. gadā mainījās darbinieks, kas
atbildēja gan par publicitāti sociālajos tīklos, gan par informatīvo materiālu izveidošanu.
Aptuveni 6 mēnešus bibliotēkai šāda darbinieka nebija. To nodrošināja citi bibliotēkas
darbinieki, bet nebija vienota stila un bija apgrūtināta afišu u.c. informatīvo materiālu
izveidošana, kā arī fotografēšana pasākumu laikā.
Vislabāk, ja par šo pienākumu ir atbildīga viena persona ar vajadzīgo kompetenci. Protams,
pastāv risks, ka, mainoties darbiniekam, kādu brīdi var rasties problēmas ar bibliotēkas
publicitāti un uzrunājošas aktuālākās informācijas publicēšanas gan sociālajos tīklos, gan
mājaslapā.
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2. Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas sadarbības partneri 2019.gadā: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
(projekts ”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”; Dokumentālās
īsfilmas “Sabiedrotais” seanss ar Lielbritānijas vēstnieka Latvijā Kīta Šenona dalību;
lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”), Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvalde (Stāstu vakars kopā ar tradicionālo dziedāšanas grupu “Saucējas” un
UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Vasaras skolas dalībniekiem; Dzejas dienu festivāla
“Eko dzeja” noslēguma pasākumā, BLN vadīja bērniem radošās darbnīcas), Krustpils kultūras
nams (Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un māju likteņi” atvēršana) Krustpils novada
pašvaldība (Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un māju likteņi” atvēršana), Jēkabpils
Tautas nams (tikšanās “Mūziķis Aigars Godiņš. Sarunas, mūzika, pārdomas”; Tikšanās ar
psihoterapeitu Viesturu Rudzīti “Izglīto prātu un atver dvēseli”; Stāstu vakars kopā ar
tradicionālo dziedāšanas grupu “Saucējas” un UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas
Vasaras skolas dalībniekiem; Daiņa Ormaņa fotogrāfiju izstādes “Jēkabpilieši Baltijas ceļā”;
Dokumentālās īsfilmas “Sabiedrotais” seanss ar Lielbritānijas vēstnieka Latvijā Kīta Šenona
dalību; lekcija “Dzīvošana priekam un enerģijai” un tikšanās ar ārsti ginekologi Dr. Karlīnu
Elksni), Jēkabpils Valsts ģimnāzija (bibliotekārā stunda “Vēlreiz par bibliotēku!”), Jēkabpils
Autobusu parks (atmiņu vakars “Autobusu parka stāsti”; fotogrāfiju izstāde “Jēkabpils
autobusu parkam – 70”). Jēkabpils pamatskola (bibliotekārā stunda – Iepazīšanās ar
bibliotēku; Bērnu žūrija; konkurss “Pa pēdām pasakai”), Jēkabpils 2.vidusskola (bibliotekārā
stunda – Iepazīšanās ar bibliotēku; konkurss “Pa pēdām pasakai”), Jēkabpils 3.vidusskola
(bibliotekārā stunda – Iepazīšanās ar bibliotēku), Jēkabpils PII “Zvaigznīte” (bibliotekārā
stunda – Iepazīšanās ar bibliotēku; lasīšanas veicināšanas programmā “Mana mazā
bibliotēka”), Jēkabpils PII “Zvaniņš” (konkurss “Pa pēdām pasakai”), Jēkabpils Bērnu un
jauniešu centrs (bērnu vasaras nometnes nodarbība par gliemežiem).
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
LR Ārlietu Ministrija (izstāde “Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875 –
1941)”), Latvijas Valsts Vēstures arhīvs (Mārīte Jakovļeva) - Latvijas Valsts vēstures arhīva
ceļojošā izstāde "Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets", LU
Akadēmiskā bibliotēka (Venta Kocere) - Izstādes “Johana Kristofa Broces (1742-1823)
devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā
bibliotēkā”, LU Bibliotēka (Izstāde “Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: LU rektori – sava laika
personības”) LU Jēkabpils filiāle (Lolita Kostjukova) - Izstādes “Johana Kristofa Broces
(1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU
Akadēmiskajā bibliotēkā”, LU Sociālo zinātņu fakultāte (Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku
un māju likteņi” atvēršana), Ogres Centrālā bibliotēka (Aija Žilvinska, Liene Kābele) izstāde “Grāmatas otrā dzīve”, Biedrība Jēkabpils mantojums (NP ekskursija pa Pasta ielu
“Pasta ielas stāsti” un Stāstu pēcpusdiena “Pasta ielas stāsti”; NP izstāde “Aizsargu
organizācija Jēkabpilī”), grupa “Latgales dāmu pops” (Anita Gavare, Irina Burnaševa) ““Latgales dāmu popa” stāsti” un tikšanās ar grupas dalībniecēm, tradicionālās dziedāšanas
grupa “Saucējas” (Iveta Tāle) - Stāstu vakars kopā ar tradicionālo dziedāšanas grupu
“Saucējas” un UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Vasaras skolas dalībniekiem,
Jēkabpils cietuma Resocializācijas daļa (Aļona Petrova) - izstāde “Latvijas Penitenicārai
(ieslodzījuma vietu jeb cietumu) sistēmai simts gadi”. Jēkabpils zonālais Valsts arhīvs (NP
ekskursija pa vēsturisko Latvijas Bankas ēku), UNESCO LNK (Stāstu vakars kopā ar
tradicionālo dziedāšanas grupu “Saucējas” un UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas
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Vasaras skolas dalībniekiem), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Akcija
“Diena bez rindām”).
Veidojot tematiskos pasākumus, tikšanās, lekcijas un grāmatas prezentāciju 2019.gadā,
sadarbojāmies ar novadpētniekiem, publicistiem Rutu Šenbergu, Jāni Zepu, Sarmīti Ozoliņu,
Ievu Markausu, Ansi Bazonu, mūziķi Aigaru Godiņu, dziedātāju, komponistu Kārli Kazāku,
ārsti ginekoloģi Dr. Karlīnu Elksni, psihoterapeitu Viesturu Rudzīti, fotogrāfiem Daini Ormani
un Daigu Kalniņu, veselības veicināšanas koordinētāju Jēkabpilī Žaneti Tiltiņu, brīvā laika telpu
“Kakao” un tās vadītāju Lauru Krastiņu, biedrību “Cerību sala” un tās vadītāju Aiju Kvēpiņu,
Vizmu Lejiņu.
2019.gadā turpinās sadarbība ar laikrakstiem „Brīvā Daugava”, Jaunais Vēstnesis” (līdz
jūlijam), Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevumu „Jēkabpils Vēstis”, „Radio 1” studiju
Jēkabpilī, informatīvajiem portāliem www.jekabpilslaiks.lv, www.bdaugava.lv
Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas ārvalstu sadarbības partneris 2019.gadā: Lielbritānijas Vēstniecība
Latvijā (Kīts Šenons).Kopīgi tika noorganizēts dokumentālās īsfilmas “Sabiedrotais” seanss
Jēkabpilī.
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Pielikums Nr.1.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2014 - 2020

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
KULTŪRAS PĀRVALDE
JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Reģistrācijas kods 90000024205
Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Faktiskā adrese: Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201
♦ tālrunis 65221152 ♦ fakss 65207052 ♦ e-pasts info@jkp.lv

Jēkabpilī
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija
2014 - 2020
Esošās situācijas raksturojums
Laikā, kad informācija kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības attīstības resursiem,
kvalitatīva krājuma veidošana ir viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem, lai sniegtu
informācijas pakalpojumus un veicinātu sabiedrības izglītību un mūžizglītību. Lai nodrošinātu
iedzīvotājus ar nepieciešamajām zināšanām un dotu iespēju mūžizglītības attīstībai, jārisina
jautājums par informacionālo nodrošinājumu.
Attīstoties informācijas sabiedrībai, rodas nepieciešamība pēc brīvi pieejamas un
kvalitatīvi organizētas informācijas. Laikā, kad pieaug sabiedrībai pieejamās informācijas
apjoms, nemainīgi mazs paliek informācijas organizācijai un pieejamības nodrošināšanai
paredzētais finansējums. Informācijas nesēju skaita un dārdzības pieaugums izvirza
nepieciešamību stingri reglamentēt bibliotēkā iegādājamo dokumentu apjomu. Veidojot
Krājuma attīstības koncepciju, nepieciešama efektīva bibliotēkas darba organizēšana, lai
nodrošinātu:
1) vajadzīgās informācijas komplektēšanu,
2) informāciju par bibliotēkas krājumā esošajiem dokumentiem,
3) visiem interesentiem vienlīdzīgu pieeju dokumentiem.
Bibliotēka ir lietotājorientēta un komplektējot krājumu cenšamies iekļauties mūžizglītības
procesa nodrošināšanā pilsētā un reģionā. Plānošanas perioda pamatmērķis ir daudzveidīgu
informācijas resursu piedāvājums, lai apmierinātu lietotāju izglītības, mūžizglītības un
personības pilnveides vajadzības, ieskaitot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
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.
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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.
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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
indikators

Valodas
indikators

Informācijas
nesējs

Piezīmes

0 nodaļa
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01 bibliogrāfija

3

L, S

02 bibliotēkzinātne un bibliotēkas

3

L, S

03 enciklopēdijas, vārdnīcas u.c.
Vispārīgie uzziņu izdevumi
07 žurnālistika
001 zinātne
002 Prese. Dokumentācija
003 Raksti un rakstniecība
004 Datori
008 Civilizācija un kultūra
1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika.
Ētika
1 Filosofija
133 Astroloģija. Ezotērika. Maģija
159 Psiholoģija
16 Loģika
17 Ētika. Morāle
2 Reliģija
28 Kristīgās konfesijas
29 Nekristīgās reliģijas
3 Sabiedriskās zinātnes
311 Statistika

3

L, S

G, Z, DB,
IR
G, Z, DB,
IR
G, DB, IR

2
2
2
2
2
2

L, S
L
L, S
L
L, S
L

G, IR
G, Z
G
G
G, IR
G, IR

3
3
3
3
3

L, S
L, S
L, S
L, S
L, S

G, DB, IR
G, Z, IR
G, Z, IR
G, IR
G, IR

2
2

L, S
L, S

G
G

3

L, S

314 Demogrāfija
316 Socioloģija
32 Politika. Politoloģija
321 Politiskās organizācijas formas
323 Iekšpolitika
324 Valsts varas orgānu vēlēšanas
327 Starptautiskās attiecības
329 Politiskās partijas un kustības
33 Ekonomika
330 Ekonomikas zinātne

3
3

L, S
L, S

G, DB, IR,
DVD
G, IR
G, IR

2
3
1
3
2

L, S
L, S
L
L, S
L, S

G, IR
G, IR
G, DB, IR
G, IR
G, IR

3

L, S

331 Darbs. Darba ekonomika.
Darba organizācija
332 Reģionālā ekonomika. Zemes
īpašums. Mājokļu ekonomika
334 Ekonomikas organizēšana un
kooperēšana
336 Finanses. Banka. Nauda

3

L, S

G, Z, IR,
DB
G, IR, DB

1

L

G, IR

1

L, S

G, IR

3

L, S

338 Tautsaimniecība. Ekonomika

3

L, S

339 Tirdzniecība. Starptautiskās
ekonomiskās attiecības. Pasaules
saimniecība
34 Tiesības. Juridiskās zinātnes
340 Tiesības. Propedeitika.

3

L, S

G, Z, DB,
IR
G, Z, DB,
IR
G, DB, IR

3

L, S

G, Z, DB,
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Tieslietu metodes un palīgnozares
341 Starptautiskās tiesības
342 Publiskās tiesības
343 Krimināltiesības.
Kriminoloģija. Kriminālistika
344 Krimināltiesību īpašie veidi.
Militārās, jūras, gaisa
krimināltiesības
347 Civiltiesības

3
3
3

L, S
L, S
L, S

IR
G, DB, IR
G, DB, IR
G, DB, IR

1

L, S

G, IR

3

L, S

349 Tiesību speciālās nozares.
Jauktās tiesību nozares
35 Valsts administratīvā pārvalde.
Kara lietas
351 Valsts administratīvās
pārvaldes objekti
352/354 Pārvaldes līmeņi
355 Kara lietas. Zemessardze.
Civilā aizsardzība
36 Garīgo un materiālo dzīves
vajadzību nodrošinājums
364 Labklājība un sociālā
nodrošināšana
368 Apdrošināšana
37 Izglītība. Mācīšana.
Audzināšana. Brīvais laiks
37(09) Pedagoģijas vēsture

3

L, S

G, DB, Z,
IR
G, DB, Z,
IR

3

L, S

1
3

L, S
L, S

3

L, S

G, IR

1

L, S

G, IR

3

L, S

37.01 Audzināšanas, izglītības un
mācīšanas pamati
37.015 Pedagoģiskā psiholoģija
37.018 Audzināšanas un mācīšanas
pamatformas
37.02 Izglītības un mācīšanas
teorija
371 Audzināšanas un izglītības
organizācija
372 Mācību priekšmeti, to
mācīšana
373 Vispārizglītojošā skola
374 Ārpusskolas izglītība.
Pašizglītošanās. Tālākizglītība
376 Speciālās skolas. Defektoloģija
378 Augstākā izglītība.
Augstskolas
379.8 Brīvai laiks. Ceļošana.
Tūrisms. Ekskursijas
389 Metroloģija. Mēri. Svari
39 Etnogrāfija
391 Apģērbs. Tautas tērps. Mode.
Rotas
392 Tradīcijas un paražas

3

L, S

G, Z, IR,
DVD
G, Z, IR

3
3

L, S
L

G, Z, IR
G, Z, IR

3

L

G, Z, IR

3

L, S

G, Z, IR

3

L, S

G, Z, IR

3
2

L, S
L

G, Z, IR
G, IR

3
2

L, S
L

G, Z, IR
G, IR

3

L, S

G, Z, IR

1

L, S

G, IR

3

L, S

G, Z, IR

3

L, S

G, Z, IR

G, Z, DB,
IR
G, IR
G, Z, DB,
IR
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personīgajā dzīvē
393 Nāve. Apbedīšana. Bēru
paražas
394 Tautas sabiedriskā dzīve
395 Etiķete. Uzvedības normas
396 Feminisms. Sievietes stāvoklis
sabiedrībā
398 Folklora
5 Matemātika. Dabas zinātnes
50 Matemātikas un dabaszinātņu
vispārīgie jautājumi
51 Matemātika
52 Astronomija. Ģeodēzija
53 Fizika
54 Ķīmija
55 Ģeoloģija. Ģeofizika.
Klimatoloģija
56 Paleontoloģija
57 Bioloģija
574 Ekoloģija
575 Vispārīgā ģenētika. Evolūcijas
mācība
579 Mikrobioloģija
58 Botānika
59 Zooloģija
6 Lietišķās zinātnes. Medicīna.
Tehnika. Lauksaimniecība
61 Medicīna
611 Anatomija
612 Fizioloģija
613 Higiēna
614 Veselības aizsardzība.
Sabiedriskā higiēna
615 Farmakoloģija
615.1 Vispārīgā un speciālā
farmācija
615.2 Ārstniecības līdzekļi pēc
pamatiedarbības
615.3 Ārstniecības līdzekļi pēc
izcelsmes
615.8 Citas ārstniecības metodes.
Fizioterapija
615.9 Toksikoloģija
616 Klīniskā medicīna. Patoloģija
616-001/616-008
616.1 Asinsrites orgānu un
asinsvadu slimības
616.2 Elpošanas orgānu slimības
616.3 Gremošanas orgānu slimības
616.4 Limfatiskās sistēmas,

2

L, S

G, IR

3
2
2

L, S
L, S
L

G, IR
G, IR
G, IR

3

L

G, IR, DB

2

L, S

G, IR

3
2
3

L, S
L, S
L, S

3
2

L, S
L, S

G, IR
Z, G, IR
G, Z, IR,
DB
G, IR, DB
G, IR

1
2
2
2

L, S
L, S
L, S
L, S

G, IR
G, IR, DB
G, IR
G, IR

2
2
2

L, S
L, S
L, S

G, IR
G, IR
G, IR

3
3
3
2

L, S
L, S
L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR

2

L, S

G, IR

1

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR

3

L, S

G, Z, IR

2

L, S

G, IR

1
2

L, S
L, S

G, IR
G, IR

2
2
2

L, S
L, S
L, S

G, IR
G, IR
G, IR
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asinsrades orgānu un endokrīnās
slimības
616.5 Ādas slimības.
Dermatoloģija
616.6 Uroloģija. Uroģenitālās
sistēmas slimības
616.7 Balsta uz kustību orgānu
slimības
616.8 Neiroloģija. Nervu slimības
616.89 Psihiatrija. Psihiskās
slimības
616.9 Infekcijas. Lipīgās slimības.
Venēriskās slimības
617 Ķirurģija. Ortopēdija.
Oftalmoloģija
618 Ginekoloģija. Dzemdniecība
619 Veterinārija
62 Inženierzinības. Tehniskās
zinātnes
620 Materiālu pārbaude
621 Vispārīgā mašīnbūve.
Kodoltehnika. Elektrotehnika
623 Militārā tehnika
624 Būvtehnika. Būvkonstrukcijas
625 Ceļi. Ceļu būve
626/627 Hidrotehniskās būves.
Hidrotehnika
628 Ēku inženiersistēmas.
Ūdensapgāde. Kanalizācija.
Apgaismes tehnika
629 Transportlīdzekļi
63 Lauksaimniecība
630 Mežsaimniecība
631 Lauksaimniecība. Zemkopība
632 Augu kaitēkļi un slimības.
Augu aizsardzība
633 Laukkopība
633.8 Ārstniecības augi
634 Dārzkopība. Augļkopība
635 Dārzeņkopība. Dekoratīvā
dārzkopība
636 Lopkopība. Putnkopība.
Mājdzīvnieki
637 Piens, gaļa un citi lopkopības
produkti
638 Biškopība. Kukaiņi
64 Mājturība. Mājsaimniecība.
Komunālā saimniecība. Komunālie
pakalpojumi
640 Dažāda veida saimniecību
vadīšana

2

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR

2
2

L, S
L, S

G, IR
G, IR

2

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR

2
2

L, S
L, S

G, IR
G, IR

1
2

L, S
L, S

G, IR
G, IR, Z

2
1
1
1

L, S
L, S
L, S
L

G, IR
G, IR
G, IR
G, IR

2

L, S

G, IR

2

L, S

G, IR, Z

2
2

L, S
L, S

1

L, S

G, IR
G, IR, Z,
DB
G, IR

1
3
3
3

L, S
L, S
L, S
L, S

G, IR
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z

1

L, S

G, IR, Z

1

L, S

G, IR, Z

1

L, S

G, IR, Z

1

L

G, IR
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641 Pārtika. Ēdienu gatavošana.
Ēdieni
642 Galda klāšana
643/645 Māja. Dzīvokļa iekārta un
piederumi
646 Apģērbs, tā kopšana
648 Telpu uzkopšana
649 Bērnu un invalīdu kopšana
mājās. Viesu uzņemšana
65 Ražošanas, tirdzniecības un
transporta uzņēmumu organizēšana
un pārvalde
651 Lietvedība
654 Sakaru dienesti
655 Poligrāfiskā rūpniecība.
Grāmatiespiešana. Izdevniecību
darbs.
656 Transporta un pasta
pakalpojumu dienesti. Pārvadājumu
organizēšana
657 Grāmatvedība
658 Uzņēmumu pārvaldība.
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
691 Būvmateriāli un to gatavās
daļas
692 Ēku daļas, to būve
693 Mūrnieku darbi
694 Namdara un būvgaldnieka
darbi
696 Ēku inženiersistēmu montāža
697 Apkures, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmu
uzstādīšana
698 Apdares darbi
699 ēku aizsardzības un drošības
pasākumi
7 Māksla. Izrādes. Izklaide.
Sports
7.01 Vispārīgā mākslas teorija.
Estētika. Mākslas filosofija

2

L, S

G, IR, Z

2
1

L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR, Z

2
1
2

L, S
L
L, S

G, IR, Z
G, IR
G, IR

3
1
1

L
L, S
L, S

G, IR
G, IR
G, IR

1

L, S

G, IR, Z

3
3

L
L

G, IR, Z
G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z

1

L, S

G, IR

1

L

G, IR

1

L, S

G, IR

2
1

L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR

2
2
2

L, S
L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z

1
2

L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR, Z

2
1

L, S
L

G, IR, Z
G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z
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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
719 Ievērojamu vietu aizsardzība
72 Arhitektūra
737 Numismātika
738 Keramikas māksla. Mākslas
podniecība
739 Metālmāksla. Juveliermāksla
74 Zīmēšana un rasēšana. Dizains.
Lietišķā māksla. Daiļamatniecība
741 Zīmēšana
744 Rasēšana
746 Rokdarbu māksla
75 Glezniecība
76 Grafika. Gravīra
77 Fotogrāfija. Kinematogrāfija
78 Mūzika
79 Izrādes. Izklaides. Sports
791 Sabiedriskie izklaides veidi.
Kino. Izpriecas un izrādes. Cirks
792 Skatuves māksla
793 Sarīkojumi. Dejas
794 Galda spēles
796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
797 Ūdenssports
798 Jāšanas sports
799 Makšķerēšanas sports. Medību
sports. Šaušanas sports
81 Valodniecība
82 Literatūrzinātne
902(474.3) Arheoloģija. Pagātnes
civilizācijas un kultūras pētīšana
908 Novadpētniecība
91 Ģeogrāfija
910 Vispārīgie jautājumi.
Ģeogrāfija kā zinātne
913(474.3) Latvijas ģeogrāfija

3

L, S

1

L, S

G, IR, Z,
DB
G, IR

2

L, S

G, IR

3

L, S

G, IR, Z

1

L

G, IR

1
2
1
2

L
L, S
L, S
L, S

G, IR
G, IR, Z
G, IR
G, IR

1

L, S

G, IR

2
2
3
3
2
3
3

L, S
L, S
L, S
L, S
L, S
L, S
L, S

G, IR
G, IR
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z

3

L, S

G, IR

3
2
3
3
2
1
2

L, S
L, S
L, S
L, S
L, S
L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR
G, IR, Z

3
3
3

L, S
L, S
L

G, IR
G, IR
G, IR, Z

3

L, S

G, IR, Z,
DB, DVD

2

L, S

G, IR, Z

2

L, S

G, IR, Z
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930 Vēstures zinātne
940 Eiropas vēsture
94(474.3) Latvijas vēsture

2
3
3

L, S
L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR, Z
G, IR, Z,
DB, DVD

Daiļliteratūra
A – Ārvalstu daiļliteratūra
L – Latviešu daiļliteratūra

2
3

L, S
L

G
G, IR, Z,
DVD

3

L, S

G, IR, Z

2

L, S
L, S
L, S

G, IR, Z
G, IR, Z
DVD

Literatūra bērniem
Pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma
Vidējā skolas vecuma (5.-7.kl.)
8.-9.kl.
Mākslas filmas (DVD)

Dāvinājums,
kurš patlaban
atrodas
kataloģizācijā
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Pielikums Nr.2.
Abonētā prese 2019.gadā, 2020.gadā

Abonētā prese 2019.gadā
N.p.k
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Izdevumi
Brīvā Daugava
Ceturtdiena
Diena
Dienas Bizness
Ievas Padomu Avīze
Jaunais Vēstnesis
Jēkabpils Vēstis
konTEKSTS
Latvijas Avīze
Lauku Avīzes Tematiskā
Avīze
Neatkarīgā Rīta Avīze
МК Латвия
Сегодня
Суббота

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

AD RUS
Agro Tops
Annas Psiholoģija
Astes
Avene
Avenīte
BARBIE
Bilance
Bilances Juridiskie Padomi
Burda Rus
Citādā Pasaule
Copes Lietas
Dari Pats
Dārza Pasaule
Dārzs un Drava
Deko
9Vīri
Disney Princeses
Domuzīme
Donalds Daks

Piezīme
s
PL, BL
PL, BL

PL, BL
BL
BL
BL

BL
BL

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

EJ!
GEO
HOT WHEELS
Ieva
Ievas Dārzs
Ievas Māja
Ievas Stāsti
Ievas Veselība
Ievas Virtuve
Ilustrētā Zinātne
Ilustrētā Pasaules Vēsture

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Ilustrētā Junioriem
Ir
Ir Brīvdienas
Ir Nauda
Jurista Vārds
Kapitāls
Kā darītu mīlestība
Kā tas strādā?
Klubs
Ko Ārsti Tev Nestāsta +
speciālizl.
L’Officiel Latvija
Latvijas Būvniecība
Latvijas Architektūra
LEDUS SIRDS
Leģendas
Likums un taisnība
Lilit
Maģiskā Dienasgrāmata
Mans Mazais
Mājas Viesis
Mājas Virtuve
Medības
Mistērija
My Little Pony
Noslēpumi un Fakti
Nezināmā Vēsture

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

BL
PL, BL

PL, BL
PL, BL
BL

BL

BL
PL, BL

BL

BL

65

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

OK!
Patiesā Dzīve + speciālizl.
Pērle
Planētas Noslēpumi
Praktiskais Latvietis
Praktiskie Rokdarbi + piel.
Privātā Dzīve
Pūcīte
Rīgas Laiks
Santa
SestDiena
100 Labi Padomi
Spicīte
Sporta Avīze
SPORTS
Taka
36,6 C Veselīgāk,
Saskanīgāk, Gudrāk
Una
Vakara Ziņas
VĀĢI
Vecākiem (elektronisks)
Veselība
Vinnijs Pūks
Zintnieks

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Азбука здоровья
Вокруг Света
Все звёзды
Домовой
Лилит
Люблю
Наука и жизнь
Приусадебное Хозяйство
Сабрина СПЕЦВЫПУСК
Споривное рыболовство
Телеграф

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

BL

BL

BL
PL, BL
BL
BL
BL

BL

BL

BL

66

Abonētā prese 2020.gadā
N.p.k. Nosaukums
Brīvā Daugava
1.

Piezīmes
PL, BL

34.

Donalds Daks

35.

EJ!

36.

GEO

37.

39.

Hot Wheels
Iedvesmas
Dienasgrāmata
Ieva

BL

BL

2.

Ceturtdiena

3.

Diena

4.

Dienas Bizness

40.

Ievas Dārzs

5.

Ievas Padomu Avīze

41.

Ievas Māja

7.

Jēkabpils Vēstis

42.

Ievas Stāsti

8.

konTEKSTS

43.

Ievas Veselība

9.

44.

Ievas Virtuve

45.

11.

Latvijas Avīze
Lauku Avīzes
Tematiskā Avīze
Neatkarīgā Rīta Avīze

12.

МК Латвия

47.

Ilustrētā Zinātne
Ilustrētā Pasaules
Vēsture
Ilustrētā Junioriem

13.

Сегодня

48.

Ir

14.

Суббота

49.

Ir Brīvdienas

15.

AD RUS

50.

Ir Nauda

16.

Agro Tops

51.

Jurista Vārds

17.

Annas Psiholoģija

52.

18.

Astes

PL, BL

19.

Avene

BL

20.

Avenīte

BL

54.

Klubs
Ko Ārsti Tev Nestāsta
+ speciālizl.
Ķepu patruļa

BL

55.

Latvijas Architektūra

21.

BARBIE
Bilance

56.

Latvijas Būvniecība

22.

Burda Rus

57.

LEDUS SIRDS

23.

Citādā Pasaule

58.

Leģendas

24.

Copes Lietas

59.

Likums un taisnība

25.

Dari Pats

60.

Lilit

26.

Dārza Pasaule

61.

Mans Mazais

27.

Dārzs un Drava

62.

Mājas Viesis

28.

Deko

63.

Mājas Virtuve

29.

9Vīri

64.

Medības

30.

Disney Princeses

65.

Mistērija

31.

66.

Minecraft

BL

32.

DOCTUS
Domuzīme

67.

My Little Pony

BL

33.

68.

National georaphic

BL

10.

38.
PL, BL

46.

BL

53.

BL
PL, BL

PL, BL
PL, BL
BL

BL

BL
PL, BL

1

Little Kids

86.

Spicīte

69.

Noslēpumi un Fakti

87.

Una

70.

Nezināmā Vēsture

88.

Vakara Ziņas

71.

OK!

BL

89.

BL

72.

Pasaciņas Uzdevumi

BL

73.

91.
92.

Vinnijs Pūks

BL

75.

Pastaiga
Patiesā Dzīve +
speciālizl.
Peppa Pig

VĀĢI
Vecākiem
(elektronisks)
Veselība

93.

Zaķēns Ziķeris

BL

76.

Pērle

94.

Zintnieks

77.

BL

95.

Азбука здоровья

96.

Вокруг Света

97.

Лилит

98.

Люблю

80.

Planētas Noslēpumi
Praktiskais Latvietis
Praktiskie Rokdarbi +
piel.
Privātā Dzīve

81.

Pūcīte

BL

99.

82.

Rīgas Laiks

83.

Santa

84.

SestDiena

85.

100 Labi Padomi

Наука и жизнь
Приусадебное
Хозяйство
Сабрина
СПЕЦВЫПУСК
Споривное
рыболовство

74.

78.
79.

90.

BL

100.
PL, BL
BL

101.
102.

BL

2

Pielikums Nr. 3
Lietotāju aptaujas anketa

APTAUJAS ANKETA
Lai noskaidrotu bibliotēkas apmeklētāju domas par bibliotēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem,
Jēkabpils pilsētas bibliotēka lūdz aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Atbildes tiks
izmantotas apkopotā veidā.
1.Bibliotēkas apmeklējuma nolūks:
a) mācībām, studijām
b) informācijas iegūšanai
c) atpūtai, izklaidei
d) cits variants
____________________________________________________________________

2.Ar ko Jums visvairāk asociējas bibliotēka:
a) grāmatas
b) internets un datori
c) preses izdevumi
d) pasākumi
e) informācijas pakalpojumi

3.Vai ir interese par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem:
a) jā
b) nē

4.Kur Jūs uzzināt par bibliotēkas pakalpojumiem un jaunumiem:
a) bibliotēkā
b) preses izdevumos
2

c) sociālajos tīklos
d) bibliotēkas mājas lapā
e) kultūras pasākumu reklāmas flaierī
f) cits variants
_____________________________________________________________________________
____

5.Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks (Pirmd.-Trešd.: 10-18; Ceturtdien: 12-19;
Piektdien: 10-18; Sestdien: 10-16; Svētdien - SLĒGTS)
a)
Jā
b)
Nē
c)
Jūsu
variants_______________________________________________________________________
______
6.Vai Jūs sekojat bibliotēkai sociālajos tīklos Facebook un draugiem.lv
a) jā
b) nē
c) neesmu reģistrējies šajos portālos
d) cits variants _________________________________________________
7. Vai bibliotēkā piedāvātais informācijas daudzums atbilst Jūsu informacionālajām
vajadzībām:
a) jā
b) nē
c) daļēji
d) Jūsu viedoklis_____________________________________________________________

8.Vai Jūs apmierina bibliotēkas atrašanās vieta un pieejamība
a) jā
b) nē
c) Jūsu ierosinājumi
_________________________________________________________________________
9. Kā Jūs vērtējat Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbu skalā no 1-10 (1 – zemākais
vērtējums; attiecīgo apvelciet)
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Kā Jūs vērtējat Jēkabpils pilsētas bibliotēkas personālu skalā no 1-10 (1 – zemākais
vērtējums; attiecīgo apvelciet)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Komfortablam darbam bibliotēkā Jums būtu vajadzīgs:
a) individuālā, norobežota darba vieta
b) atpūtas zona ar iespēju lasīt, pieslēgties internetam
c) iespēja iegādāties kafiju, tēju
d) Jūsu ierosinājumi
____________________________________________________________________________
12.Jūsu ierosinājumi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________
Paldies par atsaucību un sniegtajām atbildēm!
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Pielikums Nr.4
Lasītākie izdevumi Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 2019.gadā
Populārākās grāmatas un žurnāli 2019.gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā pēc BIS ALISE
DATIEM.
Latviešu daiļliteratūra:
1. Judina, Dace. Lāsts - 24
2. Račko, Karīna. Samaitātā – 22
3. Račko, Karīna. Debesis pelnos – 18

Populārākie bērnu auditorijas žurnāli:
1. Avene : stilīgs žurnāls meitenēm – 65
2. Ilustrētā Junioriem – 53
3. Avenīte : žurnāls meitenēm - 41

Tulkotā daiļliteratūra:
1. Miņjē, Bernārs. Nenodzēs gaismu! – 30
2. Petersa, Paulīne. Rubīnsarkanā istaba – 25
3. Mensela, Džila. Debesīs sadziedas putni –
20
Nozaru literatūras grāmatas:
1. Ruks, Māris. 25 gadi sektā – 32
2. Veidemane, Elita, 1955-. Zemdegas gruzd :
Eduards Pāvuls – 14
3. Pūcītis, Uldis, 1937-2000. Dienasgrāmatas
: 1948-2000 – 13
Bērnu literatūras grāmatas:
1. Indrāne, Ilze. Tipsis, Topsis un Tedis – 28
2. Čau, ko dari? : bērnu anekdotes – 21
3. Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata:
10.grāmata – 18
Vērdiņš, Kārlis. Dilles tante :
poēma – 18
Popolārākie mēneša žurnāli:
1. Una : žurnāls sievietēm – 90
2. Ilustrētā Pasaules Vēsture – 87
3. Lilit – 83
Populārākie nedēļas žurnāli:
1. Privātā Dzīve – 393
2. Ieva – 366
3. Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas – 212
5

Pielikums Nr.5
Attēli. Bērnu literatūras nodaļas pasākumi

1.attēls
Radošā darbnīca “Veļam, ceļam sniegavīru!”

3.attēls
Radoša darbnīcā “Veļam, ceļam sniegavīru!”

5.attēls
Radoša darbnīcā “Ķirbīša pārvērtības”

2.attēls
Radošā darbnīca “Veļam, ceļam sniegavīru!”

4.attēls
Radoša darbnīcā “Apsveikums Tēva dienā”

6.attēls
Radošā darbnīcā “Ķirbīša pārvērtības”
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7.attēls
Radoša darbnīcā “Ķirbīša pārvērtības”

8.attēls
Radošā darbnīcā “Svētkiem pošu egli košu”

9.attēls
Radoša darbnīcā “Svētkiem pošu egli košu”

10.attēls
Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

11. - 13. attēls
Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”
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14.attēls
Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

15.attēls
Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

16.attēls
Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

17. - 19.attēls
Prāta spēles “Eiropas atklāšana”

20. - 21.attēls
Prāta spēles “Eiropas atklāšana”

22.attēls
Lasīšanas veicināšanas programma
“Mūsu mazā bibliotēka”
8

23. - 24.attēls
Lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”

25.attēls
Vasaras punktu spēle

26. - 28. attēls
Vasaras punktu spēle “Sienāzītis - spēlmanītis”

29.attēls
Vasaras punktu spēle
“Sienāzītis - spēlmanītis”

30. - 31.attēls
Lasītāju pulciņa nodarbība. Sveču liešana

32. - 34. attēls
Lasītāju pulciņa nodarbība. Par putniem
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35. - 36. attēls
Lasītāju pulciņa nodarbība. Grāmatzīmju gatavošana

37. attēls
Lasītāju pulciņa nodarbība. Kakaō telpā

38. attēls
Lasītāju pulciņa nodarbība. Pasaku gads

39. - 41. attēls
Lasītāju pulciņa nodarbība. Pasaku gads

42. attēls
Zīmējumu konkurss “Pa pēdām
pasakai”

43. attēls
Grāmatu skate “Leļļu princese
Bārbija”

44. attēls
Rokdarbu izstāde “Neveiklo, bet
čaklo pirkstiņu darbi”
10

45.attēls
Grāmatu skate “Gudru ņēmu padomiņu”

46.attēls
Grāmatu skate “Dinozauri joprojām pārsteidz”

47.attēls
Izstāde Leonīdei Apšeniecei

48.attēls
Izstāde Mārai Cielēnai
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Pielikums Nr.6
Attēli. Tematiskie un literārie pasākumi

1. - 2.attēls
“Latgales dāmu popa” stāsti” Tikšanās ar grupas dalībniecēm (E.Lenšas foto)

3. - 4.attēls
Pasākums “Dzimtās valodas diena” – tikšanās ar dziedātāju un komponistu Kārli Kazāku (E.Lenšas foto)

5.attēls
Izstāde “No grāmatas CV”

6.attēls
UNESCO LNK Vasaras skolas vakara pasākums
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7. - 8.attēls
UNESCO LNK Vasaras skolas vakara pasākums (E.Lenšas foto)

9. - 10.attēls
Vēlā vakara pasakas (LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 6.pasākums) (R.Laguna foto)

11.attēls
Vēlā vakara pasakas (R.Laguna foto)

12.attēls
Pasta ielas stāsti (R.Laguna foto)



13. - 14.attēls
Pasta ielas stāsti (R.Laguna foto)
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15. - 16.attēls
Vakarēšana “… kad smaržo pēc piparkūkām un svētkiem” (R.Laguna foto)

17. - 19.attēls
Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un māju likteņi” atvēršana (D.Gagunova foto)

20. - 21.attēls
Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošās izstādes “Kurzemes un Zemgales
hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets” atklāšana (E.Lenšas foto)
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22. - 23.attēls
Jēkabpils cietuma Resocializācijas radošo darbu izstāde “Iekšup” (E.Lenšas foto)

24.
24. - 26.attēls
Ceļojošā izstāde “Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875 – 1941)” (A.Rubines foto)

27. - 30.attēls
Daiņa Ormaņa fotogrāfiju izstāde “Jēkabpilieši Baltijas ceļā” (R.Laguna foto)
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31. - 32.attēls
Dokumentālās īsfilmas “Sabiedrotais” seanss (J.Lāča foto)

33.attēls
Tikšanās ar Aigaru Godiņu (A.Rubines foto)

34.attēls
Emīlijas diena “Mēs kopā ar jums jūs kopā ar mums” (A.Rubines foto)

35. - 36.attēls
Ogres Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Grāmatas otrā dzīve” (R.Laguna foto)
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37. - 38.attēls
Izstāde “Latvijas Brīvības cīņām 100” (R.Laguna foto

39. - 40.attēls
Lekcija “Izglīto prātu un atver dvēseli” – tikšanās ar psihoterapeitu Viesturu Rudzīti (E.Lenšas foto)

41. - 42.attēls
Lekcija “Dzīvošana priekam un enerģijai”, ko vadīja ārste ginekologe Dr. Karlīna Elksne (R.Laguna foto)
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Pielikums Nr.7
Publicitāte
Publikācijas laikrakstos
1. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par tikšanos ar grupas “Latgales dāmu
pops” dalībniecēm] // Brīvā Daugava, Nr.4 (2019, 11.janv.), 6.lpp.
2. Dzimtās valodas diena. Tikšanās ar dziedātāju, komponistu Kārli Kazāku : [informācija par
gaidāmo pasākumu] // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2019, janv.), 11.lpp.
3. Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošā izstāde “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs
(1610–1681) un viņa laikmets : [informācija par izstādi] // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2019,
janv.), 11.lpp. ; Nr.2 (2019, febr.), 15.lpp. (Bibliotēkās)
4. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par tikšanos ar grupas “Latgales dāmu
pops” dalībniecēm] // Brīvā Daugava, Nr.7 (2019, 18.janv.), 7.lpp.
5. Kas, kur, kad? [informācija par tikšanos ar grupas “Latgales dāmu pops” dalībniecēm] //
Brīvā Daugava, Nr.11 (2019, 29.janv.), [8.]lpp.
6. Apskatāma ieslodzījumā tapušu radošo darbu izstāde. / sagat. J.Apīnis // Brīvā Daugava,
Nr.15 (2019, 7.febr.), 6.lpp.
7. Ieslodzījuma vietu pārvalde. Jēkabpilī apskatāma ieslodzījumā tapušu radošo darbu izstāde
“Iekšup” // Jaunais Vēstnesis, Nr.6 (2019, 8.febr.), 4.lpp.
8. Kas, kur, kad? [informācija par Dzimtās valodas dienas pasākumu – tikšanos ar Kārli
Kazāku vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā] // Brīvā Daugava, Nr.20 (2019, 19.febr.), [8.]lpp.
9. Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs un viņa laikmets : [informācija par gaidāmo izstādes
atklāšanu JPB] / sagat. J.Apīnis // Brīvā Daugava, Nr.22 (2019, 22.febr.), 6.lpp.
10. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par ceļojošās izstādes “Kurzemes un
Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets” atklāšanu JPB] // Brīvā Daugava,
Nr.22 (2019, 22.febr.), 7.lpp.
11. Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un māju likteņi” atvēršana : [informācija par gaidāmo
pasākumu 22.martā Krustpils kultūras namā] // Jēkabpils Vēstis, Nr.2 (2019, febr.), 14.lpp.
(Kultūra. Aktualitātes)
12. Apīnis, Jānis. Ieskats hercoga Jēkaba dzīvē un darbos. : [par Latvijas Valsts vēstures arhīva
ceļojošās izstādes “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets”
atklāšanu] // Brīvā Daugava, Nr.26 (2019, 5.marts), 6.lpp.
13. Apīnis, Jānis. Dziesminieks Kārlis Kazāks stāsta par latviešu valodas izlokšņu bagātībām. //
Brīvā Daugava, Nr.26 (2019, 5.marts), 6.lpp.
14. Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Lidija Ozoliņa (1924-2019) : [atvadu vārdi ilggadējai
bibliotēkas vadītājai] // Brīvā Daugava, Nr.30 (2019, 14.marts), [8.]lpp.
15. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Rutas Šenbergas grāmatas
“Cilvēku un māju likteņi” atvēršanu Krustpils Kultūras namā] // Brīvā Daugava, Nr.31
(2019, 15.marts), 7.lpp.
16. Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un māju likteņi” atvēršana : [informācija par gaidāmo
pasākumu Krustpils kultūras namā] // Jaunais Vēstnesis, Nr.11 (2019, 15.marts), 23.lpp.
17. Zone, Inese. Apliecinājums nezūdošām vērtībām : [par Rutas Šenbergas grāmatas
atvēršanas pasākumu] // Brīvā Daugava, Nr.36 (2019, 28.marts), [1.], 3.lpp.
18. Rubine, Anita. Krustpils novada “Cilvēku un māju likteņi”. Veltījums krustpiliešiem
tuvumā un tālumā. // Jaunais Vēstnesis, Nr.13 (2019, 29.marts), [1.], 6.-7.lpp.
19. Atklās izstādi “Kad zirgs bija cilvēka spārni” : [Sēlpils 1.bibliotēkā] // Jaunais Vēstnesis,
Nr.13 (2019, 29.marts), 23.lpp.
20. Latvijas Bibliotēku nedēļa “Bibliotēkas - dialogs ceļā uz pārmaiņām” : [arī par plānotajiem
pasākumiem JPB aprīlī] // Jēkabpils Vēstis, Nr.3 (2019, marts), 11.lpp.
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