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Ievads 

Darba prioritātes 

Par galveno prioritāti 2020.gadā kļuva bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana Covid-19 
apstākļos. E-pakalpojumu popularizēšana.  

Projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā 
attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” uzsākšana un paredzēto 
aktivitāšu veikšana.  

Mēbeļu iegāde Bērnu literatūras nodaļai un nodaļas iekārtošanas priekšdarbi ēkā Andreja 
Pormaļa ielā 11.  

Jauni pakalpojumi 

2020 gada sākumā bibliotēka ieviesa jaunu pakalpojumu “Trešdienas - digitālās dienas”. 
Pakalpojuma mērķis – ļaut cilvēkiem apgūt sev neskaidros jautājumus saistībā ar e-vidi, 
datorlietošanu individuālās konsultācijās. 

Ieviesti tiešraides pasākumi. Pirmais mēģinājums notika jau februārī pasākumā “...un dzima 
pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!” 

No 2020.gada bibliotēkas apmeklētājiem ir piekļuve EBSCO e-grāmatu publisko bibliotēku 
kolekcijai vai e-Book Public Library Collection. Visi nosaukumi ir pieejami neierobežotam 
vienlaicīgo lietotāju skaitam un kolekcija nemitīgi tiek papildināta ar jauniem izdevumiem. Pēc 
grāmatu lejupielādes savā ierīcē, tās lietotājiem ir pieejamas arī bezsaistes režīmā. 

Nozīmīgi/jauni projekti 

2020.gadā par godu Jēkabpils 350 gadiem tika organizēts pasākumu cikls “Jēkaba vakari” – ar 
mērķi stāstīt par ne tik daudz zināmām lietām, kas saistītas ar mūsu pilsētas vēsturi. 

01.07.2020. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā ir uzsākta projekta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422 
Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas 
novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” realizācija. 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

Zināmā mērā bibliotēkas darbs tika paralizēts. Neviens īsti nebija gatavs šai situācijai. 
Bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta no 13.03.2020. – 17.05.2020. Protams, bija pieejami visi 
attālinātie e-pakalpojumi un bibliotekāra konsultācijas, bet tas spēja sasniegt un bija aktuāli 
tikai nelielai daļai bibliotēkas lietotāju. Pirmā mēneša laikā bibliotēkā uz vietas varēja strādāt 
visi darbinieki. Šajā laikā tika izdarīti daudzi darbi, kurus tad, kad bibliotēka ir atvērta, ir grūti 
ieplānot un veikt. Tika veikta plauktu kārtošana, lasītavas pārkārtošana, krātuves sakārtošana, 
veikts intensīvs dokumentu norakstīšanas darbs. Sākoties otrajam mēnesim, darbiniekiem tika 
dots rīkojums doties atvaļinājumā. Bibliotēkā varēja atrasties viens darbinieks, kurš nodrošināja 
bibliotēkas attālinātos pakalpojumus un konsultācijas par tiem, kā arī veica ienākošās preses 
reģistrēšanu un avīžu iešūšanu. Tā kā bibliotēka veic arī vietējās avīzes “Brīvā Daugava” 
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aprakstīšanu un veido ierakstus arī Nacionālajam kopkatalogam, tad darbinieks šo uzdevumu 
veica kaut arī atradās atvaļinājumā, jo pirms tam netika prasīts viedoklis par to kādi darbi 
tomēr nevar tikt apstādināti. Līdz ar to šis atvaļinājuma periods dažiem no darbiniekiem bija 
diezgan nosacīts un pretrunīgi vērtējams, jo bija palikuši iesāktie un nepadarītie darbi, uzkrājās 
darāmie darbi un, protams, visu laiku saglabājās neziņa par to, kā un kad darbs atsāksies. 

Pēc slēgšanas bibliotēka darbu atsāka 18.05.2020. Pirms tam tika veikti sagatavošanās darbi, 
lai varētu veikt drošu apmeklētāju apkalpošanu – ierobežots vietu skaits, izlikti informējoši 
paziņojumi, sagatavotas darbinieku vietas. Apmeklētāju kustība atsākās diezgan piesardzīgi. 
Daži uz bibliotēku atsāka nākt tikai jūnija otrajā pusē. Uzkavēšanās laiks bija ierobežots, 
daudziem nesaprotami šķita tas, ka lasītavā tiek prasīts lietot sejas maskas un arī bibliotēkā ir 
jādezinficē rokas. 

Rudenī, kad situācija pasliktinājās, arī bibliotēkā vēl nopietnāk tika pievērsta uzmanība drošības 
jautājumiem. Zināmā mērā situāciju atviegloja tas, ka valsts līmenī tika izziņots, ka iekštelpās 
masku valkāšana ir obligāta, lai arī ar dažādiem komentāriem, šis nosacījums tomēr tika 
pieņemts sevišķi tad, ja saņemamais pakalpojumus bija patiešām aktuāls. Mainījās arī cilvēku 
attieksme, jo daudzi bija pateicīgi, ka bibliotēkas strādā un var saņemt visus nepieciešamos 
pakalpojumus. Pašas gada beigas atkal nesa bibliotēkas slēgšanu un no 21.12.2020. bibliotēka 
apmeklētājiem bija slēgta, bet darbinieki strādāja attālināti. Lietotāju apkalpošanas nodaļā viens 
darbinieks atradās uz vietas, lai tāpat kā pavasarī, sniegtu konsultācijas pa telefonu vai e-pastā 
un nodrošinātu attālināto pakalpojumu pieejamību. Apmeklētājiem bija nedaudz laiks, kad 
sagatavoties, jo paziņojums par slēgšanu izskanēja pāris dienas iepriekš un tas nebija tik liels 
pārsteigums kā pavasarī. 

Kopumā šis laiks ir bijis saspringts, jo visu laiku ir valdījusi neziņa un arī apmeklētāju viedokļi 
ir bijuši ļoti dažādi – no atbalstošiem līdz diezgan nicinošiem. 

Problēmas, to risinājumi 

Bibliotēkai joprojām nav risinājuma par telpām, to inventāru un atrašanās vietu. Lai šo 
problēmu daļēji risinātu un varētu pilnvērtīgi īstenot projektu, “LLI – 422 Ģimenei draudzīgas 
bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu 
rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” tika pieņemts lēmums Bērnu literatūras nodaļu pārcelt uz 
telpām Andreja Pormaļa ielā 11. Tika piešķirts finansējums jaunu mēbeļu iegādei, kas 
piemērotas bērnu un jauniešu auditorijai. 

Citi aktuāli jautājumi  

Piedalīšanās Erasmus dienas 2020. Balva  

2020.gadā jau ceturto reizi visā Eiropā tika īstenotas Erasmus Dienas. (15.-17.oktobris, 2020). 

Erasmus dienu ietvaros tika rīkots konkurss, kurā gan bibliotēku lietotāji, gan ikviens 
iedzīvotājs tika aicināts doties uz sev tuvāko bibliotēku un uzņemt pašportretu vai grupas foto 
un nopublicēt to kādā no sociālajiem tīkliem, klāt pievienojot priekšlikumu – kādu digitālu 
inovatīvu pakalpojumu bibliotēka varētu piedāvāt saviem lietotājiem.  

No Latvijas konkursā piedalījās septiņi dalībnieki ar idejām par inovatīviem bibliotēku 
pakalpojumiem, to starpā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas kolektīvs.  
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BIBLIO projekta īstenotāju konsorcijam balsojot, no Latvijas iesniegtajām idejām uzvarēja 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka balvā iegūstos hoverbordu, jeb giroskūteri. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas ideja bija paplašināt bibliotēkas lietotāju loku, nodrošinot grāmatu 
piegādi mājās, izmantojot mūsdienīgu pārvietošanās līdzekli – elektrisko skrejriteni. 
Bibliotēkas lietotāji, izmantojot elektronisko katalogu vai telefoniski veic grāmatas rezervāciju 
un bibliotekārs pēc iespējas tuvākajā laikā to nogādā līdz adresātam.  

 
Multimediju dizaina speciālists Rolands Laguns iemēģina balvā saņemto giroskūteri. Foto 
M.Bicāne 

Galda spēles „Jēkabpils stāsti” izstrāde 

Domājot par Jēkabpils pilsētas vēstures un bibliotēkas novadpētniecības materiālu 
popularizēšanu, Jēkabpils pilsētas bibliotēka izstrādāja galda spēli „Jēkabpils stāsti”. 
Multimediju dizaina speciālista Rolanda Laguna dizains un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
kolektīva saturs. 

Spēles gaitu nodrošina klasiska galda spēles metode ar pievienotu mūsdienīgu risinājumu 
jautājumu uzdošanai – video jautājumi – kā ceļu uz tiem pielietojot QR kodu. Par grafiski 
attēlotājiem objektiem uz spēles laukuma atsevišķā bukletā sniegta informācija, veicinot 
zināšanas par pilsētas kultūrvēsturi. 

Spēle ir aicinoša jauniešiem, kā arī citu paaudžu grupām. Tā rosina saturiskas sarunas par 
kultūrvēstures jautājumiem, īpaši, ja tajā piedalās dažāda vecuma pārstāvji. Tiek kopts un 
veidots lokālpatriotisms. Darbs ir iecerēts kā saturisks komunikācijas veids starp dažādām 
paaudzēm. 

Spēle ir pietiekoši vienkārša, saprotama ar jau pārbaudītām spēles metodēm. 

Uzdevums – nokļūt no Jēkabpils uz Krustpili vai no Krustpils uz Jēkabpils sākuma/beigu 
punktu. 
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Īss situācijas apraksts 

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 01.07.2020. – 23 241 
iedzīvotāji. Pēc etniskā sastāva Jēkabpils ir daudznacionāla pilsēta. 14 341 iedzīvotāji sevi 
pieskaita pie nacionalitātes latvietis. 

Pēc PMLP datiem uz 01.07.2020. pilsētā dzīvo 4 426 bērni un jaunieši. 

Darbspējas vecumā ir 13 337 iedzīvotāju, pirms darbspējas vecuma (bērni līdz 15 gadiem) 
3 599 iedzīvotāji, bet pēc darbspējas vecuma  ir 4 992 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 ir svārstīgs. 2018.gada jūnijā minētais rādītājs 
bija 8.9%, 2019.gada jūnijā – 5.0%, bet 2020.gada jūnijā – 6,5%. Šī gada ietvaros noteikti jāņem 
vērā arī ārkārtas situācija. Kopumā var vērtēt, ka bezdarba līmenis pilsētā mazinās. 

Pilsētā atrodas arī nakts patversme un tā kā šis ir diezgan liels centrs, tad pilsētā pulcējas dažādu 
sociālo slāņu iedzīvotāji, kuri apmeklē bibliotēku.  

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 
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Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā, izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā 
u. c. nav notikušas. 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 
definētajiem virzieniem un uzdevumiem 

Bērnu literatūras nodaļai ir atrastas jaunas telpas un iegādātas mēbeles, lai arī šis ir pagaidu 
risinājums, tomēr pakalpojumu nodrošināšanas kvalitātei tas ir būtisks solis. Tā kā telpas 
atrodas otrajā stāvā, joprojām netiek atrisināts jautājums par piekļuvi māmiņām ar bērnu 
ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Ir redzams progress e-pakalpojumu izmantošanā, lai arī tas lielā mērā saistīts ar Covid-19 krīzi, 
tomēr situācija to ir veicinājusi.  

Kopumā gads, ierobežojumu dēļ, nav bijis veiksmīgs daudzu ieceru realizēšanai.  

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

Bibliotēka, piedāvājot piekļuvi informācijai, interneta pieslēgumam, veicina zināšanu 
pieejamību un līdz ar to arī atbalsta un iesaistās visu ilgtspējīgu attīstības mērķu sasniegšanā. 
2020.gadā visvairāk sevi redzējām 8.,11., 12., 16., 17. mērķa sasniegšanas veicināšanā. Vairāki 
bibliotekāri arī piedalījās tiešsaistes seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: 
mēs būvējam šo pasauli paši”, kur varēja iepazīties ar citu kolēģu pieredzi. 

2020.gadā gan Digitālo trešdienu ietvaros, gan ikdienā piedāvājām cilvēkiem apmācību, 
sniedzot iespējas cilvēkiem pieteikties darbam, palīdzot rakstīt, izveidot CV, nosūtot 
dokumentus elektroniski, tā veicinot 8.mērķa sasniegšanu. 

Jēkaba vakaros ar dažādiem kultūrvēsturiskiem stāstiem, arī tematiskajām izstādēm un citiem 
pasākumiem stiprinājām vietējo kopienu, devām iespēju socializēties un piedalīties kultūras 
pasākumos. 

Bibliotēka var būt lielisks partneris visu mērķu sasniegšanā, jo ar informāciju un zināšanām ir 
iespējams veidot sabiedrības viedokli un izpratni. 

Lielākā daļa no pasākumiem netiek plānota un sasaistīta ar kādu konkrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķi, bet, vēlāk to analizējot, var secināt, ka tas iekļaujas kādā no mērķiem., piemēram, 
2020.gadā kopā ar apgādu Jumava Jēkabpilī tika atvērta grāmata “Iespējamās tikšanās”. Atverot 
grāmatu dažādās pilsētās, apgāds “Jumava” aicina vietējo sabiedrību diskutēt par to, kā starp 
mums jūtas cilvēks ar invaliditāti, kādu palīdzību mēs viņam varam sniegt. Diskusijā piedalījās 
Jēkabpils NVO biedrības "Cerību sala" un "Jēkabpils invalīdu biedrības" pārstāvji, Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Jēkabpils Rotari kluba pārstāvis Gvido 
Liepiņš, uzņēmējs Nauris Vaiders, Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja Ligita 
Upīte. Šis veicināja 17.mērķa sasniegšanu – sadarbība mērķu īstenošanai. 

Bibliotēkai vajadzētu izstrādāt konkrētu aktivitāšu plānu, kas būtu saistīts ar ilgtspējīgas 
attīstības mērķu popularizēšanu un īstenošanu. 

Bibliotēku akreditācija  

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  



8 
 

Tika turpināts darbs pie iepriekšējās akreditācijas ieteikumu izpildes: 

 krājuma izvērtēšana – neaktuālās, dublikātu, fiziski nolietotās literatūras norakstīšana, 
 mēbeļu iegāde Bērnu literatūras nodaļai, 
 tika veikti priekšdarbi Bērnu literatūras nodaļas pārvietošanai uz citām, plašākām 

telpām.  
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2. Finansiālais nodrošinājums 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 198 707 185 604 201 267 

Pašvaldības finansējums 195 858 182 004 198 744 

Citi ieņēmumi: 2 849 3 600 2 523 

t. sk. maksas pakalpojumi 2 832 3 592 2 520 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    
    

citi piešķīrumi   20 021.61* 

*”Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-
ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME; LLI-422)” 
projektā izlietotie līdzekļi 2020.gadā. Vairāk sk. nodaļā Projekti. Projektam paredzētie līdzekļi 
netiek iekļauti bibliotēkas budžetā, bet atrodas pašvaldības budžetā.  

2020.gadā budžets bija apmierinošs. Kā papildus finansējums tika piešķirts finansējums 
autoratlīdzībām, kas ļāva organizēt kvalitatīvus pasākumus, aicināt sabiedrībā pazīstamus 
lektorus vai arī nozares speciālistus.  

Papildus tika piešķirti EUR 1500.- krājuma komplektēšanai, kas bija liels ieguvums krājuma 
komplektēšanā, ņemot vērā grāmatu cenu pieaugumu. EUR 500.- spēļu komplektēšanai tika 
paredzēti no bibliotēkas maksas pakalpojumiem.  

EUR 11 800.- papildus piešķīrums bija mēbeļu iegādei Bērnu literatūras nodaļai. Līdz ar to, 
tika atrisināta gadiem nerisināta problēma par nodaļas mēbeļu un aprīkojuma atjaunošanu.  

Pašvaldība papildus iedalīja līdzekļus bibliotēku mēbeļu aprīkošanai ar aizsargstikliem, 
drošības pasākumu nodrošināšanai Covid-19 apstākļos.  

Bibliotēkas apmeklētājiem ļoti aktuāli ir sniegtie maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana, 
laminēšana, dokumentu iesiešana. Ieņēmumi ir samazinājušies saistībā ar Covid-19 
noteiktajiem ierobežojumiem bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā.   

Attiecībā uz darbinieku atalgojumu, tas nav palielināts, tāpat kā nav arī izmainījies darbinieku 
skaits. Atšķirības finansējuma daudzumā saistītas ar darbinieku maiņu un laiku, kad amata vieta 
netika aizpildīta, meklējot jaunu darbinieku.  
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Neskatoties uz papildus naudas piešķīrumiem, jāsaka, ka līdzekļu joprojām pietrūka 
saimnieciskajām lietām, kā piemēram, dzeramā ūdens iegādei, maināmajiem paklājiem u.c.  

Diemžēl nākas secināt, ka netika palielināts budžeta kontrolskaitlis, kas nodrošinātu līdzvērtīgu 
līdzekļu piešķīrumu arī nākošajā gadā, līdz ar to paredzams līdzekļu samazinājums krājuma 
komplektēšanai. Samazinoties par maksas pakalpojumiem iekasētajai naudai, samazinās arī 
iespēja finansēt administratīvos izdevumus pasākumu organizēšanai, kur gadiem ilgi tiek 
novirzīti par maksas pakalpojumiem iekasētie naudas līdzekļi.  

Salīdzinot budžetu vairāku gadu aptvērumā, tas būtiski nemainās, jo netiek mainīts 
kontrolskaitlis/  

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 133 059 128 293 135 143 

Darbinieku atalgojums (bruto) 121 647 116 916 122 577 

Krājuma komplektēšana 11 412 11 377 12 566 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2020.gadā tika veikts kosmētiskais remonts ēkā Andreja Pormaļa ielā 11, kur paredzēts izvietot 
Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļu kā arī Resursu un datu pārvaldības nodaļas 
struktūrvienību Novadpētniecība (Bērnu literatūras nodaļas un Komplektēšanas un apstrādes 
nodaļas nosaukumi no 01.02.2021., atbilstoši iesniegtajiem Nolikuma labojumiem). Ēkā tika 
izveidots datortīkls.  

Gada sākumā tika lemts par Bērnu literatūras nodaļas pārvietošanu uz bijušās bankas ēku, 
atzīstot, ka līdzšinējās telpas Pasta ielā 39, bibliotēkas funkciju veikšanai ir nepiemērotas un 
līdz ar to, līdzekļi to remontā vai rekonstrukcijā netiks ieguldīti. Arī rastais risinājums ir 
pagaidu, jo tuvākā nākotnē pašvaldība ir iecerējusi veikt pasākumus, lai nodrošinātu jaunas 
bibliotēkas ēkas projektēšanu un būvniecību.  

  
Telpas Andreja Pormaļa ielā 11. Saglabājamais interjers – apkalpošanas zāles centrālā daļa. 
Telpu remonts. Foto R.Laguns 

Ēka Andreja Pormaļa ielā 11 ir 1930.gadā būvēta kā bankas ēka. Ir saglabāts vēsturiskais 
interjers, kas arī turpmāk ir saglabājams, līdz ar to, bibliotēkas izvietojums ir jāpieskaņo 
esošajam interjeram, kas apgrūtina veiksmīgas funkcionalitātes nodrošināšanu.  

Bibliotēkas ēkā Vecpilsētas laukumā 3 remontdarbi nav veikti. Ēka visdrīzāk 2021.gadā 
bibliotēkai būs jāatstāj, jo paredzēta tās rekonstrukcija. Pēc tās nav paredzēts šajās telpās 
izvietot bibliotēku. Tāpēc šobrīd, kā nekad agrāk ir izveidojusies nepieciešamība pēc jaunas 
ēkas būvniecības bibliotēkas vajadzībām.  

Iekārtas, aprīkojums: situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 
prognozes, atjaunināšanas iespējas 

Iekārtas, aprīkojums 

 Iegādes 
gads 

Atrašanās 
vieta Vērtējums  

Projektors  
OPTOMO W330 2016 JPB  

Projektoram pietiekoša kvalitāte bibliotēkas 
prezentācijas materiālu demonstrēšanai. Nav izcila 
kvalitāte attiecībā uz krāsām, kas samazina grafiskā 
materiāla kvalitāti. 
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Ekrāns uz statīva 
AcTek tript 
standard 200 (1:1) 

2016 JPB  
Labā stāvoklī. 

Kyocera  Mita 
KM-2560 2008 JPB Melnbaltas multifunkcionālas iekārtas. “Trešais tēva 

dēls” projekts. Ierīce darbojas ciešamā kvalitātē. 
Pārsvarā tiek izmantotas iekšējo dokumentu 
kopēšanai, printēšanai. Ik pa laikam vajadzīgs 
remonts, prasa finansiālus ieguldījumus un kļūst 
neekonomiskas. BLN izmanto lietotāju vajadzībām, 
gadījumos, kad jāveic A3 izdrukas.  

Kyocera  Mita 
KM-2560 

2008 BLN 

TaskKalfa 356ci 
krāsu 
daudzfunkcionāls 
kopētājs 
(Kyocera) 

2018 BLN  

Melnbalta - krāsaina A4, labas kvalitātes izdruka. 
Darbojas kopējā tīklā. Tiek lietota pakalpojumu 
sniegšanai.  

Multifunkcionāka 
iekārta TOSHIBA 
e-STUDIO2555C 2016 JPB  

Darbojas kopējā tīklā. Ļoti kvalitatīva, ekonomiska 
krāsaina A3 – A4 izdruka. Tiek izmantota arī skenētu 
dokumentu sūtīšanai uz e-pastu. Spēj skenēt un 
saglabāt ieskenēto dokumentu.  

Skeneris A3 
Mustek Must 2016 JPB  Laba kvalitāte, tiek izmantots pēc vajadzības, 

galvenokārt A3 dokumentu skenēšanai.  
Skeneris A4 
Epson Perfection 
V19 Flatbed color 
scaner B11B2314 

2016 BLN  

Skenerim kvalitāte atbilst lietotāju vajadzībām.  

Scanner 
Perfection V700 
Epson 2014 JPB  

Skeneri nodrošina arī A3 formāta skenēšanu. Ebson 
skeneris ir piemērots fotogrāfiju, fotofilmu skenēšanai 
ar augstu kvalitāti. Tiek izmantots Novadpētniecības 
materiālu, fotogrāfiju skenēšanai. Nodrošina ļoti 
augstas kvalitātes skenējumu. 

Scaner Canon  
LIDE 210 2015 

JPB 

 

Kvalitāte atbilst lietotāju vajadzībām, izmanto 
bibliotēkas lietotāji.   

DATALOGIC 
QW2100 Svītru 
kodu skeneris 

2019 BLN 
Skeneri ir salīdzinoši jauni, ar labu kvalitāti. Tiek 
lietoti Lietotāju apkalpošanas nodaļā.  

SYMBOL 
LS2208 USB KIT 
BLACK Svītr 
kodu skeneris 

2019 JPB Ilze 

Skeneris Zebra 
Bar code LS2208 2016 JPB  

Printeris Epson 
TM-88V 2016 JPB  Pietiekoši kvalitatīvi izsnieguma čeku izdrukai.   

Epsom TM-T88V 
UB-S01 EDG 2012 BLN  

Laminēšanas 
ierīce 
FELLOWES 
Spectra A 

2016 JPB  

Laminēšanas ierīces tiek izmantotas gan maksas 
pakalpojumu sniegšanai, gan bibliotēkā noformēšanas 
vajadzībām un lietotāju karšu laminēšanai. Ir iespēja 
arī A3 formāta laminēšana. Kvalitāte laba.  
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Jupiter A3 
laminators 2012  JPB a 

Laminēšanas 
ierīce 
FELLOWES 

2008 BLN 
Ierīce darba kārtībā, spēj veikt savas funkcijas, bet ir 
problēmas ar jaudu.  

Iesiešanas iekārta 
Fellowes Pulsar 
+300 co 

2018 JPB 
Nodrošina dokumentu iesiešanu ar spirāli. Pieprasīts 
pakalpojums, īpaši no studentiem. Iekārta ir jauna un 
kvalitatīva.   

Dokumentu 
iesiešanas sistēma 
UNIBIND 
XU138 

 JPB 

Iekārta saņemta lietota no Jēkabpils Tālākizglītības 
centra. Nodrošina dokumentu termoiesiešanu 
speciālos vākos. 

Papīra 
smalcinātājs 
Ednet Shredder 
X7CD 

2018 JPB  

Tiek izmantots lietotāju apkalpošanas nodaļā, 
dokumentu iznīcināšanai. Īpaši svarīgi, ja 
neizdevusies izdruka, kas satur personas datus vai citu 
konfidenciālu informāciju. Ierīce ir jauna un atbilstoši 
vajadzībām pilda savas funkcijas.  

Elektriskais kases 
aparāts CHD 
3050 

2016  JPB 
Atbilstošs MK noteikumiem. Ir salīdzinoši jauns.  

Digitālā 
spoguļkamera 
Canon EOS800 
Kit 

2019 JPB  

Kvalitatīva kamera, nodrošina fotogrāfijas publicitātei 
mājas lapā un sociālajos tīklos. Ar kameru veicam 
pasākumu audio ierakstu, ko saglabājām 
novadpētniecības krājumā.  

Defender karšu 
lasītājs 2018 JPB  

Dažādu veidu un formas informācijas nesēju 
pārveidotājs. Izmato lietotāju vajadzībām. Ierīce labā 
stāvoklī. 

Viedkaršu lasītājs 
Liteo, USB 2014 JPB Lietotāju apkalpošanas nodaļa apmeklētāji izmanto e-

paraksta nolasīšanai. Labā stāvoklī. 
Diktafons digt. 
Sony ICD_PX312 2012 JPB  Labā kvalitātē, nodrošina novadpētniecības interviju 

ierakstīšanu.  
Reklāmas stendi, 
10 gab. 2013 JPB  Stabili stendi izstāžu, informatīvo materiālu 

izvietošanai. Lietojami gan iekštelpās gan ārā.  
Koka statīvi, 13 
gab. 2016 JPB  Izgatavotu izstādes plansešu izvietošanai. Lietojami 

gan iekštelpās gan ārā.  

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, drošu bibliotekāro pakalpojumu sniegšanai 
apmeklētājiem, Bērnu literatūras nodaļas vajadzībām tika iegādāts bezkontaktu infrasarkano 
staru termometrs, savukārt darbinieku drošībai sejas vairogi.  

Ņemot vērā, to ka šajā gadā lielākoties mācības, semināri, konferences un sapulces notika 
attālināti, kvalitatīvās dalības nodrošināšanai tika iegādātas septiņas kvalitatīvas Web kameras 
darbinieku vajadzībām. Svītrkodu drukāšanai tika nopirkts uzlīmju printeris, kas nodrošina 
izdrukas lietotāju kartēm.  

Lai izlabotu pasākumu kvalitāti tika iegādāta akustiskā sistēma Behringer MPA200BT. Īpaši 
svarīgi pasākumu nodrošināšanai jaunajās telpās, kur paredzamas akustikas problēmas.  

Lielākais un svarīgākais pirkums 2020.gadā bija mēbeles Bērnu literatūras nodaļai. Tika 
iegādāti 2 komplekti apkalpošanas darba vietām, 3 galdiņi jaunākā vecuma bērniem, 
datorastāvgalds datoram e-kataloga apskatei Abonementā, 6 metāla grāmatplaukti ar 
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nosegpaneļiem Abonementam, jaunumu grāmatu plaukts, 3 plaukti spēlēm, 5 kastes uz riteņiem 
jaunākā vecuma bērniem grāmatu izvietošanai, 2 žurnālu plaukti vitrīnas Lasītavai, 5 plaukti 
jaunākā vecuma bērnu grāmatu izvietošanai.  

  
  

  
Jaunās mēbeles Andreja Pormaļa ielā 11. Foto. R.Laguns  

Tabula “Datoru nodrošinājums darbiniekiem” 

N.p.k. Darbinieks Procesors/monitors/dators 
Datora 
iegādes 

gads 
Piezīmes 

1.  
BLN, Pasākumu 
nodrošināšanai 

Portatīvais dators DELL 
Vostro 15 3568 15.6”+ 
Windows 10 Pro 

2018 
 

2.  

BLN, vadītāja Dators Vectron AK11 2012 Nomaiņa tuvāko 
gadu laikā  

Monitors LCD 21,5 
221B3LPCB PHI 2012 Nomaiņa tuvāko 

gadu laikā 

3.  

BLN, vecākā 
bibliotekāre, 
Lasītava  

Darors Capital NEO GX18 
i5-3330/4G13 2013 Nomaiņa tuvāko 

gadu laikā 

Monitors DELL P2212H 
21.5 2015  
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4.  

BLN, 
bibliotekāre, 
Interneta 
lasītava 

Galda dators Capital NEO 
GX24i3 2015  

Monitors Samsung 
S22C450B 2015  

5.  

BLN, 
bibliotekāre, 
Abonements 

Dators Capital NEO GX18 
i5-3330/4G13 2013 Nomaiņa tuvāko 

gadu laikā 

Monitors DELL P2212H 
21.5 2015  

6.  
JPB, vadītāja Dators Capital NEO Gx18 2016  

Monitors LCD 22``iPS 2016  

7.  JPB, pasākumu 
nodrošināšanai 

Portatīvais dators Acer 
Aspire  2016  

8.  
JPB, pasākumu 
nodrošināšanai, 
vadītāja 

Portatīvais dators DELL E 
5470 2016 

 

9.  

JPB, Lietotāju 
apkalpošanas 
nodaļas vadītāja 

Monitors 21.5 LCD 
221B3LPCB PHI 2012 Nomaiņa tuvāko 

gadu laikā  

Dators Vectron AK11 2012 Nomaiņa tuvāko 
gadu laikā  

10.  

JPB, 
Komplektēšanas 
un apstrādes 
nodaļas vadītāja 

Monitors LCD 22``iPS 2016  

Dators Capital NEO Gx18 
2016 

 

11.  

JPB, 
bibliotekāre, 
Abonements 

Vectron AK11 2012 Nomaiņa tuvāko 
gadu laikā  

Monitors 21.5 LCD 
221B3LPCB PHI 2012 Nomaiņa tuvāko 

gadu laikā  

12.  
JPB, bibliogrāfe Dators Capital NEO Gx18 2016  

Monitors DELL 
P2212H21.5  2013 Nomaiņa tuvāko 

gadu laikā 

13.  
JPB, biblogrāfe Dators Capital NEO Gx18 2016  

Monitors LCD 22``iPS 2016  

14.  

JPB, vecākā 
bibliotekāre 

Galda dators Capital NEO 
GX24 i3 2015  

Monitors Samsung 
S22C450B 21.5” 16:9 

2015  
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1920x1080 TN-LED 
VGA/DVI 

15.  
JPB, 
sistembibliotekā
rs 

Capital NEO GX24 2016  

Monitors LCD 22iPS 2016  

16.  

JPB, 
multimediju 
dizaina 
spaciālists 

Dators Capital NEO Gx18 2016  

Monitors 21.5 LCD 
221B3LPCB PHI 2012 

Nomaiņa tuvāko 
gadu laikā 

17.  
JPB, redaktors Dators Capital NEO Gx18 2016  

Monitors LCD 22``iPS 2016  

Tabula “Datoru nodrošinājums lietotājiem” 

N.p.k. Komplekts Monitors / procesors 
Datora 
iegādes 

gads 
Piezīmes 

1.  
JPB, Komplekts 1 Monitors PHILIPS LCD 

21,5 221B3LPCB PHI 2012  

Dators Vectron AK 11 2012  

2.  

JPB, Komplekts 2 Monitors Samsung  Saņemts 
lietots no 
Jēkabpils 
pilsētas 
pašvaldības 

Dators Capital 
 

3.  

JPB, Komplekts 3 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Dators Vector AK09.M18 2008 

4.  

JPB, Komplekts 4 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Dators Vector AK09.M18 2008 

5.  

JPB, Komplekts 5 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Dators Vector AK09.M18 2008 

6.  JPB, Komplekts 6 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
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Dators Vector AK09.M18 2008  nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

7.  
JPB, Komplekts 7 Monitors LG LCD 22’’IPS  2016  

Dators Capital Neo GX24 2016  

8.  
JPB, Komplekts 8 Monitors LG LCD 22’’IPS 2016  

Dators ProLine D 2010  

9.  

JPB, Komplekts 9 Monitors BENQ GL941 M 
2012 

Nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā  

Dators Vectron AK 10. M27 
2012 

Nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā  

10.  

JPB, Komplekts 10 Monitors DELL P2212h 
21.5 

2011 Nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā  

Dators Hedy 2011 Nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā  

11.  

JBB, Komplekts 1 Monitors Samsung 
17”Dators  

2006 Lasītavā, e-
katalogs 
apskatei, 
Nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Celeron D+Wind XP HE 
OEM, Tilde 

2006 

12.  
JBB, Komplekts 2 Monitors LCD 22iPS 2016  

Dators CAPITAL NEO 
GX24 

2016  

13.  
JBB, Komplekts 3 Monitors LCD 22iPS 2016  

Dators CAPITAL NEO 
GX24 

2016  

14.  
JBB, Komplekts 4 Monitors LCD 22iPS 2016  

Dators CAPITAL NEO 
GX24 

2016  

15.  
JBB, Komplekts 5 Monitors Samsung 

SyncMaster 740B 
2008 TTD, 

nepieciešama 
nomaiņa 

Dators Vector AK09.M18 2008 
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tuvāko gadu 
laikā 

16.  

JBB, Komplekts 6 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Dators Vector AK09.M18 2008 

17.  

JBB, Komplekts 7 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Dators Vector AK09.M18 2008 

18.  

JBB, Komplekts 8 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, 
nepieciešama 
nomaiņa 
tuvāko gadu 
laikā 

Dators Vector AK09.M18 2008 

19.  

JBB, Komplekts 9 Monitors Samsung 
SyncMaster 740B 

2008 TTD, noņemts 
no lietošanas 
sliktā stāvokļa 
dēļ. Dators Vector AK09.M18 2008 

Tabula “Iekārtas un aprīkojums Bērnu literatūras nodaļā. Projekta HOME; LLI-422 
iepirkums” 

Nosaukums Pielietojuma mērķis 

Cleavertouch / Vseries 65’’ ar 
Cleavertouch motorizētu uz riteņiem 
stends 

Interaktīvais ekrāns tiks izmantots, lai 
augšupielādētu interaktīvo rotaļu platformu, kas tiks 
izveidota projekta laikā, tā sniedzot iespējas uzzināt 
par partneru pašvaldībām, tajā esošo, kā arī uzzinātu 
par pašvaldībā esošajām kultūrvēsturiskajām vietām, 
vienlaikus arī attīstot prasmes rīkoties ar jaunajām 
tehnoloģijām. Šis interaktīvais ekrāns tiks izmantots 
arī kā tāfele dažādos bibliotēkas organizētajos 
pasākumos un nodarbībās, kuru bibliotekārs vai kāds 
cits speciālists varēs izmantot stāstot par kādu tēmu. 

NewLine TT-6519RS 65 collu 
interaktīvais ekrāns 

2 gabali 

Ekrāni tiks izmantoti interaktīvajās nodarbībās, kas 
paredzētas gan izklaidei, gan mācību procesam. Tos 
plānots izmantot projekta laikā paredzētajās 
nodarbībās, kā arī ārpus tām. Uz šiem ekrāniem varēs 
gan spēlēt spēles, gan atklāt jaunu virtuālo realitāti 
un apgūt jaunas prasmes. Uz šiem ekrāniem būs 
pieejama arī izveidotā platforma. 
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Galda dators ATEA Vectron 
AK20.M04/i7-
10700/32GB/1TB/500GB/W10Pro 

3 gabali + 

MonitorsDELL P2319H23’’ 

3 gabali 

3 datorkomplekti 

Jauni un jaudīgi datori ir nepieciešami, lai sniegtu 
saviem apmeklētājiem plašākas iespējas un viņi 
varētu gūt pēc iespējas dažādāku pieredzi. Datori ir 
paredzēti gan apmācībai, gan Xbox spēļu spēlēšanai, 
kā arī visu pārējo projektā paredzēto aktivitāšu 
nodrošināšanai. 

EIS3YN-A3 ESET Internet Security 
jauna licence uz 3 gadiem, 3 
darbstacijām 

Vīrusu aizsardzības programma, projektā iegūtajiem 
datoriem. 

Sound blaster H6 austiņas (bezvadu 
austiņas) 

Austiņas tiks pielietotas, ja tiks skatītas filmas vai 
klausīta mūzika, spēlētas spēles, lai netiktu traucēti 
citi apmeklētāji. 

GODEX-RT200 uzlīmju printeris Uzlīmju printeris paredzēts, lai arī Bērnu literatūras 
nodaļā varētu izsniegt lasītāju kartes ar svītrkodu, lai 
tās tiktu nodrošinātas visiem. Tādējādi tiek sekmēta 
arī lielāka piederības sajūta bibliotēkai un veicināta 
interese par bibliotēkas attālinātajiem 
pakalpojumiem jau bērnos un jauniešos. Tas arī būs 
viens mazs solis pretī pašapkalpošanās sistēmas 
ieviešanai nākotnē. 

Virtuālās realitātes brilles Oculus 
RifS 

2 gabali 

Virtuālās brilles paredzētas, lai ieinteresētu 
apmeklētājus jaunajās tehnoloģijās un būtu iespēja 
darboties 3D realitātē. Šāda iespēja līdz šim 
bibliotēkā nav bijusi. 

Xbox one S spēļu konsole 1TB, balts 
komplekts 

Šī konsole dos iespēju spēlēt Xbox virtuālās spēles. 
Bērni tiks aicināti to darīt kopā ar vecākiem, tādējādi 
kopā apgūstot ko jaunu, vienam otru labāk iepazīstot 
un, pats galvenais, kopā pavadot laiku. 

Spēļu pultis 

2 gabali 

2 spēļu pultis, kuras var pieslēgt pie konsoles, lai 
spēles varētu spēlēt kopā un būtu arī sacensības 
azarts un savstarpēja komunikācija.  

 

XUZ 3D pildspalva Da Vinci 1.0 un 
3Dpildspalvu pildvielu komplekti 

10 gabali 

Nebijusi ierīce bibliotēkā. Tās tiks izmantotas 
plānotajās projekta aktivitātēs. Ar tām varēs attīstīt 
radošumu, uzmanību un pacietību. 

Xbox one video spēles 

9 gabali 

Dažādu tēmu un aktivitāšu spēles, kuras varēs spēlēt 
ar spēļu konsoles un spēļu pulšu palīdzību, iegūt 
jaunas prasmes un iemaņas, piemēram, futbolā, 
basketbolā, iegūt detektīvprasmes, kā arī sacensties 
dažādās sacensībās un virtuāli atklāt dažādus trikus, 
ko veikt ar skūteri. 
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Oculus Rift S Spēle 

12 gabali 

Dažādu tēmu un aktivitāšu spēles, kuras paredzēts 
spēlēt 3D realitātē ar virtuālās realitātes brillēm 
Oculus RifS. Ar šīm spēlēm virtuālajā realitātē varēs, 
piemēram, spēlēt šahu, doties piedzīvojumos ar 
lapsēnu Lučiju, gleznot trīsdimensiju vidē, 
piedalīties simulāciju spēlēs, izkustēties mūzikas 
ritmos, pārbaudīt savu veiklību, izstrādāt modeļus un 
skices 3D vidē un veikt citas aktivitātes. 

Animācijas spēles 

2 gabali 

Ar vienu no spēlēm varēs iejusties animatora lomā. 
Ar tajā piedāvātajām iespējām var radīt objektus, 
tērpus, tēlus un to visu iekļaut animācijā. Šī spēle dos 
iespēju attīstīt radošumu un apgūt jaunas prasmes. 
Otra spēle piedāvā kļūt par stilistu, izmēģināt un 
apgūt šīs prasmes virtuālajā vidē. Ir iespējams 
izvēlēties tēlu un pielāgot tam gan frizūru, gan 
grimu, gan apģērbu un radīt koptēlu kādam 
konkrētam notikumam. Šī prasmes noteikti 
aktuālākas būs jaunajām dāmām. 

Mūzikas albumi CD formātā 

17 gabali 

Dažādu žanru mūzika bērniem un pieaugušajiem. 
Šos ierakstus ir plānots izmantot nodarbībām 
projekta laikā, kā arī tie tiks piedāvāti abonementā, 
lai dažādotu pieejamo izdevumu klāstu. 

Animācijas filmas bērniem un 
ģimenēm CD formātā 

17 gabali 

Dažādas animācijas filmas, kas vairāk paredzētas 
bērniem un ģimenēm. Šos ierakstus ir plānots 
izmantot projekta laikā, kā arī tie tiks piedāvāti 
abonementā, lai dažādotu pieejamo izdevumu klāstu. 

Buffalo air hockey table Voltex 7ft 
stainless 

Aktivitāšu dažādošanai Bērnu literatūras nodaļā un 
kopīgai brīvā laika pavadīšanai ar ģimeni ir iegādāts 
gaisa hokejs ar metāla virsmu. Šī būs nebijusi iespēja 
bibliotēkā. 

Stiga galda hokejs PLAY OFF 21 ar 
statīvu 

Aktivitāšu dažādošanai Bērnu literatūras nodaļā un 
kopīgai brīvā laika pavadīšanai ar ģimeni ir iegādāts 
galda hokejs.  
Vēlamies piedāvāt spēles, kuras spēlēt reālajā 
nevis virtuālajā pasaulē, spēles, kuras var spēlēt 
kopā un kuras ir saistošas visām paaudzēm.  

 

8 rokas lelles un 12 pirkstiņlelles Ir svarīgi attīstīt bērna iztēli, runāšanu, 
stāstītprasmi. Pirkstiņlelles un rokas lelles ir 
lielisks instruments, lai to varētu izdarīt. Šīs lelles 
varēs izmantot paši vecāki, lai stāstītu savam 
bērnam, bet tās tiks izmantotas arī programmās, 
kas tiks piedāvātas ģimenēm ar maziem bērniem, 
tās tiks izmantotas arī programmās, kas paredzētas 
mazāko klašu skolēniem un bērnudārza 
audzēkņiem, lai stāstītu pasakas un iesaistītu 
bērnus stāstīšanā. 

 

Attīstošas, izglītojošas spēles 

18 gabali 

Tika iegādātas vairākas galda spēles, attīstošas un 
izzinošas spēles dažādiem vecumiem, kuras būs 
iespējams izmantot un spēlēt bibliotēkā uz vietas, kā 
arī ņemt līdzi. Tiek piedāvātas spēles un izklaides 
pašiem mazākajiem, piemēram, taustāmgrāmatiņas, 
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spēle motorikas attīstīšanai, iespēja iepazīties ar 
zobārsta darbu, iepazīties ar skaitļiem, atšķirt formas 
un krāsas.  

Lielākie bērni var pārbaudīt savas zināšanas un 
attīstīt domāšanu ar galda spēlēm, stāstu kauliņiem. 

Papildaprīkojums labsajūtas 
vairošanai bibliotēkā: 

5 sēžammaisi – pufi 

4 kastes ar vāku 

Sēžammaisi paredzēti brīvā laika pavadīšanai 
bibliotēkā – lasīšanai sev ērtā vietā, sēdēšanai 
pasākuma laikā. 

Kastes paredzētas nopirkto mantu, kuras ir mazāka 
izmēra glabāšanai, arī mazā formāta grāmatiņām, kas 
paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem. 

Aprīkojums Māmiņu istabai: 

Bērnu pārtinamais galds Medicline 
Baby Medi horizontal changing 
stations 

TT autiņbiksīšu konteineris 

BabyOno pudeļu sildītājs 

Tējkanna 

Apmeklētāja krēsls ICON 

Bibliotēkā ir paredzēts, ka Bērnu literatūras nodaļā ir 
nepieciešama vieta, kur, ja vecāki atnāk ar saviem 
bērniem, un līdzi ir arī mazākais brālis un māsa, lai 
būtu nodrošināta maksimāli komfortabla iespēja šeit 
uzturēties. Arī, ja kādam ir ieilgusi pastaiga pa 
pilsētu un radusies nepieciešamība izmantot kādu no 
šiem pakalpojumiem, tad tas būs iespējams. Tiek 
plānots, ka bibliotēka ir vieta, kur jaunās māmiņas 
var satikties, komunicēt savstarpēji un izmantot 
bibliotēkas piedāvātās iespējas un pakalpojumus. 

Nākotnes prognozes izteikt ir grūti, jo nākošās vēlēšanas ienesīs izmaiņas domes politiskajā 
sastāvā, līdz ar tām pilsēta mainīs savu statusu. Šī brīža pašvaldības iecere ir būvēt jaunu 
bibliotēku, līdz ar to atrisinātos sen samilzušās problēmas, šobrīd vairāk pieaugušo 
apkalpošanas nodaļā, par mūsdienīgu vidi un atbilstošu aprīkojumu.  
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4. Personāls 

Bibliotēkā ir nodarbināti 14 speciālisti, no tiem 13 bibliotekārie. 1 multimediju dizaina 
speciālists ar atbilstošu amata aprakstu. Visi darbinieki strādā pilnu slodzi. 13 ir atbilstoša 
izglītība, viens iegūst profesionālo izglītību maģistrantūrā.  

Tā kā bibliotēka atrodas divās atsevišķās ēkās, tiek nodarbināti divi apkopēji, kuriem ir 0.75 
slodze.  

Tabula “Personāla raksturojums” 

Darbinieki 
 

IZGLĪTĪBA Amats Slodze 

Renāte 
Lenša  

DU profesionālais maģistra grāds 
sabiedrības un valsts pārvaldē (2007) 

LU Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas 
nodaļa (1990), izglītība pielīdzināta 
profesionālā maģistra grādam 

vadītāja 1 

Gaida 
Mežance 

LU Profesionālais maģistra grāds 
informācijā un bibliotēkzinībās 
(2009) 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
bibliotēkzinātnē un informācijā (2007) 

Komplektēšanas 
un apstrādes 

nodaļas vadītāja 
1 

Līga 
Višņevska 

DU Profesionālais maģistra grāds 
Starpkultūru attiecību menedžeris, 
profesionālais maģistrs starpkultūru 
attiecībās (2009) 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
bibliotēkzinātnē un informācijā 
(2003) 

Lietotāju 
apkalpošanas 

nodaļas vadītāja 
1 

Valda 
Kļaviņa 

Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikums – vidējās kvalifikācijas 
bibliotekārs (1976) 

Bērnu literatūras 
nodaļas vadītāja 1 

Ilze 
Korsaka 

LU Profesionālais maģistra grāds 
informācijā un bibliotēkzinībās 
(2006) 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
bibliotēkzinātnē un informācijā (2004) 

Latvijas Kultūras skola kvalifikācija 
bibliotekārs (1996) 

Sistēm-
bibliotekārs 1 

Anita 
Rubine 

LVU Bibliotēkzinātnes un 
bibliogrāfijas specialitāte, 
kvalifikācija – bibliotekārs – 
bibliogrāfs (1977), izglītība 

bibliogrāfs 1 
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pielīdzināta profesionālā maģistra 
grādam 

Sandra 
Miņkova 

LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
bibliotēkzinātnē un informācijā 
(2008), Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikums – bibliotēku 
darba specialitāte; kvalifikācija: vidējās 
kvalifikācijas bibliotekārs (1984) 

bibliogrāfs 1 

Lilita 
Žikova 

Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikums - bibliotēku darba 
specialitāte; kvalifikācija: vidējās 
kvalifikācijas bibliotekārs (1982) 

vecākais 
bibliotekārs 1 

Dzintra 
Treikovska 

Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikums – vidējās kvalifikācijas 
bibliotekārs (1979) 

vecākais 
bibliotekārs 

Bērnu literatūras 
nodaļa 

1 

Gunita 
Kārkliņa 

Latvijas Kultūras koledža. Pirmā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 
kvalifikācija bibliotēku informācijas 
speciālists (2010) 

bibliotekārs 1 

Rolands 
Laguns 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
kvalifikācija – multimediju dizaina 
specialists (2020) 

multimediju 
speciālists 1 

Madara 
Bicāne 

Ekonomikas un Kultūras augstskola. 
Profesionālo bakalaura grāds kultūras 
uzņēmējdarbībā – kvalifikācijas 
kultūras iestādes vadītājs. (2010) 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 
maģistrantūras Bibliotēkzinātnes un 
informācijas programmas 1.kursa 
studente 

redaktors 1 

Dzintra 
Ģeidāne 

Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikums - kvalifikācija bibliotekārs 
(1987) 

bibliotekārs 1 

Ilona 
Kikuste 

Kultūras skola - kvalifikācija 
bibliotekārs (2001) bibliotekārs 1 

Apbalvojumi un pateicības 

Ilggadējā bērnu literatūras nodaļas vadītāja Valda Kļaviņa tika apbalvota ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Goda rakstu par ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā un lasīšanas 
veicināšanā.  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas multimediju dizaina speciālista Rolanda Laguna (dizains) un 
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas kolektīva (saturs) kopīgi izstrādātā galda spēle „Jēkabpils stāsti” 
konkursā „LDS BALVA 2020. Pakāpiens pasaulē. Dizains mūsu nākotnei – bērniem” ieguva 
Latvijas Dizaineru savienības Atzinību par attīstošu galda spēli, kā arī Latvijas Republikas 
Patentu valdes speciālbalvu, iegūstot iespēju bez maksas iekļaut galda spēli Dizainparaugu 
datubāzē. Apbalvots tika multimediju dizaina speciālists Rolands Laguns. 



24 
 

Galda spēle 2020.gada rudenī tika pieteikta un izvirzīta konkursa otrajā kārtā iegūstot iespēju 
no 23. līdz 25.oktobrim piedalīties mēbeļu, interjera, apgaismojuma un dizaina izstādē 
„Furniture & Design Isle 2020”, kas norisinājās Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, kurā 
savs stends bija arī 16 „LDS BALVAS 2020” nominantu darbiem. Izstādē piedalījās Rolands 
Laguns kā dizaina autors.  

  
Multimediju dizaina speciālists Rolands Laguns Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
izstādē „Furniture & Design Isle 2020” Fotogrāfs nezināms. 2.foto R.Laguns 

Finansējums personāla attīstībai – situācijas apraksts, vērtējums 

2020.gadā budžetā no piešķirtajiem 360.-EUR mācībām iztērēti 70.-EUR, tas saistīts ar to, ka 
šajā gadā atbilstoši personāla tālākizglītības vajadzībām netika piedāvāti atbilstoši mācību 
kursi. Taču to kompensēja iespēja piedalīties dažādos bezmaksas kursos, semināros, 
konferencēs. Saistībā ar Covid-19 krīzes ierobežojumiem netika organizēti arī pieredzes 
braucieni.  

Jāatzīst, ka šajā gadā, kad tika realizētas tiešsaistes apmācības, tika ekonomēti līdzekļi 
komandējumiem, turklāt, šādā veidā organizēti semināri vai citi pasākumi ekonomēja arī 
darbinieku laiku, ko parasti tērē ceļā. Katrā ziņā, šī gada sniegtās iespējas darbinieku 
tālākizglītības jomā bija lielas, ko arī izmantojām. Īpaši vērtīgi bija ieskati citu valstu bibliotēku 
darbībā.  

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k
. 

Norises 
laiks 

Norises 
vieta Organizētājs (-i) 

Pasākuma 
nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stun-
du 

skaits 

Apmek-
lējums 

1.  10.01.2020. LNB, Rīga LNB LNB zinātniskā rakstu  
un eseju krājuma 
“Viduslaiku Livonija un 
tās vēsturiskais 
mantojums” atklāšana 

 1 

2.  23.03.2020. Tiešraide LIKTA, KISC, 
LVRTC, 
Microsoft Latvia 

Digitālā nedēļa 2020. 
Atklāšana 

 2 

3.  27.02.2020. Tiešraide, 
Youtube 
tīmekļa 
konts 

Vides 
aizsardzības un 
reģionālās 
attīstības 

Digitālās nedēļas 2020 
Part neru semināri  

 1 



25 
 

vietne 
eprasmes.l
v, vietne 
mana.latvij
a.lv 

ministrija, 
Latvijas 
Informācijas un 
Tehnoloģijas 
asociācija, ALL 
DIGITAL Week 

4.  28.02.2020. Ķīpsalas 
starptautisk
ā izstāžu 
zāle, Rīga 

Latvijas 
Grāmatizdevēju 
asociācija 

Starptautiska 
konference “Grāmata 
un … veidotājs, 
glabātājs, lasītājs” 

5 1 

5.  04.03.2020. LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

Seminārs 
bibliotekāriem “Kā 
palīdzēt nenokļūt viltus 
ziņu gūstā: Vācijas 
bibliotēku pieredze” 

5 1 

6.  04.03.2020. LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

Seminārs 
bibliotekāriem “Kā 
palīdzēt nenokļūt viltus 
ziņu gūstā: Vācijas 
bibliotēku pieredze” 

5 1 

7.  04.03.2020. LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

Seminārs 
bibliotekāriem “Kā 
palīdzēt nenokļūt viltus 
ziņu gūstā: Vācijas 
bibliotēku pieredze” 

2 1 

8.  05.03.2020. Latvijas 
Nacionālās 
kultūras 
centrs, 
Rīga 

UNESCO LNK  Seminārs “Stāstu 
bibliotēkas” 

 1 

9.  16.06.2020. Tiešraide 
ZOOM 
platformā 

UNESCO LNK, 
Latvijas 
stāstnieku 
asociācija 

UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas 
tīkla “Stāstu 
bibliotēkas” seminārs 

 1 

10.  18.06 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils 
Galvenā 
bibliotēka 

Atskats uz 2019.gadu, 
Covid ietekme uz 
Bibliotēku darbu 

1,5 1 

11.  07.08.2020.
-
08.08.2020. 

Ludza Ludzas 
bibliotēka, 
UNESCO LNK 

V Latgales stāstnieku 
festivāls  

 1 

12.  26.08.2020. Tiešsaiste, 
platforma 
“Microsoft 
Teams” 

LU 
Bibliotēkzinātnes 
un informācijas 
sekcija 

78.Latvijas 
Universitātes 
starptautiskā zinātniskā 
konference 

 R1 

13.  04.09.2020. Tiešraide 
ZOOM 
platformā 

Eiropas 
Parlaments, LNB 

Ceļazīmes mediju 
lietošanā: Bibliotekāru 
un senioru medijpatības 
stiprināšanas seminārs 

 8 
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14.  17.09 Krustpils 
kultūras 
nams 

a/ s Swedbank 
sadarbībā ar 
Jēkabpils 
Galveno 
bibliotēku 

Apmācību seminārs 
“Banka datorā un 
telefonā – nāc un uzzini 
vairāk! 

2 4 

15.  23.09.2020. Tiešsaiste, 
platforma 
“Microsoft 
Teams” 

LNB Vidzemes reģionālais 
seminārs “Bibliotēkas 
un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība: mēs 
būvējam pasauli paši” 

 2 

16.  25.09.2020. Tiešsaiste, 
platforma 
“Microsoft 
Teams” 

LNB Seminārs “Ievads 
medijpatībā” 

 8 

17.  09.10.2020. Tiešsaiste, 
platforma 
“Microsoft 
Teams” 

LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

“Latgales reģionālais 
seminārs “Bibliotēkas 
un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība: mēs 
būvējam šo pasauli 
paši” 

4 6 

18.  15.10.2020. Tiešraide 
ZOOM 
platformā 

LNB 
Bibliogrāfijas 
institūts 

Analītisko ierakstu 
veidošana saskaņā ar 
RDA 

 1 

19.  19.10.2020.
-
20.10.2020. 

Tiešsaistē TietoEVRY Kataloģizācija un 
komplektēšana 

 1 

20.  08.10.2020. Tiešsaistē EBSCO  Improving search 
results – tips and tricks 

 2 

21.  10.2020.-
11.2020. 

Tiešsaiste, 
platforma 
“Microsoft 
Teams” 

LNB, KM 
atbalsta semināri 
bibliotēku un 
muzeju 
speciālistu 
digitālo prasmju 
attīstīšanai 

Modernu un kvalitatīvu 
vizuālo materiālu 
izveide 

48 2 

22.  21.10.2020. Tiešsaistē EBSCO Overview of 
EBSCOhost platform 
search options for new 
users 

 2 

23.  29.10 Platformā 
MS Teams 

LNB Kritiskā domāšana 
mediju telpā 

3 3 

24.  19.11.2020. Tiešraide 
ZOOM 
platformā 

EPALE –Eiropas 
Pieaugušo 
izglītības e-
platforma 

Darbs no mājām  1 

25.  20.11 Platformā 
ZOOM 

LNB sadarbībā 
ar Eiropas 
parlamenta 

Ceļazīmes mediju 
lietošanā 

1,5 1 
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deputāti Daci 
Melbārdi 

26.  04.12.2020. Tiešraide 
ZOOM 
platformā 

INTERREG V – 
A LATVIJA 
LIETUVA 
PĀRROBEŽU 
SADARBĪBAS 
PROGRAMMA 
2014-2020 
Projekts 
“Ģimenei 
draudzīgas 
bibliotēkas 
izveide kā 
ieguldījums 
sociāli 
ekonomiskajā 
attīstībā Ludzas 
novadā, Rokišķu 
rajonā un 
Jēkabpils pilsētā” 
HOME LLI-422 

Seminārs “X, Y, Z 
un A paaudzes: 
izaicinājumi darba 
devējiem, vecākiem 
un pedagogiem” 

4 14 

27.  01.12.2020. Tiešsaistē EBSCO Use of EBSCO eBooks  2 

28.  08.12.2020. Tiešraide 
LNB 
YuTube 
platforma 

LNB, Stendera 
biedrība 

Kas ir un kas nav 
Sēlija? Sēlijas robežas 
laikā, telpā un 
sabiedrības apziņā. 
Pirmie Jāņa Stradiņa 
lasījumi 

 2 

29.  10.12.2020. Tiešraide 
ZOOM 
platformā 

UNESCO LNK, 
Latvijas 
stāstnieku 
asociācija 

Augt – tas nozīmē 
dzīvot: mēs starp 
dabisko, mantoto un 
citādo: V Latvijas 
stāstnieku konference  

 1 

30.  10.12.2020 Tiešraide 
Facebook 
kontā 

KIS Mūsdienīga un 
inovatīva saziņa ar 
valsts pārvaldi 

 2 

31.  17.12 Platformā 
ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un 
Neretas novada 
publisko bibliotēku 
darbinieku sanāksme 

2 9 

32.  22.12. Tiešsaiste VARAM  MK noteikumu prasību 
izpildes vadlīnijas 

 1 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
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Bibliotēkā noveco kolektīvs, īpaši Bērnu literatūras nodaļā, kur no četriem bibliotekāriem – trīs 
ir pārsnieguši sešdesmit gadu robežu. Tiek domāts par nākošajiem bibliotēkas darbiniekiem, 
pēc kolēģu pensionēšanās. Šajā gadā darbu bibliotēkā uzsāka jauna kolēģe ar Ekonomikas un 
Kultūras augstskolas bakalaura diplomu, bet ar pieredzi bibliotēku darbā. Tā kā viņas darbs 
perspektīvā tiek plānots Bērnu literatūras nodaļā, tad šogad ir uzsāktas studijas LU Sociālo 
zinātņu fakultātes maģistrantūrā Bibliotēkzinātnes un informācijas programmā. 

Zinātniskais darbs tiek saistīts ar bērnu lasīt prasmes un vēlmes problēmu – “Mūsdienīgi 
lasīšanas veicināšanas pasākumi Alfa paaudzei”. Darbs balstīts uz JPB Bērnu literatūras 
nodaļas darba pieredzi un ir vērsts uz turpmāko bibliotēkas darbu mazo lasītāju lasītprasmes un 
vēlmes veicināšanu, pielietojot mūsdienīgus problēmas risinājumus un metodes.    

Attaisnojies aizpagājušajā gadā pieņemtais lēmums, vienu bibliotekāra amata vietu atvēlēt 
multimediju dizaina speciālista amatam, jo izjutām problēmas par kvalitatīvu vizuālās 
informācijas sagatavošanu mājas lapas, Facebook un citu sociālo mediju kontiem, kā arī izjutām 
zināšanu trūkumu informāciju tehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu mūsdienīgu komunikāciju ar 
tiešsaistes informācijas lietotājiem. Tā kā iepriekš šo problēmu bijām risinājuši, pieņemot darbā 
bibliotekāra amatā cilvēku ar šādām zināšanām, kura darba pienākumos bija ļoti maz no 
bibliotekārā darbā, uzsakot darbu jaunajam speciālistam, apzinot darba daudzumu, lēmām 
veidot amatu tieši darbam ar sociālajiem medijiem un informācijas materiālu sagatavošanu. 
Šajā gadā esam izstrādājuši jaunu mājas lapu, tādu kvalitāti bez minētā speciālista nevarētu 
sasniegt.  
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galvenie rādītāji  

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar iepr. 
gadu 

Lietotāju skaits 3 410 3 340 2788 -2%; -16,5% 

t. sk. bērni 1 142 1 196 964 +4,7%; -19,4% 

Bibliotēkas apmeklējums 45 611 45 936 35 950 +0,7%; -21,7% 

t. sk. bērni 16 872 18 430 13 801 +9,23%; -25% 

Virtuālais apmeklējums 4 140 5 165 35 455 +24,8%; +586% 

Izsniegums kopā 60 911 59 217 47 475 -2,8%; -19,8% 

t. sk. grāmatas 37 672 38 235 31 041 +1,5%; -18,8% 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 20 896 18 271 15 140 -12,6%; -17% 

t. sk. bērniem 19 139 18 480 13 937 -3,4%; -24,6% 

Bibliotekārais aptvērums 
% no iedz. skaita 
pagastā, pilsētā, reģionā 

14,45% 14,28% 12% -0,17%; -2,28% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 26,2% 27,3% 21,8% 1,1%; -5,5% 

Iedzīvotāju skaits 23 600 23 390 23 241 -0,24%; -0,64% 

Šī gada rādītājus kopainā ar iepriekšējiem gadiem ir grūti vērtēt, jo gada laikā bibliotēka 
pilnvērtīgi strādāja no 01.01.2020. – 12.03.2020., kopumā vairāk kā 2 mēnešus bija slēgta un 
atlikušajā periodā strādāja ārkārtas situācijā ar dažādiem ierobežojumiem. Izsniegumu un 
apmeklējumu kritums ir ārkārtīgi liels un nav salīdzināms. Nākamo 2 gadu griezumā varēs 
vērtēt, vai šī gada ierobežojumi būs ietekmējuši apmeklētāju paradumus un līdz ar to arī 
bibliotēkas aktualitāti sabiedrībā. 

Vienīgais pozitīvais skaitlis ir bibliotēkas virtuālais apmeklējums. Bibliotēkas jaunā mājaslapa 
sāka darboties 2020.gada 23.janvārī. Virtuālajā apmeklējumā ietilpst mājaslapas un emuāra 
apmeklējums. Iepriekšējos gados bija apgrūtināts mājaslapas apmeklējumu uzskaites process, 
tāpēc patieso virtuālā apmeklējuma salīdzinājumu varēs veikt nākamajos gados. 



30 
 

 
1.diagramma 

Ja 2019. gadā bija vērojams neliels grāmatu izsnieguma skaita pieaugums, tad 2020.gadā ir 
straujš kritums. Protams, arī šos rādītājus ietekmēja COVID 19 un tā izraisītā ārkārtas situācija. 
Bibliotēka nodrošināja izsniegumu tikai tad, kad tas bija atļauts. Izdevumi tika ievietoti 
karantīnā un lietotājiem pieejami bija tikai pēc 72 stundām. Arī tas ietekmēja izsniegumu, jo 
izdevumu aprite bija lēnāka. Pēc bibliotēkas atvēršanas daudzi vēl piesardzīgi attiecās pret 
bibliotēkas apmeklējumu un maija otrajā pusē vēl tika pagarināti izdevumi, kuri bija izsniegti 
martā. 

 
2.diagramma 

Ja analizē grāmatu izsniegums, kas pēc būtības ir pamata pakalpojums (tas tika atzīts arī 
2019.gada lietotāju aptaujas anketās), tad redzam, ka lielāks izsnieguma kritums ir 
daiļliteratūras nevis nozaru grāmatām, bet, ņemot vērā, ka arī iepriekšējos gados nozaru 
grāmatu izsniegums ir bijis salīdzinoši zems, tad šī gada situācija jau uzskatāma par kritisku. 
Protams, šeit atkal ir COVID 19 un ārkārtas situācijas ietekme. Kad bibliotēka bija slēgta, bija 
apgrūtināta piekļuve tieši pie mācību literatūras, jo daiļliteratūra ir pieejama 3td e-grāmatu 
platformā, bet tiem , kuri interesējās par nozaru literatūru varējām piedāvāt izmantot LNB 
digitalizēto grāmatu bibliotēku, kura ārkārtas laikā bija pieejama bez ierobežojumiem, attālināti 
izmantot pilntekstu un grāmatu datubāzes EBSCO iespējas vai arī piedāvājām kādas 
interesējošās grāmatas lappuses ieskenēt un nosūtīt elektroniski e-pastā. Tie, kuri zināja 
konkrēti kas vajadzīgs, šo iespēju arī izmantoja. 
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Līdzko bibliotēka bija pieejama tā pieprasītas bija gan nozaru, gan daiļliteratūras grāmatas, 
tomēr apmeklējums un pieprasījums nesasniedza iepriekšējos rādījumus kādi bija, piemēram 
konkrētajā mēnesī 2019.gadā. 

 
3.diagramma 

Šī situācija ir vēl vairāk ietekmējusi izdevumu izsniegumu jauniešiem līdz 18 gadiem. Lietotāju 
apkalpošanas nodaļā šis skaitlis ir nedaudz audzis, bet tas neietekmē kopējo lielo kritumu. 

Visa statistika rāda to, ka bibliotēka pilnvērtīgi var strādāt un sasniegt savu publiku tikai tad, 
kad ir atvērta un brīvi pieejama. 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2020.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. Arī 2020.gadā izjutām to, ka esam kā starpnieki 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.  

Šogad saistībā ar ārkārtas situāciju tika pievērsta pastiprināta sabiedrības interese bibliotēkas 
attālinātajiem pakalpojumiem, tie tika arī novērtēti. Pavasara posmā aktuāli bija: 

 e-pakalpojums – attālināta paroļu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem, lai varētu 
pieslēgties 3td.lv; 

 e-pakalpojums – interesējošo rakstu no bibliotēkas krājuma elektroniska sūtīšana; 
 e-pakalpojums – datubāžu attālinātas lietošanas piedāvājums ar bibliotēkā piešķirtām 

parolēm (EBSCO, letonika.lv, bibliorossica.com – uz izmēģinājuma laiku) un šīs 
iespējas popularizēšana; 

 telefonkonsultācijas; 
 uzziņu sniegšana e-pastā; 
 citu veidoto, piemēram, LNB, attālināti pieejamo e-resursu popularizēšana caur mājas 

lapu un sociālajiem tīkliem, kā arī konsultācijās pa telefonu un e-pastos. 

Lai arī e-pakalpojumi un to piedāvājums šajā laikā bija ļoti nozīmīgi, tas tomēr nav ilgtermiņa 
risinājums, jo bibliotēkas lietotājiem ir vajadzīgs klātienes pakalpojums. Tieši seniori, kuriem 
nav internets un tā lietošanas prasmes, bija visatrautākie no informācijas un arī izklaides 
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iespējām, jo 2 mēnešus nebija pieejamas ne avīzes, ne žurnāli, ne grāmatas. Tas pats ir 
attiecināms arī uz bērniem, kuriem bija pieejamas tikai tās grāmatas, kuras ir mājās vai, kuras 
vecāki šajā laikā varēja atļauties nopirkt. Šīs divas kategorijas nesasniedza bibliotēkas e-
pakalpojumi un attālināto pakalpojumu piedāvājums. 

Bibliotēka nevar nodrošināt pilnvērtīgu un prasībām atbilstošu pakalpojumu klāstu tikai ar 
attālinātiem e-pakalpojumiem. 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. Tieši šī iemesla dēļ 2020.gadā tika ieviesta “Trešdiena - 
digitālā diena”, kurā, iepriekš piesakoties, cilvēks var saņemt individuālu konsultāciju. 

E-grāmatu bibliotēka  

Pavasarī e-grāmatu bibliotēka bija ļoti populāra, par to interesējās, tika sniegtas uzziņas kā tajā 
reģistrēties. Tas saistīts arī ar to, ka informācija par to parādījās masu medijos un tā tika 
popularizēta televīzijas ziņu raidījumos. Pēc sniegto uzziņu un konsultāciju skaita šķita, ka 
lietotājiem ir jābūt vairāk, bet, apkopojot statistiku, skaitlis bija pat nedaudz mazāks kā 
2019.gadā. 

Ja arī cilvēks pieprasa paroli un konsultāciju ar domu, ka reģistrēsies e-grāmatu bibliotēkā, tas 
nenozīmē, ka šī doma tiks realizēta līdz galam. Dažas no šīm konsultācijām bija laikietilpīgas, 
jo praktiski soli pa solim, apmeklētājs mājā pie sava datora, bibliotekārs pie sava, ar telefona 
palīdzību veicām kopīgu reģistrēšanos. Daudzus mulsināja tas, ka bibliotēkas izsniegtā parole 
ir tikai “pirmā atslēga”, lai varētu kļūt par e-grāmatu bibliotēkas lasītāju. 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 
skaits 

2019 108 

2020 98 

Lai arī šī ir alternatīva iespiestajām grāmatām, un tas ir attālinātais pakalpojums, kurš pieejams 
jebkurā brīdī, tomēr lielākā daļa dod priekšroku iespiestajām grāmatām un atsakās no 
piedāvājuma lasīt grāmatas e-vidē. 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 
rezultāti Jaunu lasītāju piesaiste 

Par bibliotēkas pakalpojumiem tiek stāstīts un informācija tiek publicēta gan sociālajos tīklos, 
gan mājas lapā. Ir audzis gan sociālo tīklu, gan mājas lapas apmeklējums, kuros tiek 
popularizēti bibliotēkas pakalpojumi un aktualitātes. Apmeklētāji nāk pierakstīties bibliotēkā, 
ja ir nolēmuši, ka ir vajadzīgs kāds konkrēts pakalpojums, kuru bez bibliotēkas nevar saņemt. 
Tas bija vērojams arī ar e-grāmatu bibliotēku, kad bibliotēka bija slēgta. Lasītāji, kuri nebija 
apmeklējuši bibliotēku vairākus gadus, izrādīja interesi par to, tika pārreģistrēti un izsniegti 
autorizācijas dati. Pavasarī, ārkārtas situācijā daži apmeklētāji tika piereģistrēti attālināti, lai 
varētu izsniegt autorizācijas datus e-grāmatu lietošanai. 

2020.gadā netika veikta lielā anketēšana. Tika izmantota jaunās bibliotēkas mājas lapas iespējas 
un martā, kad bija paredzēta digitālo aktivitāšu nedēļa, kuru laikā pastiprināti būtu konsultēts 
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par valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, ievietots jautājums: Vai jūs izmantojat valsts un 
pašvaldību e-pakalpojumus? Atbilžu varianti bija: a) jā, izmantoju patstāvīgi - 37; b) jā, 
konsultējoties bibliotēkā - 10; c) vēlos, bet nav zināšanu par pakalpojumiem - 4; d) nē, šādi 
pakalpojumi neinteresē - 3. Kopumā tika iesniegtas 54 atbildes. Atbilžu skaits, protams, ir 
salīdzinoši mazs, bet neviens speciāli netika uzrunāts, lai atbildētu uz šo jautājumu. Tas tomēr 
nedaudz iezīmē esošo situāciju un to, ka šī tēma daudziem ir ļoti neskaidra un bibliotēkas kā 
starpnieka loma tajā ir liela. 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

Tādu nav. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 
situācijas raksturojums 

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, viņai tiek nodrošināti visi iespējamie pakalpojumi, bet tikai ar 
bibliotekāra palīdzību. 

Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir problēmas ar pārvietošanos, tiek piedāvāts pakalpojums – 
grāmatu piegādāšana mājās. 2020.gadā tādi bija 3. 

Bibliotēkā nav aprīkojama lasītājiem ar sliktu redzi. 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 
grupām, tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums 

Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami jebkuram, bet nav izdalīts atsevišķi – uzņēmējiem, 
imigrantiem, mājsaimniecēm vai kādam citam. Neuzsverot to, ka tas ir tieši pakalpojums 
bezdarbniekiem, sniedzam uzziņas un konsultējam CV rakstīšanā, nosūtīšanā, kontaktu 
atrašanā. Mūsu lietotāju lokā ir cilvēki, kuriem regulāri jāsniedz izziņas Sociālajā dienestā, un 
ir vajadzīga palīdzība dokumentu izprintēšanā un elektroniskā nosūtīšanā. 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, piemēram, 
pieteikties e-rēķiniem, tos saņemt. Tāpēc arī tika izveidots piedāvājums “Trešdiena – digitālā 
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diena”. Šis piedāvājums tika pārtraukts līdz ar ārkārtas situācijas iestāšanos. Tas bija pieejams 
janvārī, februārī un divas trešdienas martā. Ceram, ka to varēs atsākt un turpināt 2021.gadā. 

Šajā gadā notikušie tematiskie pasākumi vairāk skāra kultūrvēstures tēmu. Tas saistīts arī ar to, 
ka pilsēta Jēkabpils šogad svinēja savus 350 gadus. Praktiski vienīgais pasākums, kuru šo 
svētku laikā varēja apmeklēt kuplāks skaits pilsētas iedzīvotāju, bija bibliotēkas organizētais 
pasākums 12.februārī …un dzima pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!  - Jēkabpils pilsētas 350 
gadu jubilejas ieskandināšana, kur bija gan stāstījums par pilsētas vēsturi, gan neliels koncerts, 
gan kopīgs kliņģeris ar tēju. Kopā 2020.gadā bija 10 pasākumi, kuri notika ciklā “Jēkaba 
vakari” un bija veltīti pilsētas 350 gadu jubilejai. Šie pasākumi aptvēra visas interešu grupas. 

Uzziņu un informācijas darbs 

Bibliotēkā katru dienu tiek sniegtas dažādas uzziņas. Uzziņu sniegšanai tiek izmantotas gan 
bibliotēkas grāmatas un periodika, gan LNB, letonika.lv, news.lv un EBSCO datubāzes, kā arī 
Jēkabpils reģiona bibliotēku virtuālais kopkatalogs. 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. 

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, pat visu dienu, piemēram, vadības lēmums industriālā 
mārketinga vidē. Laikietilpīga un plaša bija uzziņa, kas saistīta arī ar novadpētniecību -  par 
arhitektiem Blankenburgu un Reisonu un viņu projektēto Aknīstes katoļu baznīcu, par Sēlijas 
paugurvalni, Aknīstes pacēlumu, bija vajadzīgas arī kartes. 

Arī skolēni saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem mēdz meklēt informāciju bibliotēkā, bet 
diemžēl to dara mazākums, nevis lielākā daļa no viņiem. Interesantākās tēmas, par kurām 
vajadzēja meklēt informāciju bija – par romu dzīvesveidu un tautastērpu, Mazūru kaujām, senās 
Ķīnas teātri. 

Dažas interesantas tēmas, kuras prasīja iedziļināšanos un lielāku laiku - datorspēļu vēsture, to 
dizains un mārketings; Maikls Porters, viņa biogrāfija un teorijas; sociālās attīstības 
modelēšana; laimes līgums.  

Joprojām aktuālas sociālā darba studijas, līdz ar to pieprasījumi, piemēram, dzīves kvalitāte pēc 
amputācijas. 

Kāds students bakalaura darbam izvēlējies tēmu “Padomju militārā arhitektūra”. Te gan mūsu 
bibliotēkā pieejamā literatūra trūcīga, bet noderīgas izrādījās novadpētniecības mapes par 
Krustpils novadu, Krustpils lidlauku un Krustpils pili.  

Jāsecina, ka uzziņas ļoti reti atkārtojas, sevišķi tās, kas tiek meklētas konkrētiem referātiem vai 
pētniecības darbiem. Pieprasījumi kļuvuši sarežģītāki, parādās termini un jēdzieni, par kuriem 
literatūrā maz rakstīts, piemēram, rāmējuma teorija, dienaskārtības analīze. Tomēr nebija tādu 
uzziņu, uz kurām nevarētu sameklēt atbildi, vismaz daļēju. 
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4.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. 

Joprojām aktuāli, tāpat kā iepriekšējos gados tādu portālu kā https://www.elektrum.lv/, 
https://lg.lv/, https://datamed.lv/ , eds.vid.gov.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; 
 skenēto dokumentu nosūtīšana, izmantojot e-pastu; 
 čeku loterija, citas loterijas e-vidē. 

Šogad parādījās jauna iespēja cilvēkiem reģistrēt savus pirkumu čeku VID, tas radīja interesi, 
bet daudzus arī atturēja, ka tas ir jādara elektroniski, bet bibliotekārs atteicās veikt šo čeku 
reģistrāciju un uzņēmās tikai konsultēšanas darbu. 

Uzziņu un e-apmācības darbs tiek veikts Lietotāju apkalpošanas nodaļā (LAN) un Bērnu 
literatūras nodaļā (BLN). Skatīt 5.diagrammu. 
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5.diagramma 

Sniegto uzziņu skaits ir svārstīgs. Lai arī attālinātais darbs nozīmēja, ka tiek sniegtas 
konsultācijas un attālināti veikta arī e-apmācība, tomēr kopējais uzziņu skaits un arī e-apmācību 
skaits ir samazinājies. E-apmācību skaits krasi samazinājies tieši Bērnu literatūras nodaļā, jo 
attālinātā darba režīmā bērnu auditorijai tas nebija aktuāli.  

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Viens no apmācību realizēšanas veidiem bija ieviestais pakalpojums “Trešdienas - digitālās 
dienas”, kurās interesentiem tika piedāvāts apgūt nepieciešamās iemaņas e-pakalpojumu 
lietošanā dažādām dzīves situācijām. Šo individuālo apmācību galvenās tēmas bija: 
internetbankas lietošana, maksājumu veikšana; e-pasta izveidošana un lietošana; čeku 
reģistrācija loterijai; dažādu portālu lietošana, kā, piem., Latvijas Gāze (www.lg.lv), 
elektrum.lv mājaslapas lietošana; jautājumi par Valsts Ieņēmuma Dienesta (VID) EDS 
eds.vid.gov.lv lietošanu, čeku pievienošana deklarācijas iesniegšanai; sociālo tīklu lietošanas 
pamācības; dzīvesvietas deklarēšanās, izmantojot portālu Latvija.lv. 

Interesi par šo iespēju izrādīja lielākoties seniori, kuriem vajadzēja nostiprināt zināšanas i-
bankas lietošanā, rēķinu apmaksāšanai. Tā kā šobrīd aktuāli ir rēķinu saņemšana uz e-pastu, tad 
tika izmantota iespēja iemācīties izveidot e-pastu un lietot to ne tikai rēķinu saņemšanai, bet arī 
saziņai. 

Arī laikā, kad bibliotēka bija slēgta, tika sniegtas telefoniskas konsultācijas lietotājiem, kuri 
iepriekš bija uz šo apmācību, bet jutās nedroši.  

Kopumā 2020.gadā, līdz ārkārtas situācijai šo bibliotēkas pakalpojumu izmantoja 15 lietotāji.  

Ir izstrādātas vairākas apmācību un nodarbību programmas, kuras atspoguļotas arī bibliotēkas 
mājaslapā, bet gadās, ka konkrētai grupai tiek piemeklēta konkrēta tēma atbilstoši viņu mērķim 
un interesēm. 2020.gadā tika novadītas tikai 2 bibliotekārās stundas – viena Bērnu literatūras 
nodaļā, kur jaunākā skolas vecuma bērni iepazina bibliotēkas darbu un otra, kur 7.klases bērni 
tika iepazīstināti ar bibliotēku sociālajos tīklos un apskatīta viltus ziņu tēma. Abas šīs stundas 
notika līdz ārkārtas situācijai un sākot no marta vairs nenotika neviena. Kopā piedalījās 35 
apmeklētāji. 
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Nākotnē ir jāizvērš aktīvāka sadarbība ar skolām, bet tas ir atkarīgs arī no pedagogu 
ieinteresētības un noslogotības. 

Izglītojošais darbs tiek veikts arī ar pasākumiem, kuros tiek pieaicināti lektori, kuri ir 
kompetenti runāt par konkrētu tēmu. 2020.gadā profesore Janīna Kursīte-Pakule pasākuma 
apmeklētājus ieinteresēja un lika aizdomāties par mūsu valodu – apmeklētāji bija no visām 
paaudzēm, kopīgais apmeklētāju skaits 45. LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošā 
pētnieces Dr.hist. Mārīte Jakovļeva izglītoja vēsturē par Jēkabpili un apkārtni hercogu laikos – 
apmeklētāji bija no visām paaudzēm, kopīgais apmeklētāju skaits 125. Arhitektes Daces 
Lukševicas stāstījumā visiem bija iespēja uzzināt par vietējiem būvmateriāliem – sarkanajiem 
ķieģeļiem, kaļķim, laukakmeņiem, kokam, ko dažādos laikos izmantoja, ceļot Jēkabpils namus 
un līdz ar to veidojot pilsētas tēlu – piedalījās vidējā un vecākā paaudze, kopīgais apmeklētāju 
skaits 43.  

Apmeklētāji novērtē speciālistu piesaisti, bet tas ir saistīts ar finansējumu, kurš ne vienmēr ir 
pieejams. 

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. 

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 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu 

Autorizēti lietotāju 
skaits 46 115 105 +150%; -8,7% 

No aktīvajiem, reģistrētajiem 2020.gada lietotājiem, kuri bija 2788 autorizācijas dati ir piešķirti 
643. No jauna 2020.gadā autorizācijas dati tika piešķirti 105 lietotājiem.  Sistēmā ir redzams 
arī veikto darbību atspoguļojums par 2020.gadu. Skatīt 6.diagrammu. 
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6.diagramma 

Visaktuālākā darbība ir pagarinājuma pieprasījums – 1386, kā arī izdevumu pasūtīšana – 1239. 
Tiek izmantota arī tāda iespēja, kā autorizēta lietotāja paroles nomainīšana. To lietotājs var 
izdarīt pats, ja to ir aizmirsis vai vēlas citu. Šo iespēju ir izmantojuši 25 lietotāji.  

Katrā ziņā elektroniskais katalogs 2020.gadā saistībā ar epidemioloģisko situāciju kļuva daudz 
aktuālāks, par tā iespējām interesējās un pat prasīja izsniegt paroli. Lai arī no jauna autorizācijas 
dati ir piešķirti nedaudz mazāk lietotājiem, jāņem vērā tas, ka arī reģistrēto lietotāju bija mazāk. 

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 
katalogā, var izmantot lietotāji ar autorizācijas datiem. 

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. 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 bija vairāk kā 200 dokumenti. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 8 3 6 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 10 246 181 
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Arī SBA rādītāji apstiprina to, ka praktiski visas uzziņas esam varējuši izpildīt. Trīs 
pasūtījumi tika veikti no LNB, bet pārējie saņemti no reģiona bibliotēkām. No Nacionālās 
bibliotēkas pārsvarā tiek sūtīta nozaru literatūra un tad, ja tā nav pieejama nevienā reģiona 
bibliotēkā.  

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Šis gads ienesa gan nebijušas problēmas, gan arī risinājumus bibliotēkas pakalpojumu un 
pieejamības jomā. 

Gada pirmie divi mēneši ritēja kā ierasts un tajos joprojām bija aktuālas 3 problēmas, kuras vēl 
nav atrisinātas - nav individuālas, norobežotas darba vietas, kurā varētu apmeklētāju konsultēt 
un apmācīt; bibliotēkā nav telpas (zāles), kur pulcēties lielākam apmeklētāju skaitam; 
bibliotēkas datortehnoloģija, kas paredzēta lietotājiem, noveco. 

Bija jārisina problēmas kā sniegt pakalpojumus ārkārtas situācijas laikā, kad tas tika atļauts. 
Tas arī salīdzinoši veiksmīgi tika izdarīts, norobežojot darba vietas, regulējot apmeklētāju 
plūsmu, nodrošinot izdevumu atrašanos karantīnā. Apgrūtinoša bija tādu pakalpojumu kā 
izstāžu un pasākumu piedāvājums tā, lai nodrošinātu visas epidemioloģiskās prasības. 
Pasākumiem tika ieviestas jaunas formas – tiešraides, ekskursija ar radio gidu, lai varētu ievērot 
distanci. Daži no pasākumiem notika gan tiešraidē, gan klātienē. Daļa no pasākumiem tika 
organizēti ārpus telpām. Tiešraides pasākumi bija pieejami tikai tiem, kuri lieto jaunās 
tehnoloģijas un ir reģistrējušies Facebook tīklā. 

Tiešo, bibliotēkas pamatpakalpojumu sniegšana tika pārtraukta uz diviem mēnešiem un 
cilvēkiem, kuri nelieto internetu, pakalpojumus nebija iespējams nodrošināt. 
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6. Krājums 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Pārskata periodā bibliotēka turpina komplektēt saturiski daudzveidīgu krājumu – līdzās 
daiļliteratūrai un nozaru literatūrai krājumu papildināja gan galda, gan interaktīvās spēles. 
Pārrobežu projekta HOME LLI-422 ietvaros bibliotēka saņēma 35 spēles, trīs grāmatas, vienu 
attēlizdevumu un 33 audiovizuālos dokumentus. 

Šajā gadā, palielinoties pašvaldības finansējumam, vairāk tika iegādāta latviešu daiļliteratūra 
(2019.gadā – 97, bet 2020.gadā – 189) un grāmatas krievu valodā (2019.gadā – 182, bet 
2020.gadā – 246). Joprojām liels pieprasījums ir pēc Annas Skaidrītes Gailītes un Daces Judinas 
darbiem. Pieprasīti ir ārzemju detektīvromāni un psiholoģiskās spriedzes proza. 

Turpinām komplektēt daiļliteratūru, nozaru literatūru, izdevumus, kas saistīti ar Latvijas 
kultūrvēsturi un novadpētniecības tematiku. Šogad bibliotēkas krājumā iekļāvām spēles 
dažādām vecuma grupām. Piemēram, Jēkabpils stāsti ir galda spēle ar multimediālu risinājumu 
jautājumu uzdošanai un tā veicina zināšanas par pilsētas kultūrvēsturi un attīstību šodien. 

Grāmatas galvenokārt tiek iegādātas Jāņa Rozes grāmatnīcā, Latvijas Grāmatā, Zvaigznes 
Jēkabpils veikalā un SIA KORS. 

Pielikums nr.1. Krājuma komplektēšanas politikas dokuments.  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Krājuma komplektēšanu nodrošina pašvaldības finansējums, dāvinājumi, dažādi projekti. 
2020.gadā bibliotēkas krājumu papildināja Pārrobežu projektā HOME LLI-422 iegūtie 
iespieddarbi, spēles un audiovizuālie dokumenti kā arī grāmatas, kas saņemtas projekta Vērtīgo 
grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām ietvaros. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 11 121 11 069 12 832 

t. sk. grāmatām 7 363 7 297 6 702 

t. sk. spēlēm - - 236 

t. sk. bērnu grāmatām 1 872 1 949 2 118 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 3 780 3 772 3 776 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita 
pagastā, pilsētā, reģionā 0,47 0,47 0,55 

Pielikums nr. 2. 2021.gadā abonētās preses saraksts.  
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Rekataloģizācija 

Rekataloģizācija pabeigta. 

Krājuma pārbaude  

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 2 284 2 359 2 688 

t. sk. grāmatas 903 925 1 210 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 113 97 189 

t. sk. bērniem 287 284 354 

Izslēgtie dokumenti 3 743 11 426 7 570 

Krājuma kopskaits 69 633 60 566 55 684 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,79 0,98 0,9 

Periodisko izdevumu 
apgrozība 1,12 0,83 0,87 

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad vairāk iegādājāmies latviešu daiļliteratūru un literatūru 
bērniem, kā arī grāmatas krievu valodā. Projekta Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 
bibliotēkām ietvaros krājums papildinājās par 69 grāmatām – galvenokārt daiļliteratūrā un 
mākslā.  

Joprojām viens no būtiskiem krājuma veidošanas virzieniem ir Latvijas kultūrvēsture un 
novadpētniecība. 

Datubāzes 

Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas šādas tiešsaistes datubāzes: Letonika.lv, news.lv un 
EBSCO. Caur EBSCO datubāzi tiek nodrošināta arī piekļuve EBSCO e-grāmatu publisko 
bibliotēku kolekcijai.  

Piekļuve ārpus bibliotēkas telpām 2020.gadā tika nodrošināta Letonika.lv un EBSCO. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 3112 1468 1615 

News 402 249 166 

EBSCO 813 1296 3850 

Samazinājusies ir tikai laikrakstu bibliotēkas statistika. Šī datubāze nav izmantojama attālināti. 
Tiem apmeklētājiem, kuri nāca uz bibliotēku, lai izņemtu kādu grāmatu svešvalodā, vienmēr 
tika piedāvāta iespēja lasīt EBSCO e-grāmatu bibliotēkā. Šajā gadā netika īstenots neviens 
pasākums, kurā tiktu popularizētas datubāzes. Datubāzu piedāvājums un to iespējas tika 
popularizētas sociālajos tīklos, sevišķi laikā, kad bibliotēka bija slēgta, kā arī sniegtajās uzziņās. 

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.  

Šis gads arī ieviesa korekcijas. Izdošanas termiņi tika pagarināti saistībā ar ārkārtas situāciju, 
bet ne tiem, kuri jau bija kavētāji pirms tās ieviešanas. 

Iekasētā soda nauda par kavējumiem 2020.gadā - EUR 2,95. 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, 
galvenie secinājumi pārskata periodā 

No lietotāju apkalpošanas viedokļa šogad nesaskatījām problēmas ar krājumu. Krājums tika 
papildināts gan ar jaunāko daiļliteratūru, gan nozaru grāmatām, gan lietotājiem bija pieejams 
plašs klāsts ar preses izdevumiem. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Tabula “2020. gada pamatrādītāji” 
 2019 2020 + - salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1 513 1 175 -338 

t.sk. līdz 18 gadiem 1 092 883 -209 

Apmeklējumu skaits 21 857 16 268 -5 589 

Izsniegumu skaits 20 390 15 626 -4 764 

2020. gadā Bērnu literatūras nodaļa apmeklētājiem bija atvērta 230 (-58) dienas. 

Ņemot vērā ar pandēmiju saistīto ārkārtas situāciju Latvijā, likumsakarīgi, ka visi bibliotēkas 
darba rādītāji ir samazinājušies. Īpaši tas ietekmēja apmeklējumu skaitu, jo nebija iespējams 
organizēt lielākus masu pasākumus un ekskursijas, kā arī slēgta bija spēļu un rotaļu istaba.  

Bērnu literatūras nodaļas lietotāji ir tuvāko skolu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 
2.vidusskolas – audzēkņi. Vasarā notika pilsētas skolu reorganizācija, kuras rezultātā Jēkabpils 
pamatskola tika likvidēta un tās skolēni iekļauti Jēkabpils 2.vidusskolas sastāvā. Tas nozīmē, 
ka krietni palielinājies šīs skolas audzēkņu skaits un reizē arī mūsu potenciālo lasītāju un 
apmeklētāju skaits. Bibliotēku apmeklē arī pārējo pilsētas skolu un arī daudzi tuvāko novadu 
skolu skolēni, bērnudārzu audzinātājas un visi, kuriem interesē bērnu literatūra.  

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 
Grāmatas krājuma veidošanai iegādājamies Jēkabpils grāmatnīcās SIA “Zvaigzne ABC” un 
SIA “Jānis Roze”, kā arī pie grāmatu izplatītājiem “Latvijas grāmata” un “Virja LK”. 
Lasītājiem nepieciešamās grāmatas krievu valodā iegādājamies SIA “Kors N”. Komplektējot 
grāmatu fondu, izvērtējam katras grāmatas piemērotību mūsu lasītāju interesēm un vajadzībām. 
Sākotnēji grāmatas iegādājamies vienā eksemplārā. Ja uz kādu izdevumu vērojams plašāks 
pieprasījums, iegādājamies papildus eksemplāru. Pagājušajā gadā ļoti pieprasītas grāmatas bija 
par Mazo Pūķi Kokosriekstu, par Supervaroni Apakšbiksi un par Dogmenu. 

Sekojam, lai pēc iespējas vienmērīgāks būtu jaunieguvumu sadalījums pa vecuma grupām. 
Vismazākajiem lasītājiem liels pārsteigums bija Mairas Dobeles trīs interaktīvas uzdevumu 
grāmatas sērijā “Kā Lupatiņi mācījās”. Grāmatas izskatās pēc parastām bilžu grāmatām, bet 
kļūst neparastas, kad tiek ieslēgta runājošā pildspalva. Darbošanās ar runājošo pildspalvu ir 
aizraujoša gan 2-3, gan 4-7 gadus veciem bērniem, jo pildspalva darbojas divos grūtības 
līmeņos.  

Tiem, kuri aizrāvušies ar Minecraft datorspēli, ļoti interesē izdevniecības “Egmont Latvija” 
izdotās Minecraft rokasgrāmatas. Plauktos nestāv arī Roblox spēļu ceļveži. Visus dabas draugus 
šajā gadā iepriecināja četras lielās, bagātīgi ilustrētās grāmatas – “Dinosaurium”, 
”Anatomicum”, “Botanicum”, “Animalium”, kas izdotas sērijā “Laipni lūgti muzejā”. 
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Pie vērtīgiem jaunieguvumiem noteikti pieskaitāma gada nogalē saņemtā Annas Skaidrītes 
Gailītes grāmata “Es stāstu par savu pilsētu”. Tā ir ne tikai autores, bet daudzu jēkabpiliešu 
sajūtu apkopojums par Jēkabpili. Grāmata veltīta pilsētas 350.jubilejai. 

Bez kārtējiem jaunieguvumiem, krājumu papildinājuši arī dāvinājumi un lietotāju atvietotās 
grāmatas. Saņemts LNB dāvinājums 20 grāmatas par € 163.57 lasīšanas veicināšanas akcijas 
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2020” īstenošanai. 

Projekta HOME LL1-422 ietvaros saņemtas 72 vienības (t.sk. 3 grāmatas, 1 attēlizdevums, 33 
audiovizuālie materiāli, 35 spēles un rotaļlietas). 

Tabula “Krājuma papildināšanas avoti” 

 Eksemplāri 

JP pašvaldība 311 + 300 periodika 

Dāvinājumi 33 

t.sk. Bērnu žūrija 20 

Projekts HOME 72 

Atvietotie 11 

Kopā: 727 

2020.gadā tika saņemti 32 nosaukumu periodiskie izdevumi. Turpinājām saņemt izdevniecības 
“Egmont Latvija” izdotos žurnālus. Pagājušā gadā to klāsts papildinājās vēl par trim 
izdevumiem – “Ķepu Patruļa”, Peppa Pig” un “Minecraft”. Ja mazajām meitenēm patīk “Disney 
Princeses” un “Peppa Pig”, tad zēnus vairāk interesē žurnāli par mašīnām “Vāģi” un “Hot 
Wheels”.  

Zēnu uzmanību saistīja arī žurnāls “Minecraft”, taču tas paspēja iznākt tikai 4 numuros un 
nākošgad vairs nav abonējams. Jaunākā skolas vecuma bērnu lasīšanas topā joprojām ir žurnāli 
“Donalds Daks”, “Avenīte”, “Spicīte”.  

Lielākie lasītāji ar nepacietību gaida katru jauno “Ilustrētā Junioriem” numuru. Vecāko klašu 
meitenes lasa “Aveni”, “Ievu” un novērots, ka meiteņu vidū arvien populārāka kļūst “Iedvesmas 
Dienasgrāmata”, kas lasītājām piedāvā neparastus uzdevumus un psiholoģiskus testus sevis 
izzināšanai. 

Janvārī populārais žurnāls “Ilustrētā Junioriem” svinēja 10 gadu jubileju. Atzīmējot šo 
notikumu, bibliotēkā organizējām plašu žurnālu skati. Lasītavā bija novietota arī Melnā kaste 
ar dažādiem āķīgiem jautājumiem, atbildes uz kuriem varēja atrast vai nu savā galvā, vai skatē 
izvietotajos žurnālos. Visi dalībnieki dāvanā saņēma “Ilustrētās Junioriem” speciālizdevumu 
“Dabas drauga klade”.  

Pavisam nesen jubileju piedzīvoja arī bērnu žurnāls “Pūcīte”, kuram decembrī iznāca 
100.numurs.  Pēdējos gados tieši “Pūcītes” lappusēs ievietotās attīstošās mīklas esam daudz 
izmantojuši, organizējot mīklu maratonu “Pūcītes ceturtdienas”. 
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Visa gada garumā sekojām bibliotēkas krājuma kvalitātei, atlasot un norakstot lasītāju 
nolietotos un novecojušos pēc satura iespieddarbus. No krājuma izslēgti arī lietotāju nozaudētie 
un sabojātie iespieddarbi, kā arī pārvietotie uz pilsētas bibliotēkas krājumu. 

Sastādīti 9 norakstāmo iespieddarbu saraksti. Izslēgtas 3 466 bibliotekārās vienības. 

Tabula “Iespieddarbu norakstīšanas iemesli” 
 Skaits 

Novecojuši pēc satura 504 

Lietotāju nolietotie 2 867 

Lietotāju nozaudētie 11 

Nodoti PB 84 

Kopā: 3 466 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana 

Gada laikā reģistrētas 1 400 uzziņas un konsultācijas, tai skaitā 75 uzziņas. 

Lai arī arvien lasītāju vidū pieaug tendence visu vajadzīgo informāciju iegūt savās informācijas 
tehnoloģijās, tomēr arī lasītavā apmeklētājiem sniegtas uzziņas par dažādiem tematiem. 
Jēkabpils 350.jubilejas gadā, daudzi jautājumi saistījās ar Jēkabpils vēsturi, ģerboņa un karoga 
stāstu, Krustpils pils atjaunošanu, Sporta halles atklāšanu, pilsētas iestāžu un uzņēmumu 
attīstību, seno arhitektūru, vides objektiem, slaveniem novadniekiem. Bērnus interesē 
informācija par dažādiem dzīvniekiem – kāmīšiem, vāverēm, jenotiem, lapsām, zebiekstēm, 
jāņtārpiņiem. Ir bijusi interese par nodarbēm brīvajā laikā – makšķerēšana, pagalma spēles, 
adījumu un kvīlinga raksti. Bērnu vecākiem meklētas uzziņas par katram vecumposmam 
raksturīgajām audzināšanas problēmām. Jaunāko klašu audzinātājas skaidrojušas jēdzienu 
drons, pandēmija, karantīna nozīmi. 

Uzziņu sniegšanai izmantotas gan interneta datu bāzes, gan bibliotēkas krājumā esošā uzziņu 
literatūra un tematiskās mapes. 

Datorlasītavā gada laikā sniegtas 465 konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar 
datoru un interneta lietošanu – informācijas meklēšana internetā, Word lietošana, e-pasta 
lietošana, prezentāciju veidošana, “Bērnu žūrijas” anketu aizpildīšana.  

Abonementā ikviens jauns lasītājs saņem konsultāciju par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, 
krājuma izvietojumu, kā arī īsu informāciju par lasītavā un datorlasītavā pieejamajiem 
pakalpojumiem. Dažkārt bibliotekāra palīdzība vajadzīga, kādas konkrētas grāmatas 
sameklēšanā, citreiz – grāmatu meklēšanā par kādu tematu. Bērnu dārzu audzinātājām veidojām 
grāmatu kopas par pieklājību, bailēm, mazgāšanos, par attiecībām ģimenē, par gadalaikiem. 
Pamatskolas vecuma lasītāji lūdza palīdzību bibliotekāram ieteikt grāmatas, kas būtu 
piemērotas literatūras stundās uzdoto prezentāciju veidošanai. Vasarā vairāku klašu skolēni 
vēlējās lasīt grāmatas no skolotājas ieteiktās literatūras saraksta. Uz populārākajām grāmatām 
veidojās rinda, kuras virzībai bibliotekārs sekoja. 
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Individuālās pārrunās esam aicinājuši apmeklēt bibliotēkas mājaslapu un iepazīties ar sociālajos 
tīkos ievietoto informāciju par bibliotēkas aktualitātēm. Apmeklētāji, sākot ar 5.klasi, tiek 
informēti par iespēju autorizēties un tādējādi attālināti izmantot elektronisko katalogu, pasūtīt 
sev vajadzīgo grāmatu, pagarināt izdevuma lietošanas termiņu, lasīt e-grāmatas. 2020.gadā 
bērnu literatūras nodaļā lasīja 106 autorizēti lasītāji. 

Sakarā ar jaunā koronavīrusa Covid -19 izplatību, bibliotēkā vairākkārt mainījās lietotājiem 
pieejamie pakalpojumi un lietošanas noteikumi. Tos nācās skaidrot gan klātienē, gan 
telefoniski. Informatīvi paziņojumi tika ievietoti mājaslapā un sociālajos tīkos, plakāti izvietoti 
bibliotēkas telpās. 

Lai pilnveidotu bērnu prasmes pašiem meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju, strādājam ar 
katru apmeklētāju individuāli un rīkojām arī pasākumus. 

Mūsdienās internets un sociālie tīkli ir  nozīmīga dzīves sastāvdaļa ne tikai pieaugušajiem, bet 
arī bērniem. Vecāku un arī bibliotekāru pienākums ir rūpēties par bērnu drošību interneta vidē 
un veicināt jēgpilnu digitālo tehnoloģiju lietošanu. Svarīgi mudināt viņus analizēt un izvērtēt 
informāciju, kas atrodama internetā, attīstīt kritisko domāšanu un informācijas analizēšanas 
prasmes.  

Izvirzot mērķi mācīt jaunajiem interneta lietotājiem būt gudriem sociālo tīklu dalībniekiem, 
bērnu literatūras nodaļa katru gadu piedalās portāla drossinternets.lv organizētā Drošāka 
interneta dienā. Laikā no 11.-14.februārim datorlasītavas apmeklētājiem piedāvājām aizpildīt 
dažādus testus, kas aicina pievērst uzmanību savai un citu interneta lietotāju uzvedībai, 
darbojoties sociālajos tīklos, pārdomāt riskus, ievietojot informāciju par sevi internetā. Tika 
izplatītas arī informatīvas lapiņas ar praktiskiem ieteikumiem un noderīgiem padomiem 
interneta lietotājiem. Pasākumā piedalījās 42 dalībnieki. Vasarā datorlasītavas apmeklētāji 
labprāt atsaucās aicinājumam piedalīties arī portāla drossinternets.lv izveidotajā pilsētu spēlē 
“Pilsētas ABC”. Spēlē iekļauta arī Jēkabpils, tāpēc bija interesanti pārbaudīt zināšanas par savu 
pilsētu. 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
Pielikums nr.3. Pasākumu foto apskats Bērnu literatūras nodaļā. 

Gada laikā esam organizējuši 31 pasākumu, kuros piedalījušies 1 427 dalībnieki.  

26.februārī notika lasīšanas veicināšanas akcijas “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2019” 
noslēguma pasākums. Akcijā piedalījās kupls ekspertu pulks - 155 dalībnieki. Visus čaklos 
lasītājus pulcinājām Jēkabpils Tautas nama zālē. Uz tikšanos ar bērniem bija ieradusies 
populārā bērnu žurnāla “Ilustrētā Junioriem” radošā grupa. Žurnāls 2020.gadā svinēja apaļu 
jubileju. Jau 10 gadu garumā šis izdevums katru mēnesi steidzas ciemos pie lasītājiem, lai 
pastāstītu kaut ko interesantu un iepriekš nezināmu par pasauli mums apkārt, rīkotu konkursus, 
piedāvātu pašiem veikt eksperimentus, savām rokām izgatavot kādu noderīgu lietu vai 
izmēģināt gardumu recepti. Un kur nu vēl katrā numurā publicētās mīklas un uzdevumi prāta 
asināšanai! Tikšanās reizē redakcijas darbinieces stāstīja par to, kā šajos desmit gados viņas 
kopā ar lasītājiem ir pētījušas, mācījušās, izzinājušas, veidojušas, meistarojušas un darījušas 
daudz ko citu, lai žurnāls būtu interesants. Pasākuma gaitā tika rīkoti konkursiņi bērniem un 
žurnāla veidotājas labprāt atbildēja uz daudzajiem lasītāju jautājumiem. Noslēgumā gan klašu 
kolektīvi, gan individuālie lasītāji saņēma diplomus, saldumu paciņas un nopelnītās balvas. 

Tradicionālais bibliotēkas mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas” pagājušajā gadā nefinišēja 
- cerēto 12 nodarbību vietā notika tikai 6. Kā vienmēr ceturtdienās lasītavas apmeklētāji minēja 
mīklas un darbojās radošajās darbnīcās. Pasākumā piedalījās 124 dalībnieki.  
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Gada sākumā aizsākām jaunu pasākumu ciklu – aktivitāšu sestdienas ”Burtu burziņš”. 
Pasākuma mērķauditorija ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri sāk iepazīties ar burtiem. Pasākuma 
diena izvēlēta sestdiena, lai ērtāk būtu gan bērniem, gan vecākiem. Katrā nodarbībā mēģinājām 
sadraudzēties ar kādu burtiņu. Dalībniekiem piedāvājam dažādas nodarbes veidus – burtu 
spēles, burtu meklēšanu, jaunu pasaku veidošana, attēlu zīmēšanu un krāsošanu, mēles mežģi 
un rotaļas. Piemēram, burta P nodarbībā tika šķirotas Pupas un Pogas, izmēģināta runājošā 
Pildspalva, krāsoti Papagaiļi, Pulksteņi, Pilis un Princeses. Katrs dalībnieks saņēma nelielu 
balviņu, bet piecgadīgā Paula Bogorode vēl īpašu pārsteiguma dāvaniņu, jo viņas vārds taču 
sākas ar burtiņu ”P”! 

Tradicionāli vasaras mēnešos organizējām Lielās vasaras spēles. Jūnija – pirmā vasaras 
mēneša tēma bija “Pinu, pinu vainadziņu”. Izspēlējām attēlu meklēšanas spēli internetā un 
viktorīnu par Līgo dienas un Jāņu tradīcijām. Jūlija spēle “Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta” 
bija veltīta Jēkabpils 350 gadu jubilejai. Pilsēta nemitīgi aug un mainās. Vecpilsētas laukums, 
Daugavmala, Krustpils pils, Krustpils saliņa, Kena parks, Mežaparks un daudzas citas vietas 
pēdējos gados kļuvušas skaistākas un priecē jēkabpiliešus un pilsētas viesus. Spēlē minējām 
attēlu mīklas un interneta meklējām interesantus faktus par Jēkabpili. Augusta spēlē “Atklājam 
Latvijas bagātības” neklātienē apceļojām Latviju un iepazinām tās bagātības – augu un 
dzīvnieku daudzveidību, skaistās pilsētas, pilis un sakrālās celtnes, interesanti izveidotos 
tūrisma objektus, gadu gadiem koptās sadzīves un kultūras tradīcijas un cilvēkus, kas šeit dzīvo, 
strādā un gādā, lai Latvija būtu pati skaistākā vieta uz pasaules. Spēles notika saskaņā ar visiem 
Ministru kabineta izstrādātajiem pulcēšanās ierobežojumiem sakarā ar covid 19 pandēmiju. 
Tāpēc šovasar nenotika bērniem tik aizraujošas kustību spēles. Līdz ar to arī dalībnieku skaits 
salīdzinoši ir mazāks – 281 dalībnieks. 

Dzejas dienu laikā 7.-12. septembrim rīkojām “Pantiņu mīklas”. Mīklu minēšana vienmēr ir 
aizraujoša. Dzejas dienās mīklas virknējas pantiņos un atbildes skatāmas attēlos. Kurai mīklai 
kurš attēls? Pasākumā piedalījās 90 minētāji. 

17. septembrī bibliotēkā notika radošā darbnīca “Prieks, rodies!” kopā ar jēkabpilieti Juriju 
Abramenko. Piekritīsiet, ka spēlēšanās ar lellēm visiem rada prieku. Pazīstamais leļļu 
mākslinieks ne tikai spēlējas ar lellēm, bet arī pats tās gatavo un ir bērnu iecienītās Jēkabpils 
pasaku muzeja “ButaForija” autors un veidotājs. Gluži kā "papa Karlo", kurš savulaik izgreba 
no pagales Buratino un iedvesa viņam dzīvību, tā arī katrai izgatavotajai lellei Juris Abramenko 
ieliek savu dvēseli un raksturu. Tiekoties ar darbīgo meistaru, uzzinājām, kā sauc pašu pirmo 
lelli, ko viņš radījis, kas ir marionete un kā to vada, un daudz ko citu. Bija izdevība arī pašiem 
pamēģināt izgatavot marioneti. Gāja grūti, bet interesanti.  

Jēkabpils 350. jubilejas gadam veltīts bija arī oktobrī organizētais zīmējumu konkurss “Mūsu 
skaistā pilsēta - Jēkabpils”. Likteņupes Daugavas tuvums, senās ēkas un ielas, atjaunotais 
Vecpilsētas laukums, Mežaparks un daudzas citas vietas veido Jēkabpils seju īpašu un mīļu 
katram jēkabpilietim. Kādu to redz bērnu acis – cerējām ieraudzīt zīmējumos. Konkursā 
piedalījās divi klašu kolektīvi – Jēkabpils 3.vidusskolas 3.klase un Jēkabpils 2.vidusskolas 2.e 
klase. Visbiežāk zīmējumos ieraudzījām mūsu pilsētas simbolu lūsi, Vecpilsētas laukuma vides 
objektus, Riekstu skvērā esošo strūklaku ar akmens lodi, Radžu ūdenskrātuvi un pludmali. 
Paldies 52 čaklajiem zīmētājiem! 

Gada laikā notika vairākas radošās darbnīcas. Viena no tām bija “Pasaku darbnīca”, ko 
veltījām izcilā itāļu rakstnieka Džanni Rodari (1920-1980) 100. dzimšanas dienai. Viņa 
populārākie darbi ir pasakas “Sīpoliņa piedzīvojumi”, “Dželsomino Melu zemē” un “Pasakas 
pa telefonu”. Dž.Rodari grāmata “Fantāzijas gramatika” ir bagātīgs iedvesmas avots vecākiem 
un citiem bērnu lasīšanas vadītājiem, lai rosinātu attīstīt bērnu iztēli un fantāziju. “Pasaku 
darbnīcā” bērniem devām iespēju vēlreiz tikties ar pasaules slavenāko pasaku sižetiem, minot 
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mīklas un asprātības uzdevumus, zīmējot un krāsojot, liekot puzles un spēlējot attīstošās spēles. 
Radošajās aktivitātēs piedalījās 70 dalībnieki. 

Gada nogalē noslēdzām bibliotēkas ikgadējo labāko lasītāju konkursu “Zvaigžņu lasītāji”. 
Katru mēnesi noteicām labāko lasītāju TOP 10 un trīs visčaklākos grāmatu un žurnālu lasītājus 
suminājām ar nelielām saldām bet veselīgām balviņām. Gada beigās noteicām labākos 12 
lasītājus. Šogad nebija kopīga pasākuma, bet tāpat kā katru gadu labākie lasītāji saņēma godam 
nopelnītās balvas un Pateicības rakstus individuāli apmeklējot bibliotēku.  

Par pasākumiem pārrobežu projektā “ LLI – 422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā 
ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils 
pilsētā (HOME)” 

Oktobrī tika uzsākts darbs pie projektā paredzēto nodarbību realizēšanas Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā. Oktobrī bija paredzētas divas Family time nodarbības. 
Projekta ietvaros vēl nebija piegādātas daudzas no aprīkojumam paredzētajām lietām, tāpēc 
nodarbības plānojām ar tām, kuras bija iegādātas uz konkrēto brīdi. 

1.nodarbība. Projekta atklāšana  “Bibliotēka mainās – projekts HOME; LLI – 422 – 
Jēkabpils pilsētas Bērnu literatūras nodaļā” -  14.10.2020.  

Pulcēšanās ierobežojumu dēļ pasākumā klātienē piedalījās ierobežots skaits cilvēku. Lai 
apzinātu plašāku auditoriju, pasākums tika raidīts tiešraidē Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Facebook profilā. 
Ar projektu, tā norisi, plānotajām aktivitātēm un iesaistīšanās iespējām ikvienu iepazīstināja 
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska. 
Noslēgumā klātesošie varēja iepazīties ar šobrīd projektā iegūtajām rotaļlietām, galda spēlēm, 
ierakstu diskiem un iemēģināt prasmes galda hokeja spēlē. 
Sižetu pārraidīja arī Vidusdaugavas televīzija un tas bija pieejams televīzijas portālā 
www.jekabpilslaiks.lv. Tas ir skatāms arī YouTube kanālā 
https://www.youtube.com/watch?v=88t06u7IdZ8&ab_channel=VDTVsizeti ar virsrakstu 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka piedāvā izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes ģimenēm ar 
bērniem un Vidusdaugavas televīzijas video arhīvā. Youtube kanālā šim sižetam uz 1.12.2020. 
bija 227 skatījumi. Klātienē šajā nodarbībā piedalījās 12 dalībnieki. 

2.nodarbība “Spēles un pasakas” bija paredzēta 24.10.2020. 

Saturā: Pasakas Trīs sivēntiņi izspēlēšana ar iegādātajām rokas un pirkstiņlellēm. 

Spēles, kas paredzētas pirkstu un roku aktivitātei, lellīšu iesaistīšanu. 

Radoša aktivitāte ar sev tīkamas mājas veidošanu (krāsošana, griešana, līmēšana) 

Tā bija paredzēta kā rotaļnodarbība, kuras laikā tiktu stāstīta pasaka, spēlētas dažādas spēles, 
kur galvenais atribūts būtu nopirktās rokas un pirkstiņlelles, ar kuru palīdzību šī nodarbība tiktu 
iedzīvināta. Bija paredzēts izspēlēt pasaku par trīs sivēntiņiem. Nodarbība bija paredzēta 
pirmsskolas vecuma bērniem ar ģimenēm. 

Nodarbība nenotika, jo pilsētā pasliktinājās situācija ar COVID-19 un iedzīvotāji tika aicināti 
nepulcēties un pilsētā tika liegti publiski pasākumi. Nodarbību paredzēts novadīt tad, kad ļaus 
situācija. 

3.nodarbība Faktu spēle “Kas ir Latvija” no 9.-14. novembrim. 

Saturs: iepazīšanās ar projekta laikā iegādāto galda spēli “Latvija.” 
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Tā kā novembris ir Latvijas svētku mēnesis, tad nodarbības tika sasaistītas arī ar Latviju. Šajā 
nodarbībā tika izmantota galda spēle “Latvija”, kas tika iegādāta projekta ietvaros. Nedēļas 
laikā faktu spēlē tika aptvertas piecas tēmas par Latviju – ģeogrāfija, vēsture, sports, kultūra un 
noslēgumā dažādi jautājumi par mūsu valsti. Par pareizām atbildēm tika piešķirti punkti un tas 
dalībniekos raisīja sacensības garu. Daudzi fakti par Latviju nebija zināmi, bet patīkami, ka, 
uzzinot  pareizo atbildi, sekoja izsauciens: “Tagad es to zināšu!”. Tātad ar spēles palīdzību mēs 
arī mācāmies!  

4.nodarbība Radoši-izzinoša nodarbība “Latvijas digitālie resursi” no 9.-21. novembrim  

Saturs: Latvijas elektronisko resursu piedāvājuma iepazīšana, latviešu - lietuviešu vārdu 
tulkošana un salīdzināšana. 

Projekta ietvaros ir paredzēts paplašināt un uzlabot bibliotēkas tehnisko bāzi un rosināt 
bibliotēkas apmeklētājus iepazīt jaunās tehnoloģijas, to iespējas un radoši tās izmantot. Lai arī 
novembrī bibliotēkā jaunās tehnoloģijas vēl nebija piegādātas un uzstādītas, rosinājām savus 
apmeklētājus izmantot jau esošās iespējas, jo vēlamies radīt interesi par tām, kas būs pieejamas 
tuvākajā nākotnē. Nodarbībā uzdevumi bija saistīti ar Latviju, bet tā kā projekta dalībvalsts ir 
Lietuva, tad aicinājām dalībniekus iztulkot dažus vārdus no latviešu uz lietuviešu valodu no 
elektroniski pieejamās latviešu lietuviešu vārdnīcas. Tā radījām interesi arī par kaimiņvalsti 
Lietuvu, kura šajā projektā ir sadarbības partneris. Tulkojot pavisam vienkāršus vārdiņus 
latviešu-lietuviešu valodā, bija iespēja salīdzināt līdzības un atšķirības, kas dažkārt pārsteidza. 

5.nodarbība Radošā darbnīca “Krāsaino lietussargu virpulī” no 23.-28. novembrim. 

Projekta ietvaros tika paredzēta arī materiālu iegāde radošajām nodarbībām, ar kuru palīdzību 
varētu radīt dažādas lietas. Šī iespēja arī tika izmantota. Novembra tēma bija lietussargi, kuras 
ietvaros bija iespējams pagatavot dažādus krāsainus lietussargus, lai pelēkās novembra dienas 
padarītu košākas. Baltie papīra šķīvju lietussargi kļuva krāsaini gan ar guaša krāsu, gan zīmuļu 
krāsu, gan flomāsteru palīdzību. No aplikāciju papīra locītie lietussargi īpaši patika mazākajiem 
bērniem, savukārt no krāsainiem papīra aplīšiem locītie un pēc tam līmētie lietussardziņi prasīja 
lielāku precizitāti un rūpību. Toties rezultāts bija iepriecinošs un daudzi dalībnieki savus 
darbiņus vēlējās aiznest mājās.  

6. nodarbība Radošā darbnīca “Re, kāda eglīte!” no 7.- 12. decembrim. 

Pirmssvētku nedēļā bibliotēkas lasītavā aicinājām bērnus  savām rokām pagatavo eglīti. Zaļu 
vai baltu, ar dažiem rotājumiem, jeb bagātīgi rotātu – pēc paša izvēles. Tapa daudzas skaistas 
eglītes, kuras rotāja bibliotēkas telpas un aizceļoja arī uz gatavotāju mājām. adošajā darbnīcā 
piedalījās 26 dalībnieki. 

Novembrī bibliotēkā tika piedāvāta arī Game hour (Spēļu stundas). Katru darba dienu no 2.-
30. novembrim no plkst. 10 – 15 bija pieejamas aktivitātes par tēmu “Iepazīsti Lupatiņus”. 
Esam nolēmuši, ka katru mēnesi Game hour tiks veltīta kādai konkrētai tēmai, kuras ietvaros 
tiks izmantotas projektā iegādātās lietas. Game hour ir paredzētas jaunākā vecuma bērniem.  

Četri mazie Lupatiņi - Zeķīte, Cimdiņš, Spilventiņš un Lakatiņš – ir audumu bērniņi no auduma 
mājas. Šos tēlus ir radījusi latviešu rakstniece Inese Zandere. Projekta laikā tika iegādāta 
grāmatiņa kopā ar CD un DVD, kur bērni var dzīvot līdzi šiem varoņiem. Novembrī bija iespēja 
šos tēlus ieraudzīt animācijas filmiņās un klausīties šim filmiņām veidotās dziesmas. 
Izmantojām arī bibliotēkā jau agrāk iegādāto Runājošo pildspalvu un Mairas Dobeles izveidoto 
grāmatu sēriju “Kā Lupatiņi mācījās”. Novembra Spēļu stundas apmeklēja 18 interesenti. 
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Decembra Spēļu stundas tēma bija “Ļoti gaidu Ziemassvētkus!”. Pēc tumšā rudens laika mēs 
visi ļoti, ļoti gaidām Ziemassvētkus. Ar baltu sniedziņu, ar mirdzošām svecītēm, ar 
Ziemassvētku vecīti, kurš nes dāvanas mazajiem un lielajiem. Arī bibliotēkā decembrī ienāca 
svētku gaidīšanas prieks – klausījāmies Ziemassvētku dziesmiņas no projektā saņemtā CD, 
lasījām dzejolīšus, krāsojām rūķīšus un ar fliterīšiem, pārsliņām un zvaigznītēm rotājām mazas 
papīra eglītes. Decembra Spēļu stundas apmeklēja 16 dalībnieki. 

Protams, šo Spēļu stundu laikā var izmantot arī citas projektā nopirktās rotaļlietas. Populārākās  
bija Stacking Fire Engine un Safari Sorting Lorry – klucīšu automašīnas. 

Interesi izraisīja Galda hokeja esamība bibliotēkā. Kamēr to atļāva epidemioloģiskā situācija, 
tas tika piedāvāts bibliotēkās apmeklētājiem. Tas tika izmantots no 15.-26. oktobrim. Pa šīm 
dienām to spēlēja 27 apmeklētāji, daži to darīja atkārtoti. Vienreizējais apmeklējums – 17 galda 
hokeja izmantotāji. 

Lai labāk atklātu bērnu literatūras nodaļas krājumu, esam organizējuši kādu plašāku grāmatu 
skati vai izstādi: 

 janvārī - “Kad stundas beigušās” – grāmatas un žurnālu raksti par dažādiem 
vaļaspriekiem – pērļošanu, origami veidošanu, ; 

 februārī - “Pankūkas un citas kūkas” – februārī tiek svinēta Pankūku diena. Skatē 
žurnālā “100 labi padomi” un grāmatās atrodamās dažādu pankūku receptes un 
fotogrāfijas; 

 martā – “Koši. Droši. Radoši” – Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde; 
 jūnijā – “Ai, vasara, es tevi ziedos jūtu”; 
 jūlijā – “Jēkabpils gadu ritumā ” – fotogrāfes Spodras Purviņas un foto pulciņa 

dalībnieku Jēkabpils fotogrāfijas, kas tapušas pirms 15-20 gadiem; 
 augustā – “Atkausēt dvēseli mīlestībai” – veltīta dāņu pasaku meistaram H.K. 

Andersenam 215. dzimšanas dienā; 
 septembrī – “Lasi, atklāj, mācies!!” – žurnālam “Ilustrētā Junioriem” 10 gadu jubileja. 

Pie skates Melnā kaste ar viktorīnas jautājumiem un uzdevumiem; 
 oktobrī – “Kā klājas, Rūķīt?” – skatē pasaku grāmatas par rūķiem; 
 novembrī – “Mūsu skaistā pilsēta - Jēkabpils!”- bērnu zīmējumu skate; 
 decembrī – “Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk!” – dzejoļu un padomu grāmatas 

svētku sagaidīšanai. 

Gada laikā esam organizējuši 9 plauktu izstādes: 

 rakstniekiem-jubilāriem (M. Rungulim, A. Sk. Gailītei, Dz. Rinkulei-Zmzarei); 

par  tēmām:  

 “Ceļojums pieklājības pasaulē”- izstādē grāmatas ar ieteikumiem par uzvedību pie 
galda, teātrī, skolā un citās dzīves situācijās;  

 “Pa mīlestības labirintiem” – 14. februāris – Valentīna diena; 
 “Ūdens lāsītes stāsts” – par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, par dabas saudzēšanas 

problēmām; 
 “Tēti, mēs tevi mīlam!” – 13. septembris – Tēva diena; 
 “Kādā tumšā rudens vakarā...” –  spoku stāsti; 
 “Ar Dzimtenes sajūtu sirdī” – grāmatas bērniem par Latvijas simboliem, izcilākajiem 

Latvijas cilvēkiem, latviešu rakstnieku dzejas veltījumi Latvijai. 

Informācija par bibliotēkā organizētiem pasākumiem regulāri tiek izlikta uz Ziņojumu dēļa, 
nosūtīta Jēkabpils pilsētas bibliotēkai tālākai publicēšanai vietējos masu mēdijos un sociālajos 



51 
 

tīklos. Uz atsevišķiem pasākumiem uzrunājam bibliotēkas apmeklētājus individuāli un izplatām 
mazas skrejlapiņas. Pasākumus fotogrāfijas iespējams apskatīt pilsētas bibliotēkas mājaslapā 
un sociālajos tīklos. 

Pēc pasākumiem aicinām apmeklētājus savus vērtējumus un vēlējumus ierakstīt “Ierosinājumu 
un atsauksmju grāmatā”. 

Bērnu literatūras nodaļā notikušo pasākumu, nodarbību un izstāžu fotogrāfijas skatāmas 
pielikumā. 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 
partneri, sadarbības vērtējums 

Bibliotēkas darbs saistīts ar daudzām pilsētas kultūras un izglītības iestādēm. Jēkabpils 
2.vidusskolas jaunāko klašu audzinātājas Līvija Karaseva (2.e klase), Biruta Sprindža (1.a 
klase) un Rudīte Žurila (1.e klase) iesaistīja savus klašu kolektīvus “Bērnu žūrijas” darbā. 
Līvijas Karasevas un Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāja Mārītes Viļumas (3.klase) skolēni 
piedalījās zīmējumu konkursā “Mūsu skaistā pilsēta – Jēkabpils”. Jēkabpils jubilejas gadu 
decembrī noslēdza Jēkabpils 2.vidusskolas 2.b klases (audzinātāja Svetlana Jekaraševa) 
skolēnu darbu izstāde “Salūts mūsu pilsētā”. Laba sadarbība izveidojusies ar PII “Auseklītis” 
audzinātāju Viku Kuzminu un PII “Zvaniņš” audzinātāju Ainu Valteri, kuras bibliotēkā ņem 
tematiskas grāmatu kopas nodarbībām savās bērnudārzu grupiņās. 

Martā lasītavas apmeklētāju uzmanību piesaistīja Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu (skolotāja 
Dina Lukstiņa) darbu izstāde “Koši. Droši. Radoši”. Savukārt jūlijā lasītavās stendos tika 
izkārtota fotoizstāde “Jēkabpils gadu ritumā”. Fotogrāfiju autore Jēkabpilī pazīstamā fotogrāfe 
Spodra Purviņa un viņas vadītā Bērnu un jauniešu centra foto pulciņa audzēkņi.  

Pateicamies leļļu meistaram Jurijam Abramenko, kurš atraktīvi darbojās ar bērniem nodarbībā 
“Prieks, rodies!”.  

Gada nogalē Vecpilsētas laukumā Jēkabpils pilsētas bibliotēka aicināja tvert svētku sajūtas caur 
bērnu zīmējumiem, kuri tapuši Bērnu literatūras nodaļā. Izmantojot QR kodu lasītāju, bija 
iespēja noskenēt kādu no četriem izvietotajiem QR kodiem, lai savā viedierīcē redzētu pilsētas 
bibliotēkas izveidotu Ziemassvētku sveicienu. Paldies bibliotēkas dizaina speciālistam 
Rolandam Lagūnam! 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 
Ņemot vērā pandēmijas laikā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, gandrīz visi tālākizglītības 
pasākumi notikuši attālināti Zoom vai Microsoft Teams vidē. 

18.06 – Norises vieta: Platformā ZOOM /Organizē: Jēkabpils Galvenā bibliotēka/ Pasākuma 
nosaukums: Atskats uz 2019.gadu, Covid ietekme uz Bibliotēku darbu/ Piedalījās; Valda 
Kļaviņa; 

04.09 – Platforma ZOOM/ Eiropas Parlaments, LNB/ Ceļazīmes mediju lietošanā: 
Bibliotekāru un senioru medijpatības stiprināšanas seminārs / Valda Kļaviņa, Dzintra 
Treikovska, Dzintra Ģeidāne, Ilona Kikuste; 

17.09  - Krustpils kultūras nams/a/ s Swedbank sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku/ 
Apmācību seminārs “Banka datorā un telefonā – nāc un uzzini vairāk!” / Valda Kļaviņa, 
Dzintra Ģeidāne; 

25.09 - Tiešsaiste, platforma “Microsoft Teams”/ LNB/ Seminārs “Ievads medijpatībā”/ 
Valda Kļaviņa; 
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09.10. - Tiešsaiste, platforma “Microsoft Teams”/ LNB, Bibliotēku attīstības centrs/ “Latgales 
reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtsspējīga attīstība: mēs būvējam šo 
pasauli paši”/ Valda Kļaviņa, Dzintra Treikovska, Dzintra Ģeidāne, Ilona Kikuste; 

29.10 - Platformā MS Teams/ LNB /  Kritiskā domāšana mediju telpā/ Valda Kļaviņa, 
Dzintra Treikovska; 

04.12 - Tiešraide ZOOM platformā / INTERREG V – A LATVIJA LIETUVA PĀRROBEŽU 
SADARBĪBAS PROGRAMMA 2014-2020 Projekts “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide 
kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils 
pilsētā” HOME LLI-422 /  Seminārs “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, 
vecākiem un pedagogiem” / Valda Kļaviņa, Dzintra Treikovska, Dzintra Ģeidāne, Ilona 
Kikuste. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 
risināšanas ceļi 
Aizvadīts grūts gads un priekšā mums nezināmiem pārbaudījumiem pilns jaunais gads. Varētu 
uzskaitīt tradicionālās bibliotēku darba problēmas, bet tās visas ir nieks. Jo svarīgākā mūsu visu 
problēma ir COVID – 19. Bibliotēka te strādā, te nestrādā, pulcēšanās ierobežojumi, grāmatu 
karantīna, maskas un vairogi, roku un virsmu dezinfekcija. 

Centīsimies iespēju robežās strādāt, atbalstīsim cits citu un nezaudēsim optimismu šajā 
sarežģītajā laikā. 
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8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

2020.gads saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā, protams, ieviesa savas korekcijas arī 
bibliotēkas novadpētniecības darbā. Pasākumi tika organizēti ierobežotam cilvēku skaitam, 
ievērojot pandēmijas laika noteikumus (maskas, roku dezinfekcija, 2 m distancēšanās). Kad 
bibliotēka uz noteiktu laiku tika slēgta, pasākumus varēja vērot tiešraidē bibliotēkas Facebook 
kontā. Tā kā pasākumos tika pieaicināti vēstures speciālisti, pasākumi ir ierakstīti, saglabāti 
video, apstrādi un papildina novadpētniecības materiālus ar unikālu informāciju. 

Taču darbs pie elektroniskā kataloga, analītisko aprakstu veidošanas un datu bāzes 
papildināšanas norisinājās arī attālināti no mājām. Un galvenie darba virzieni (iespēju un atļautā 
robežās) saglabājās: 

 Informācijas apzināšana par Jēkabpils pilsētas un reģiona vēsturi, uzņēmumu, 
iestāžu vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem;  

 Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar analītiskajiem aprakstiem, 
anotācijām, rakstu elektroniskajām kopijām PDF formātā;  

 Autoritatīvo ierakstu izveide; 
 Darbs pie Jēkabpils Goda pilsoņu dzīves un darba aprakstu sagatavošanas un 

rediģēšanas mājas lapas sadaļai Novadpētniecības kalendārs;  
 Novadpētniecības tematisko mapju materiālu digitalizēšana;  
 Pilsētas un tās apkaimes vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar 

izstādēm, lekcijām un tematiskiem pasākumiem (2020.gadā galvenokārt tiešsaistes 
vidē bibliotēkas mājas lapā un Facebook kontā); 

 Sadarbība ar vietējiem laikrakstiem, medijiem, biedrībām un novadpētniekiem 
novada materiālu un pasākumu popularizēšanā. 

Novadpētniecības krājums 

 Grāmatas par novadu un novadniekiem; 
 Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs; 
 Novadā un novadnieku izdotās grāmatas; 
 Periodiskie izdevumi – laikraksti “Padomju Daugava” (no 1970.g. jūlija), “Brīvā 

Daugava” (no 1990.g. jūnija), “Jēkabpils Vēstnesis” (no 1991.g.), “Jaunais 
Vēstnesis” (līdz 2019.g.7.jūnijam, kad iznāca laikraksta pēdējais numurs), 
“Jēkabpils Vēstis”, “Ceturtdiena”. 

 Personāliju (29) un nozaru (65) tematiskās mapes; 
 Novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kurā uz 2021.gada 1.janvāri ir 53 452 

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 2020.gadā papildinājies ar 80 izdevumiem. Kopumā 
Novadpētniecības krājumā ir 731 vienība. Krājumu veido grāmatas, bukleti, kartogrāfiskie un 
audiovizuālie izdevumi.  
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Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām 
bibliotēkām. Kāatšķirības 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. 

Tabula “Darbs ar elektronisko Novadpētniecības datu bāzi” 

Darbība datu bāzē Skaits 

Izveidoti MARC ieraksti 1778 

Rediģēti MARC ieraksti 1540 

Importēti MARC ieraksti 53 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 1 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 38 

Importēti autoritatīvie ieraksti 8 

Izveidotas anotācijas 1793 

Rediģētas anotācijas 10 

Pievienoti PDF lokālajās anotācijās 222 

1410 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).  

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana  

Viens no bibliotēkas novadpētniecības darba mērķiem ir ieinteresēt cilvēkus savas pilsētas, 
mikrorajona, dzīvesvietas un tās apkaimes vēstures izzināšanā, aicināt saglabāt personīgajos 
arhīvos un dzimtas albumos esošās fotogrāfijas, dokumentus. Mēs aicinām cilvēkus nelaist 
zudībā (nededzināt, neizmest atkritumu konteineros!) arī bēniņos atrastas senas, kaut arī 
nepazīstamu cilvēku fotogrāfijas, bet dāvināt (vai atnest ieskenēšanai) tās bibliotēkai vai 
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muzejam, lai šajās atmiņu institūcijās tiktu saglabātas liecības par dzimto pilsētu un tās apkaimi, 
uzņēmumu vēsturi, dažādiem notikumiem un cilvēkiem, kas tajos piedalījušies, tādējādi 
veidojot mūsu kopīgo vēsturi.  

Cilvēki ir atsaukušies mūsu aicinājumam un atnesuši uz bibliotēku daudzas fotogrāfijas. Tās 
izvērtējam un ieskenējam. Tā bibliotēkas digitalizēto materiālu krājums papildinās ar vairākām 
fotokolekcijām. 

2020. gadā Jēkabpils pilsētas bibliotēka turpināja novadpētniecības krājumā esošo materiālu 
digitalizāciju. Šajā laikā tika uzsākta iepriekšējos gados digitalizēto fotogrāfiju un kolekciju 
aprakstīšana un pievienošana novadpētniecības katalogam BIS Alise. Izveidotas 137 kolekcijas 
ar kopējo vienību skaitu 867, apvienojot fotogrāfijas pēc temata, īpašnieka, notikuma utml.. 
Kolekcijas saglabātas *pdf. formātā un pievienotas kataloga aprakstam lokālajā anotācijā. 

2020. gadā uzsākta bibliotēkas rīkoto pasākumu prezentāciju aprakstīšana. Aprakstītas 23 
prezentācijas ar kopējo vienību skaitu 1608, saglabātas *pdf. formātā un pievienotas 
novadpētniecības katalogam lokālajā anotācijā. 

 Šajā gadā uzsākta arī bibliotēkas rīkoto izstāžu materiālu digitalizācija. Digitalizētas 
un BIS Alise aprakstītas 2 fotogrāfiju izstādes ar kopējo vienību skaitu 123.  

 Turpināta digitalizēto rakstu un sīkbilžu pievienošana novadpētniecības 
analītiskajiem aprakstiem BIS Alise. Pievienoti 16 raksti ar kopējo vienību skaitu 59. 

 2020. gadā turpināta privātpersonu fotoattēlu digitalizācija. Digitalizētas 4 
privātpersonu fotogrāfijas ar kopējo vienību skaitu 116. Digitālo objektu formāts: *pdf., 
*jpg. 

 Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzei 2020.gadā pievienotas 222 
laikraksta “Brīvā Daugava” rakstu elektroniskās kopijas PDF formātā. Tās pieejamas 
lasīšanai un izdrukai no bibliotēkas vietnes www.jpb.lv.  

NP darba popularizēšana un sadarbības partneri 

Pēc dalībnieku atsauksmēm visinteresantākie aizvadītajā gadā bija cikla “Jēkaba vakari. 
Mūsu nezināmā vēsture” pasākumi, kas notika sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums” 
un tās biedriem – vietējiem novadpētniekiem Jāni Apīni, Jāni Zepu, Sarmīti Ozoliņu, Daci 
Lukšēvicu. Šie pasākumi bija skatāmi un klausāmi arī tiešraidē. Kopumā šajā ciklā notika 
desmit pasākumi. 

Tās bija tikšanās, lekcijas, novadpētniecības ekskursijas un stāstījumi par Jēkabpils Romas 
katoļu baznīcas un draudzes, pilsētas rajona Zīlāni, pilsētas centra apbūves un vietējo 
būvmateriālu izmantošanas vēsturi, Uniātu vēsturi Jēkabpilī un Latvijā, Krustpils evaņģēliski 
luterisko baznīcu u.c. Ja pirmajos pasākumos mēs vēl varējām aicināt cilvēkus reāli piedalīties 
ekskursijā un gājienos pa apskatāmajām vietām, tad rudenī un gada nogalē darba formu nācās 
mainīt.  

Viens no “Jēkaba vakaru” pasākumiem, kad vēl varējām pulcēties, notika 30.jūlijā, kad kopā ar 
lektoru – vēstures maģistru, diakonu Valdi Francisku Plenni veltījām laiku ar Jēkabpils 
uniātiem saistītu vietu apskatei un iepazinām vēl vienu būtisku mūsu pilsētas vēstures aspektu. 

Pēc kopīgas pastaigas ar sarunām un vērojumiem pa bijušo Romas katoļiem piederošo pilsētas 
teritoriju ar interesi klausījāmies V.F.Plennes lekciju – prezentāciju par uniātu vēsturi mūsu 
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Pēc kopīgas pastaigas ar sarunām un vērojumiem pa bijušo Romas katoļiem piederošo pilsētas 
teritoriju ar interesi klausījāmies V.F.Plennes lekciju – prezentāciju par uniātu vēsturi mūsu 
valsts teritorijā un nesen dibinātajā Jēkabpilī. Lektora stāstījums sniedza ieskatu viņa pētījumā 
“Uniāti (grieķu katoļi) Latvijas teritorijā 17.–19. gs.”  

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Tiešraides pasākumi. Jauna veida pasākumu formu nācās ieviest saistībā ar Covid-19 vīrusa 
infekcijas izplatīšanos Latvijā. Tā kā rudenī un gada nogalē vairs nedrīkstējām tikties klātienē, 
pasākumus ierakstījām un interesenti varēja tos noskatīties un noklausīties tiešraidē vai nu 
bibliotēkas mājaslapā vai tās Facebook kontā. 

Tā pēdējie 2020. gada “Jēkaba vakaru” stāstījumi “Mūsu nezināmā vēsture. Krustpils 
evaņģēliski luteriskā baznīca” (mācītājs Ē.Bērziņš), “Viss mainās. Deviņdesmitie” 
(L.Salcevičš) un “Fotogrāfija – vēstures liecinieks” (J.Zeps) jau izskanēja šādā veidā. 

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 nelielajā 
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 (dubulto 
ierakstu dzēšana, sākotnējo nekvalitatīvo ierakstu rediģēšana).  

Darbs pie Jēkabpils ievērojamu cilvēku dzīves un darba aprakstu sagatavošanas un rediģēšanas.  

Izveidot un ievietot NP datu bāzē aprakstus bibliotēkas veidotajām ilgstoši uzglabājamām 
ceļojošajām izstādēm. 

Turpināt precizēt autoritatīvos aprakstus un veidot jaunus (kuriem vēl nav) Jēkabpils 
ievērojamām personībām bibliotēkas mājaslapas sadaļai Novadpētniecības kalendārs. 
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9. Projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 
nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 
īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

Ģimenes 
stiprināšana ar 
bibliotēkas 
sadarbības 
palīdzību kā 
ieguldījums 
sociāli-
ekonomiskajā 
attīstībā Ludzas 
novadā, 
Rokišķu rajonā 
un Jēkabpils 
pilsētā (HOME; 
LLI-422) 

Interreg V-A 
Latvijas – 
Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 
2014.-2020. 
gadam 

Kopējās projekta 
izmaksas ir  
229 448.01 EUR. 
Projekta 
līdzfinansējums 
no Eiropas 
Reģionālās 
attīstības fonda ir  
195 030.79 EUR. 
 
Jēkabpils 
pilsētas 
bibliotēkas 
aktivitāšu 
finansējums 
70 243.64 EUR 

Mērķis: veicināt Ludzas 
(Latvija), Rokišķu (Lietuva) 
un Jēkabpils (Latvija) 
pašvaldību iedzīvotāju 
sociāli ekonomisko 
aktivitāti, tādējādi sekmējot 
dzīves apstākļu uzlabošanos 
Latvijas un Lietuvas 
pierobežas reģionā – 3 
pašvaldībās, kuras atrodas 
tālu no attīstības centriem, ar 
zemu dzimstības, augstu 
mirstības līmeni un zemu 
iedzīvotāju ienākumu 
līmeni. 
 
Projekta īstenošanas laiks: 
01.07.2020.-30.06.2022. 

Atbalstīts 

Esam sadarbības partneri Ludzas novada pašvaldības pārrobežu sadarbības projektā “Ģimenes 
stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā 
Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME; LLI-422), kuru finansē Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. 

Projekts sākts 2020.gada jūlijā. Projektā paredzētās aktivitātes: 

 projekta partneri organizē izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb 
“Ģimenes laiks”; 

 bibliotēku telpās tiek piedāvāta iespēja vecākiem un vecvecākiem piedalīties Spēļu 
Stundās jeb GAME hours; 

 notiks divi kopīgi festivāli Ludzā un Rokišķos ar aktīvāko ģimeņu ar bērniem 
piedalīšanos; 

 projektā iesaistītie bibliotekāri piedalījās seminārā “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi 
darba devējiem, vecākiem un pedagogiem”, kas notika tiešsaistes formā 2020. gada 4. 
decembrī; 

 projektā iesaistītie bibliotekāri piedalīsies kopīgos semināros Ludzā, Jēkabpilī un 
Rokišķos, kā arī mācību braucienā uz Helsinku bibliotēkām (Somijā); 

 bibliotēkas iegādājas interaktīvo aprīkojumu, grāmatas, spēles projekta aktivitāšu 
organizēšanai; 

 tiek veidota spēļu platforma “HOME” ar informāciju par partneru pašvaldībām, to 
iestādēm, dabas un tūrisma objektiem, un tā būs brīvi pieejama partneru bibliotēkās. 

Projekts tiek balstīts bibliotēkās kā daudzfunkcionālās iestādēs, kuras apmeklē cilvēki, meklējot 
ne tikai informāciju, bet arī saskarsmi. Tās nodrošina informāciju, kas apmeklētājiem ir 
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nepieciešama darbam, ģimenei, atpūtai, veselībai, utt. Projekts paredz, ka bibliotēkas ir vietas, 
kur tiek glabāta informācija par vietējiem procesiem un tām ir ļoti liels potenciāls sociālās 
atstumtības mazināšanai savu pašvaldību teritorijās. Mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties 
Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkām. Bibliotēkas, kas piedāvās ērtus un patīkamus 
apstākļus ģimenēm, kļūs par socializācijas un komunikācijas vietu. 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka un Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka intensīvāk strādās ar ģimenēm kā ar mazām “sabiedrībām” vietējā sabiedrībā: tās 
paplašinās bibliotēku apmeklētāju loku un nodrošinās ģimenei draudzīgus apstākļus savās 
telpās. Bibliotēkas uzsāks atraktīvas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” 
jeb “Ģimenes laiks”, kurās jebkurš vecāks, ģimene varēs piedalīties un iemācīties kaut ko jaunu. 
Kopā partneru bibliotēkas organizēs 114 Family Time aktivitātes 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem  

Šis projekts ir lielākais kādu līdz šim bibliotēka ir realizējusi. Tas ir liels izaicinājums un jaunas 
pieredzes gūšana. 

Projekta rezultātā bibliotēka jau ir ieguvusi Bērnu literatūras nodaļai jaunu, mūsdienīgu 
aprīkojumu un spēs sniegt mūsdienīgu IT piedāvājumu. 
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10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

Pielikums nr.6. Publikācijas, video sižeti. 

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  

Publikācijas un informatīvi paziņojumi par bibliotēkā paredzētajiem pasākumiem un izstādēm 
vietējos laikrakstos „Brīvā Daugava”, „Jēkabpils Vēstis”.  

Bibliotēkas darbinieki (R.Lenša, A.Rubine, S.Miņkova) 2020.gadā sagatavoja 4 publikācijas 
laikrakstā „Brīvā Daugava”. Kopumā gada garumā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vārds 
izskanējis 70 publikācijās (to skaitā 15 par Bērnu literatūras nodaļu) laikrakstos “Brīvā 
Daugava” un “Jēkabpils Vēstis”, 11 sižetos informatīvajā ziņu portālā www.jekabpilslaiks.lv . 

Informācija par bibliotēkas pasākumiem tika ievietota arī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv, 
www.facebook.com, www.instagram.com 

2020.gadā bibliotēkā noorganizēti 49 pasākumi, tajā skaitā 12 literatūras izstādes, 3 
novadpētniecības materiālu izstādes (2 no tām – ceļojošās), 1 virtuālā izstāde, 1 zīmējumu un 1 
ekslibru izstāde, 9 tematiskie pasākumi un tikšanās, 2 grāmatas atvēršanas svētki, 4 fotogrāfiju, 
2 dekoratīvo priekšmetu izstādes, 3 novadpētniecības ekskursijas. Janvārī, februārī un martā 
katra mēneša ietvaros trešdienās notika individuālās konsultācijas e-prasmju jautājumos 
kopumā 15 dalībniekiem. Notika arī 1 filmas demonstrējums, 1 bibliotekārā stunda, 3 lekcijas, 
3 jauno grāmatu dienas klātienē. (Jauno grāmatu saraksts tika sagatavots katram mēnesim un 
bija pieejams gan drukātā formā, gan bibliotēkas mājaslapā. Ierasti bija, ka mēneša pirmajā 
piektdienā plkst. 12 visi zināja, ka ir Jauno grāmatu diena un atsevišķi uz galda, bibliotēkas 
abonementa telpā tika izvietotas visas jaunās grāmatas, kuras varēja izvēlēties, un aktīvākie šo 
klātienes iespēju izmantoja. Sākot ar aprīli šī klātienes iespēja tika atcelta, bet ar jauno grāmatu 
sarakstu un to anotācijām varēja iepazīties bibliotēkas mājaslapā katru mēnesi.).  

Par visiem pasākumiem un izstādēm sagatavotas afišas un īsas anotācijas bibliotēkas mājaslapā 
www.jpb un Facebook kontā. Sagatavotas deviņas mēneša pasākumu plānu afišas. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapas www.jpb.lv jaunā versija pie lietotājiem nonāca 
2020.gada 23.janvārī. Laika posmā no 2020.gada 23.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim ir 
veikti 34 485 lapas skatījumi. 

Mājaslapā regulāri tiek atjaunota informācija, publicētas aktualitātes, atspoguļoti pasākumi, 
veidots notikumu kalendārs, foto un video galerijas, grāmatu jaunieguvumu saraksts. 

Atsevišķā apakšnodaļā tiek atspoguļoti notikumi Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļā, publicēta bērniem un jauniešiem aktuālā informācija. 
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Mājaslapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem 
(maksas un bezmaksas), e-resursiem, datu bāzēm. 

Apmeklētākās sadaļas: 
 Sākumlapa; 
 Aktualitātes; 
 Pakalpojumi; 
 E-resursi; 
 Arhīvs; 
 Kontakti. 

2020.gada sākumā pēc jaunās mājaslapas publicēšanas liela daļa apmeklētāju aktīvi izmantoja 
pasākumu/notikumu arhīva iespējas, kas iepriekšējā mājaslapās versijā nebija pieejama. No 
vecās mājaslapas “pārnestie” līdz pat 10 gadus vecie notikumi radīja nebijušu interesi lietotāju 
vidū, katrs ieraksts tika aplūkots vairāku tūkstošu reižu. 

2020.gadā “Aktualitāšu/notikumu” sadaļā publicēti 116 ieraksti, no tiem 52 sadaļā “Bērniem 
un jauniešiem”.  

Skatītākie ieraksti (saistībā ar): 
 Pasākuma atskats - tikšanās ar Janīnu Kursīti fotomirkļos; 
 Ilzes Strēles fotoizstāde "Mans tautastērps Latvijā un pasaulē" 
 Katra mēneša pasākumu plāns; 
 Aktualitātes par bibliotēkas darbību ārkārtas situācijas laikā. 

Gada griezumā pievienota 51 galerija, ieskaitot Bērnu literatūras nodaļu.  
Publicēti 25 video/audio faili. 

Sociālie tīkli 

Bibliotēkas profils sociālajos tīklos: www.draugiem.lv (2), www.facebook.com (2), 
www.instagram.com (2), video satura platformā www.youtube.com. 

Bibliotēkas publicitātes veicināšanai jau piecus gadus darbojas bibliotēkas profils sociālajā tīklā 
www.draugiem.lv (kopš 2016. gada 1. novembrī arī 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. 

Bibliotēkas profils sociālajā tīklā www.instagram.com izveidots 2018.gada 30.augustā. Līdz 
2020.gada 1.augustam bibliotēkas un Bērnu literatūras nodaļas saturs tika publicēts vienā 
profilā. 2020.gada augustā tika izveidots atsevišķs Bērnu literatūras nodaļas konts sociālajā 
tīklā www.instagram.com , izdalot tikai atsevišķi bērniem un jauniešiem paredzēto saturu. 

2020. gadā sociālajos tīklos kopumā publicēti 676 ieraksti. Tas ir par 138 ierakstu vienībām 
vairāk, salīdzinot ar sociālajos tīklos publicēto vienību skaitu 2019. gadā. 

Bibliotēkas sociālo tīklu profilos www.draugiem.lv, www.facebook.com un 
www.instagram.com  lietotāji iegūst sev nepieciešamo informāciju par bibliotēkas 



61 
 

pakalpojumiem, gaidāmajiem notikumiem ar publicēto ierakstu palīdzību, kā arī rakstot 
individuālas vēstules bibliotēkai vai komentāru veidā apmainoties viedokļiem.  

Draugiem.lv 

303 sekotāji (2019. gadā 302 sekotāji), BLN (Bērnu literatūras nodaļā) – 83 sekotāji (2019. 
gadā - 81 sekotāji).  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profila sasniegtā auditorija 2020.gadā pēc veikto ierakstu 
skatījumu skaita – 10868, savukārt Bērnu literatūras nodaļas profilā sasniegtā auditorija – 4013.  

Publicēto ierakstu skaits – 142. BLN – 68. 

Pēc iepriekšējo gadu statistikas var secināt, ka portāls draugiem.lv kļūst mazaktīvs. Par to 
liecina arī sekotāju skaits, jo cilvēki mēdz no tā izdzēst savus profilus, tomēr šajā platformā 
informāciju sasniedz vecāka gada gājuma cilvēki, kuri neizmanto citus sociālos tīklus. 

Facebook.com 

654 sekotāji (2020.gadā pieaugums par 1/3, +239 sekotāji), BLN (Bērnu literatūras nodaļā) – 
89 sekotāji. (+38 sekotāji).  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profilā sasniegtā mērķauditorija ar veikto ierakstu palīdzību – 212 
331, savukārt BLN sasniegtā auditorija – 15 263.  

Publicēto ierakstu skaits – 251. BLN – 84. 

Facebook ir visstraujāk augošā sociālo tīklu platforma, to apliecina arī bibliotēkas sekotāju 
skaita pieaugums. 2020.gadā vislielāko popularitāti guva ieraksti no pagātnes un mūsdienu foto 
sērijas “Jēkabpils – caur laiku atgriezties pagātnē”, kā arī pasākumu cikla “Jēkaba vakari” video 
translācijas, ar kuru palīdzību sasniegtā auditorija svārstījās no 1,1 tūkst. līdz 5,6 tūkst. 
skatījumu. Aktīvi lietotāji dalās ar mēneša pasākumu plānu sarakstu, un pasākumu foto un video 
atskatiem. 

Instagram.com 

455 sekotāji (+175), BLN (Bērnu literatūras nodaļā) – 133 sekotāji. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas profilā sasniegtā mērķauditorija ar veikto ierakstu palīdzību – 12 
860, savukārt BLN sasniegtā auditorija – 4356.  

Publicēto ierakstu skaits – 96. BLN – 35. 

Sociālajā tīklā instagram.com uzsvars tiek likts uz vizuālo saturu ko sniedz foto un video 
materiāli. Līdzīgi kā citos sociālajos tīklos regulāri tiek publicēti aktuālie notikumi, pieejamie 
pakalpojumi un pasākumu atskati. Atsevišķas reizes mēnesī, tuvojoties pasākumiem vai 
pasākumu dienā tiek veidoti “story” ieraksti, kas saglabājas tikai 24 stundas un vēlāk pazūd. 
Instagram platformā tiek veidota draudzīga virtuālā komunikācija ar praktiski visām lielākajām 
Latvijas bibliotēkām un latviešu grāmatu autoriem. 

Emuārs www.jekabpilsstasti.wordpress.com. 
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Emuāra www.jekabpilsstasti.wordpress.com statistikas dati liecina, ka katru gadu tā sadaļas 
tiek skatītas. Jauni ieraksti šobrīd netiek ievietoti. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
apmeklētāju skaits ir krities. 

Tabula “Emuārs www.jekabpilsstasti.wordpress.com.statistika” 

 2018 2019 2020 

Apskates 2628 2165 1464 

Apmeklētāji 1840 1509 970 

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. 2020.gadā vispopulārākās bijušas tēmas par 
Daugavas plostniekiem, kuģi “Gulbītis” un Arženieku dzimtu. 

Visvairāk skatījumi veikti no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Lielbritānijas. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Tematiskie un literārie pasākumi. Izstādes. 

Pielikums nr.4. Pasākumu foto apskats.  

Pielikums nr.5. Pasākumi un izstādes 2020.gadā. Kopsavilkums.  

2020.gada sākumā vēl nebija ar Covid-19 saistīto ierobežojumu, tāpēc janvārī un februārī vēl 
varējām pulcināt dalībniekus vairākos pasākumos. 

 Bibliotekārā stunda “Bibliotēka Tev”  

17.janvāra pēcpusdienā ar bibliotēkas darbu, pasākumiem, notikumiem un izstādēm iepazinās 
Jēkabpils 3.vidusskolas 7.klases skolēni, kuri kopā ar audzinātāju Inu Langušu ciemojās pie 
mums audzināšanas stundas ietvaros. Šī bibliotekārā stunda tika sagatavota pēc individuāla 
pieprasījuma. Skolēniem tika sniegts vispārīgs ieskats bibliotēkas darbā, uzsverot to, ka 
bibliotēka ir domāta ikvienam iedzīvotājam. Skolēniem tika parādīts, ka bibliotēkā ir ne tikai 
grāmatas, bet tā sniedz savus pakalpojumus visām interešu grupām. Skolēnus iepazīstinājām ar 
bibliotēkas mājaslapu un tajā atrodamo informāciju, ar to, ka bibliotēka ir sociālajos tīklos. Tika 
uzsvērta bibliotēkas loma ticamas informācijas iegūšanā. Kopā ar skolēniem tika pārrunāts 
temats par viltus ziņām, izskaidrots, kā tās var rasties. Tika izmantots arī materiāls “Caps – un 
ciet jeb Vilks manipulatos”, kur skolēni iepazinās ar šī stāsta sākumu, bet pēc tam paši veidoja 
stāstu par to, kā vilks rīkojas, lai visiem pierādītu, ka zaķi ir plēsoņas. Izdomātie stāsti tika 
izstāstīti un pēc tam pārrunāti. 

1670.gada 12.februāris ir Jēkabpils pilsētas dzimšanas dienas datums, tāpēc šogad tieši šajā 
dienā bibliotēka sadarbībā ar pilsētas domi, Jēkabpils Mūzikas skolu, rakstnieci Skaidrīti Gailīti 
organizēja pilsētas 350 gadu jubilejas svētku ieskaņas sarīkojumu – konferenci “…un dzima 
pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!” Tā sākās ar bibliotēkas vadītājas Renātes Lenšas, domes 
priekšsēdētāja Aivara Krapa, Kultūras pārvaldes vadītājas Intas Ūbeles uzrunām un rakstnieces 
Skaidrītes Gailītes stāstījumu par to, kā top viņas jaunā grāmata par Jēkabpili. Taču vislielāko 
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interesi klātesošajos izraisīja LU Latvijas Vēstures institūta un LVVA vadošās pētnieces, Dr. 
hist. Mārītes Jakovļevas stāstījums “Jēkabpils un apkārtne Kurzemes hercogu laikos: ieskats 
vēsturē”. Izrādās, Jēkabpils ieņem īpašu vietu Kurzemes hercogistes un Latvijas vēsturē, jo tā 
ir vienīgā pilsēta, ko dibinājis hercogs Jēkabs. 

Daudzi pētnieces minētie fakti un notikumi, ilustrēti ar sava laika dokumentārām liecībām, ne 
vienam vien klausītājam bija jaunums. Pilsētas jubilejas pasākumu pieskandināja Jēkabpils 
Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu priekšnesumi koncertā “No Baha līdz Žilinskim”. Bet 
noslēgumā visi sarīkojuma dalībnieki varēja cienāties ar svētku kliņģeri. 

Kopš 2013.gada Jēkabpils pilsētas bibliotēka ir UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 
dalībniece, un šī projekta ietvaros tiek rīkoti stāstīšanas pasākumi – pēcpusdienas.  

2020.gadā saistībā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem notika 3 stāstu pasākumi. 

21.februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka jau ceturto gadu aicināja pievērst uzmanību valodai, tās vērtībai 
mūsu ikdienas dzīvē.  

Pasākumā “Vārdu telpa Latvijā” interesenti tikās ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
profesori, literatūrzinātnieci, valodnieci, publicisti un rakstnieci Janīnu Kursīti. 

Profesore stāstīja par dažādiem valodas slāņiem un lietojumu, ko kopā ar studentiem pētījusi 
folkloras un etnogrāfijas ekspedīcijās Latvijas novados, Sibīrijā, Baltkrievijā un citās vietās, 
kur dzīvo latvieši. Stāstījums tika papildināts ar autores fotogrāfijām, kuras rādīja dažādas 
valodas izpausmes – zīmēs, vārdos un frāzēs, sākot ar mitoloģiskām zīmēm uz apģērba, 
traukiem, veco māju durvīm un baļķiem un beidzot ar vietu, māju nosaukumiem un uzrakstiem 
uz žogiem. Tas viss parādīja to, ka valoda ir cilvēka domāšanas veida liecinieks un arī vēstures 
saglabātāja. Pēc pasākuma klausītāji ar profesori dalījās savā pieredzē, uzdeva jautājumus un 
saņēma autogrāfus grāmatās, kurām profesore ir autore. 

Tautastērpa stāsts Emīlijas dienā un fotoizstādes “Mans tautastērps Latvijā un pasaulē” 
atklāšana. 22.maijā vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā notika tradicionālā Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas diena – Emīlijas diena, ko bibliotēkā atzīmējam kopš 2012.gada. Šogad tas bija vēl 
īpašāks datums, jo notika pirmais pasākums pēc 2 mēnešus ilga pārtraukuma, kad bibliotēka 
bija slēgta. 

Pasākumu rīkošanu atsākām ar iedvesmojošu un garu stiprinošu tēmu par tautastērpiem. 
22.maija pēcpusdienā sadarbībā ar biedrību “Mans tautastērps” atklājām Ilzes Strēles 
fotoizstādi “Mans tautastērps Latvijā un pasaulē”. Tā kā šo izstādi veido fotogrāfijas un stāsti, 
pēcpusdienu pavadījām, klausoties un stāstot tautastērpa stāstus, protams, ievērojot drošu 
distanci.  

Ilze Strēle stāstīja par fotoizstādes tapšanu un apkopotajiem tautastērpu stāstiem. Visas dāmas, 
kuras bija tērpušās tautastērpos, dalījās savos stāstos par to, kā pie tiem nonākušas un kāda 
nozīme viņu dzīvē ir tautastērpam. Savukārt tie, kas par savu tautastērpu vēl tikai domā, dalījās 
pārdomās, uzdeva jautājumus un izvilināja vēl kādu stāstu no tautastērpu īpašniecēm.  

No 22.maija līdz 19.jūnijam fotoizstāde ar klāt pievienotiem stāstiem bija skatāma Vēsturiskajā 
Latvijas bankas ēkā Andreja Pormaļa ielā 11. Apmeklējums iepriekš bija jāpiesaka pa tālruni. 
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Par šo pasākumu informācija tika ievietota arī UNESCO LNK tīkla vietnē 
www.stastubibliotekas.com 

Trešais stāstu pasākums notika jūnijā. Novadpētnieciskas ekskursijas “Smilšu ielas dārgumus 
meklējot” laikā pa bijušo Smilšu (tagad Andreja Pormaļa) ielu Jēkabpilī tās dalībnieki ar 
audiogida starpniecību (ievērojot drošu distanci) varēja klausīties novadpētnieka Jāņa Zepa 
stāstījumā par ielas un māju vēsturi.  

20.jūnijā notika Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes “Dārgumi: „Ko stāsta 
tautastērps” atklāšana. Tā bija skatāma vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā līdz 20.jūlijam. 
Apmeklējums iepriekš bija jāpiesaka pa tālruni. Izstādi varējām piedāvāt, pateicoties Jēkabpils 
Mākslas skolas skolotājai Andai Svarānei, kuras audzēkņu darbi bija iekļauti šajā izstādē, un 
viņas sadarbībai ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. 

Bērnu praktisko veikumu papildināja videostāsti, kur redzams, kas kalpojis par ierosmes avotu 
konkrētajiem darbiem. Darbi izstādei bija tapuši divu gadu garumā. Jēkabpils mākslas skolu 
pārstāvēja Sindija Minalto un Mārcis Gabranovs. Mārcis bija izveidojis “stāstu bluķīšus” (ar 
tautastērpa brunču rakstu motīviem), uz kuriem ērti sēdēt pie lauku mājas plīts un klausīties 
stāstos. Sindija savam darbam bija iedvesmojusies no izšuvumiem – baltajiem darbiem, kuri 
atspoguļojās krūzītēs, kas bija izvietotas uz “gaismas galda”. 

/2018.gada nogalē LNKC rīkoja mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursu „Ko stāsta 
tautastērps”. Šī konkursa ietvaros Latvijas mākslas skolu audzēkņi tika aicināti izzināt un pētīt 
savas dzimtas tautastērpu stāstus un transformēt tos mūsdienīgā formā. Šo izstādi aplūkot 
Jēkabpilī bija ieradušās arī izstādes kuratore, LNKC vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze 
Kupča un LNKC tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubeņa./ 

Pandēmija ieviesa korekcijas šo pasākumu norisē, jo abi ar tautastērpiem saistītie pasākumi bija 
domāti kā viens liels pasākums, bet, lai nebūtu tik liela pulcēšanās, un tā kā vēl tikko bija 
beigusies izsludinātā krīzes situācija, un mēs sākām atgūties pēc 2 mēnešu slēgšanas, tika 
izvēlēts šāds formāts. 

 Grāmatas atvēršana 

2020.gada jūlijā notika žurnālista un dzejnieka Andra Grīnberga otrās prozas grāmatas “Katru 
dienu ar piesitienu” atvēršanas pasākums. To vadīja Nacionālā teātra aktieris Zigurds 
Neimanis, kurš ar asprātīgiem jautājumiem un komentāriem “kustināja” uz dialogu ne tikai pašu 
autoru, bet arī zālē sēdošos. Pasākumu iekrāsoja ansambļa “Dzeguzēni” mazo dalībnieku 
atraktīvā uzstāšanās. Izskanēja arī grāmatas autoram veltīti, īpaši sacerēti muzikāli sveicieni – 
Andra Felsa jaunā dziesma “Atmiņu Daugava”, izpildīta kopā ar ansambli “Krustpilieši”, 
Kokneses puses zemnieka Jāņa Dzeņa dziedātā dziesma ģitāras pavadījumā un komponista 
Aigara Godiņa tieši šim notikumam veltītā dziesma ar Andra Grīnberga dzejoļa vārdiem “Manā 
tumsā vistālāk ienākt tikai tu drīksti”. Bijām sagatavojuši arī prezentāciju ar autora dzīves 
fotogrāfijām, kuras viņš interesanti un atraktīvi komentēja. 

Uzmanību saistošs izvērtās laikraksta “Brīvā Daugava” jubilejas dienas apsveikums, kuru 
organizējām reizē ar fotogrāfiju izstādes “Brīvajai Daugavai – 80” atklāšanu. Pasākumu 
papildināja Jēkabpils Mūzikas skolas audzēkņu muzikālais sveiciens jubilāriem – redakcijas 
darbiniekiem, domes priekšsēdētāja Aivara Krapa un citu apsveikumi. 

 Izstādes 
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Februārī un martā bibliotēkas jau agrāk (2016) veidotā ceļojošā izstāde “Un līdz pašam 
vecumam Es būšu tas pats…”, kas bija veltīta Goda prāvesta Mārtiņa Kārtiņa 150 gadu 
jubilejai “paciemojās” Ventspils novada Piltenes un Ugāles bibliotēkās. 

Gada sākumā bibliotēkā tika izveidots “Literatūres” grāmatu plaukts. Raidījuma “Literatūre 
– ceļojums ar rakstnieku” vadītāji Marta Selecka un Gustavs Terzens aicināja ikvienu lasītāju 
doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt 20 latviešu autoru grāmatas līdz 2020.gada beigām. Mūsu 
plauktā 

bija izveidots saraksts ar šīm grāmatām un tās grāmatas, kuras bija uz vietas bibliotēkā, ieliktas 
plauktā. 

2020.gadā bijām ieplānojuši turpināt rakstniekiem – jubilāriem veltītas nelielas plaukta 
izstādes, kur izliktos darbus varētu ņemt līdzi lasīšanai, tādā veidā popularizējot gan zināmus, 
gan jau piemirstus rakstniekus un viņu darbus. Tika uzliktas 6 izstādes: 

 Janvārī: Gundega Repše, Anna Sakse; 
 Februārī: Andris Grīnbergs, Jēkabs Janševskis; 
 Martā: Guntars Račs, Andris Puriņš. 

Pēc darba atsākšanas un plauktu pārkārtošanas, lai nenotiktu drūzmēšanās, šīs izstādes vairs 
netika izliktas ierobežotās vietas dēļ. 

Jūlijā bibliotēkas mājaslapā un Facebook kontā izskanēja un bija skatāma rakstnieces Skaidrītes 
Gailītes 80.jubilejai veltītā virtuālā izstāde – apsveikums. Saulainā dienā rakstnieces grāmatas 
tika izvietotas uz Daugavas dambja apmales ar upes straumi fonā un tas kopā ar sveicienu 
dzimšanas dienā tika nofilmēts.  

Augustā bibliotēkā bija apskatāma fotogrāfiju izstāde “Senatnes pēdas Smilšu ielā” no 
novadpētnieka Jāņa Zepa kolekcijas, kura stāstīja par tagadējās A.Pormaļa ielas vēsturi. 

Augustā Salas novadā tika izstādīta sadarbībā ar fotogrāfu Daini Ormani jau 2019.gadā tapusī 
ceļojošā fotoizstāde “Jēkabpilieši Baltijas ceļā”. 

Augusta beigās lielu interesi raisīja āra fotoizstāde “Brīvajai Daugavai” – 80” Vecpilsētas 
laukumā pie vides objekta “Pilsētas stāsts”. Tā bija veltīta vietējās avīzes jubilejai un tapa 
sadarbībā ar laikraksta redaktoru Jāni Apīni un redakcijas kolektīvu. 

Novembrī bibliotēkā tika izvietota novadpētniecības izstāde “Latgales artilērijas pulks mūsu 
albumos” ar fotogrāfijām un grāmatām no Daiņa Ormaņa, Jāņa Zepa, Sarmītes Ozoliņas 
personīgajām kolekcijām. To papildināja arī materiāli no bibliotēkas krājuma. 

Tāpat novembrī pie bibliotēkas bija apskatāma Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde 
“Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai”, kura piesaistīja necerēti lielu skatītāju 
pulku, jo bija ērti, garām ejot savās gaitās, apskatāma. 

Gada nogalē Ziemassvētku noskaņu varēja baudīt Vecpilsētas laukumā, kur blakus 
izgaismotajiem kokiem, pie vides objekta “Pilsētas stāsts” bibliotēka aicināja tvert to arī caur 
“Svētku sajūtu sienu” – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā tapušajiem 
bērnu zīmējumiem. Tāpat, izmantojot QR kodu lasītāju aicinājām noskenēt kādu no četriem 
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izvietotajiem QR kodiem, lai savās viedierīcēs redzētu svētku sveicienus, kurus bija 
sagatavojuši rūķi – bibliotēkas darbinieki. 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Līdz ar jaunās mājas lapas atvēršanu un jaunajām iespējām, ir uzlabojusies informācijas 
kvalitātes sniegšanas iespējas. Tā kā informāciju sagatavo speciālists, tad spējam konkurēt 
informācijas telpā, esam ievēroti, par to liecina pieaugušais skatījumu skaits ne tikai mājas 
lapai, bet arī sociālajiem tīkliem.  
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils Mūzikas skolu tika organizēta 
pilsētas jubilejai veltītā konference “…un dzima pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!”. 

Sadarbībā ar Jēkabpils Mākslas skolas skolotāju Andu Svarāni un Latvijas Nacionālo 
kultūras centru, Jēkabpilī bija iespējams aplūkot Latvijas Mākslas skolu audzēkņu radošo 
darbu izstādi “Dārgumi: ko stāsta tautastērps”. Tajā bija skatāmi arī divu Jēkabpils Mākslas 
skolas audzēkņu darbi. 

Gada nogalē pie bibliotēkas ēkas tika uzstādīts āra skapis jēkabpiliešiem lietoto grāmatu 
apmaiņai. Šo ideju izdevās realizēt pateicoties sadarbībai ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Pilsētvides departamentu. 

  
Grāmatu apmaiņas skapis pie bibliotēkas ēkas Vecpilsētas laukumā 3. Foto R.Laguns 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Organizējot pilsētas jubilejai veltīto konferenci “…un dzima pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!” 
izveidojās sadarbība ar LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošo pētnieci Dr.hist. 
Mārīti Jakovļevu, kas sniedza arī citas konsultācijas novadpētniecībā saistītus ar pilsētas 
vēsturi. 



68 
 

Februārī sadarbībā ar apgādu “Jumava” un Jēkabpils NVO Krustpils kultūras namā 
organizējām grāmatas “Iespējamās tikšanās” atvēršanu. Diskusijā piedalījās arī uzņēmējs 
Nauris Vaiders.  

Ilzes Strēles fotoizstādi “Mans tautastērps Latvijā un pasaulē” organizējām sadarbībā ar 
biedrību “Mans tautastērps” un izstādes autori. 

Jūnijā bibliotēka tika uzaicināta biedrības “Jēkabpils Rezidence” atvērto durvju dienu 
pasākumā. Demonstrējām biedrības “Jēkabpils mantojums” veidoto filmu “Reiz dzīve ap 
Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” un bija apskatāma tāda paša nosaukuma kopīgi ar biedrību 
veidotā izstāde. 

Sadarbībā ar fotogrāfu Daini Ormani Baltijas ceļa atceres 30.gadadienai tapusī ceļojošā 
izstāde “Jēkabpilieši Baltijas ceļā”, tā augustā bija apskatāma Salas novadā. 

Kopsadarbībā ar laikrakstu “Brīvā Daugava” un A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu notika 
vietējā laikraksta “Brīvā Daugava” 80.jubilejas pasākums un fotogrāfiju āra izstādes “Brīvajai 
Daugavai – 80” atklāšana Vecpilsētas laukumā pie vides objekta Pilsētas stāsts. 

Sadarbībā ar novadpētnieku Jāni Zepu tika izveidota fotogrāfiju izstāde “Senatnes pēdas 
Smilšu ielā”, bet novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas vadībā notika novadpētniecības ekskursija 
“Zīlānos par Zīlāniem” pasākumu cikla “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture” ietvaros. 
Novadpētniecības ekskursija “Vietējais būvmateriāls – izmantošana, amatniecība, attīstība” šī 
paša cikla ietvaros septembrī notika sadarbībā ar arhitekti Daci Lukšēvicu. 

Sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums” ciklā “Jēkaba vakari” pasākumos, kā lektori 
un stāstītāji tika uzaicināti laikraksta “Brīvā Daugava” redaktors J.Apīnis, novadpētnieks 
J.Zeps. 

Organizējot “Jēkaba vakari” cikla pasākumus, sadarbība veidojās arī ar Dr.hist., diakonu 
V.F.Plenni, Rīgas Garīgā semināra pasniedzēju St.Beskrovnihu, Krustpils ev.lut. 
baznīcas mācītāju Ē.Bērziņu, pilsētas domes deputātu L.Salceviču. 

Projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā 
attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros izveidojās 
sadarbība ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, notiek kopīgas sapulces, mācības projekta 
ietvaros. 

Sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju Jēkabpilī bija skatāma ceļojošā izstāde “Latvija 
1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai”. 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā 
attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros izveidojās 
sadarbība ar Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku, notiek kopīgas sapulces, mācības 
projekta ietvaros. 
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Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Bibliotēkas aizstāvības darbu apgrūtina izveidotā administratīvā struktūra. Bibliotēka ir 
pakļauta Jēkabpils pilsētas Kultūras pārvaldei un ārpus kultūras politikas, pašplūsmā ir atstātas 
būtiskas bibliotēkas funkcijas. 
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Pielikums nr. 1. 

 
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. 
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Bibliotēkas attiecībā uz krājuma veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, 

ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēkas krājuma veidošanā var noteikt tikai ar likumu. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, būdama vietējas nozīmes bibliotēka, uzkrāj un sistematizē 

universāla vai specifiska rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas 

lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un cita veida dokumentiem. Bibliotēka nodrošina 

pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas vietas un citu vietu tiešā tuvumā. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” 

(25.09.2001) 

Noteikumi nosaka finansēšanas normatīvus periodisko izdevumu, grāmatu u.c. dokumentu 

iegādei. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 

(07.08.2001., pēdējie grozījumi 27.10.2009.) 

Vietējas nozīmes bibliotēkas dibinātājs nodrošina pašvaldības bibliotēku ar atbilstošu izdevumu 

krājumu – ar nepieciešamo ikgadējo jaunieguvumu, abonējamo avīžu un žurnālu, audiovizuālo un 

elektronisko izdevumu skaitu, bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju un 

rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaitu, kā arī nodrošina pašvaldības 

bibliotēkai sadarbības iespējas un komunikāciju ar citām bibliotēkām un iestādēm vienotā bibliotēku 

informācijas tīklā administratīvās teritorijas robežās un ārpus tās. Tāpat noteikumi nosaka minimālo 

izdevumu skaitu uz vienu pašvaldības iedzīvotāju, bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam 

nepieciešamo enciklopēdiju un rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaitu. 

Koncepcija par komplektēšanas politikas izveidi Latvijas bibliotēkās (2004) 

Koncepcijas projektā krājuma izvērtēšanai noteikta conspectus metode, ko izstrādājusi IFLA 

2001.gadā. Tā ļauj novērtēt krājuma saturu pēc tā dziļuma, kā arī pamanīt krājuma nepilnības un vājās 

vietas. Izmantojot šo metodi visu bibliotēku krājumi kļūst salīdzināmi, kā arī ir iespējama to tālākās 

attīstības saskaņošana. 

Metode sniedz detalizētu ieskatu katra krājuma sastāvā. Conspectus metode piedāvā izvērtēt 

krājumu pēc nozaru principa, kā arī definē kritērijus, pēc kuriem noteikt, kādā līmenī tiek komplektēti 

dokumenti.  

Krājuma attīstības principi 

Veidojot krājumu, bibliotēka vadās pēc izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas. Tā norāda 

bibliotēkas krājuma veidošanas stratēģiju, pamato dokumenta iegādes un saglabāšanas nepieciešamību, 

kā arī norakstīšanas iemeslus. 

Krājums tiek veidots, lai: 

1) Piedāvātu vispusīgu informāciju visdažādāko sabiedrības grupu attīstībai, 

2) Nodrošinātu iespēju lietotājiem apgūt dažāda līmeņa izglītību, 

3) Saglabātu un popularizētu kultūras mantojumu, 

4) Veicinātu lasīšanas iemaņu attīstību jaunajā paaudzē, 

5) Rūpētos par mūžizglītību, nodrošinot optimālu pieeju zināšanām, kuras sniedz virtuālais 

bibliotēku tīkls. 
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Komplektēšanas politika nosaka arī katra lietotāja nodrošināšanu ar informāciju, sekmē bibliotēku 

sadarbību un finanšu resursu lietderīgu izlietojumu, liek izvērtēt esošo krājumu, pārskatīt prioritātes un 

aktualizēt bibliotēkas mērķus un uzdevumus. Krājuma komplektēšanas politika ietver krājuma profila 

analīzi. Bibliotēka, veicot apmeklētāju interešu izpēti, noteiktas nozares komplektē padziļināti (skatīt 

tabulu par conspectus metodes izmantošanu), to saturam pievēršot pastiprinātu uzmanību. 

Krājuma komplektēšanu nosaka vairāki faktori – finanšu līdzekļi, lietotāju pieprasījums un 

Latvijas izdevēju un tirgotāju piedāvājums. Par budžeta līdzekļiem pirktie izdevumi galvenokārt tiek 

pasūtīti “Jāņa Rozes” grāmatu tīklā. 

Galvenokārt krājuma komplektēšanā tiek izmantoti pašvaldības piešķirtie līdzekļi un dāvinājumi.  

Izvērtējot pieprasījumu pa valodām, kā prioritāte daiļliteratūrai noteikta latviešu un krievu valoda, 

nozaru literatūrā – latviešu valoda un angļu valoda (datubāze EBSCO), atsevišķās nozarēs arī krievu 

valoda. 

No visiem dokumentu veidiem visvairāk komplektē grāmatas (arī audiogrāmatas) un periodiskos 

izdevumus. Iespēju robežās komplektē arī citus dokumentus – kartogrāfiskos, attāllizdevumus un 

nošizdevumus. 

Novadpētniecības krājumu veido ne tikai monogrāfijas, bet arī attēlizdevumi, fotogrāfijas, DVD 

un rokraksti. Svarīgi attīstīt novadpētniecības materiālu apkopošanu, turpinot darbu pie novadpētniecības 

dokumentu vākšanas, sistematizēšanas, elektroniskās datubāzes papildināšanas un novadpētniecības 

materiālu pieejamības veicināšanas. 

Krājuma papildināšanā tiek ievēroti vairāki pamatprincipi: 

1) Daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu klāsts dažādām lasītāju grupām un 

zināšanu līmeņiem, 

2) Aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī iznākušajiem izdevumiem, 

atbilstoši finansiālajām iespējām un lietotāju pieprasījumam, 

3) Dāvinājumu kvalitāte – izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā, 

4) Pieejamība – krājuma, datubāzu un citu informācijas pakalpojumu pieejamības garantēšana 

ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai, 

5) Plānveidīgums – nekontrolētu iepirkumu, dāvinājumu un ziedojumu nepieļaušana.  

Bibliotēka īsteno trīs komplektēšanas veidus: 

1) Kārtējā jaunieguvumu komplektēšana, 

2) Retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu, 

3) Rekomplektēšana – regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, aktualitāti zaudējušiem, nozaudētiem dokumentiem, kā arī liekajiem dubletiem. 

Kā galvenie komplektēšanas avoti ir SIA “Jānis Roze” un SIA “Latvijas Grāmata”.  

Pēc dokumentu veidiem komplektē: iespieddarbus, periodiskos izdevumus, audiovizuālos 

dokumentus un datu bāzes. 

Pieņemot dāvinājums, bibliotēka izvērtē dokumenta kultūrvēsturisko vērtību, izdošanas laiku, 

aktualitāti, valodu, nolietojuma pakāpi. Bibliotēkai ir tiesības dāvinājumus dāvināt tālāk.  

Bibliotēka nekomplektē dokumentus, kuru saturs apdraud konstitucionālo iekārtu, informācijas 

un ekonomiskās telpas drošību, kā arī dokumentus, kuri satur pornogrāfisku informāciju. 
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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     

01 bibliogrāfija 3 L, S G, Z, DB, IR  

02 bibliotēkzinātne un bibliotēkas 3 L, S G, Z, DB, IR  

03 enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. 

Vispārīgie uzziņu izdevumi 

3 L, S G, DB, IR  

07 žurnālistika 2 L, S G, IR  

001 zinātne 2 L G, Z  

002 Prese. Dokumentācija 2 L, S G  

003 Raksti un rakstniecība 2 L G  

004 Datori 2 L, S G, IR  

008 Civilizācija un kultūra 2 L G, IR  

1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika. 

Ētika 

    

1 Filosofija 3 L, S G, DB, IR  

133 Astroloģija. Ezotērika. Maģija 3 L, S G, Z, IR  

159 Psiholoģija 3 L, S G, Z, IR  

16 Loģika 3 L, S G, IR  

17 Ētika. Morāle 3 L, S G, IR  
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2 Reliģija     

28 Kristīgās konfesijas 2 L, S G  

29 Nekristīgās reliģijas 2 L, S G  

3 Sabiedriskās zinātnes     

311 Statistika 3 L, S G, DB, IR, 

DVD 

 

314 Demogrāfija 3 L, S G, IR  

316 Socioloģija 3 L, S G, IR  

32 Politika. Politoloģija     

321 Politiskās organizācijas 

formas 

2 L, S G, IR  

323 Iekšpolitika 3 L, S G, IR  

324 Valsts varas orgānu vēlēšanas 1 L G, DB, IR  

327 Starptautiskās attiecības 3 L, S G, IR  

329 Politiskās partijas un kustības 2 L, S G, IR  

33 Ekonomika     

330 Ekonomikas zinātne 3 L, S G, Z, IR, DB  

331 Darbs. Darba ekonomika. 

Darba organizācija 

3 L, S G, IR, DB  

332 Reģionālā ekonomika. Zemes 

īpašums. Mājokļu ekonomika 

1 L G, IR  

334 Ekonomikas organizēšana un 

kooperēšana 

1 L, S G, IR  

336 Finanses. Banka. Nauda 3 L, S G, Z, DB, IR  

338 Tautsaimniecība. Ekonomika 3 L, S G, Z, DB, IR  

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 

ekonomiskās attiecības. Pasaules 

saimniecība 

3 L, S G, DB, IR  

34 Tiesības. Juridiskās zinātnes     

340 Tiesības. Propedeitika. 

Tieslietu metodes un palīgnozares 

3 L, S G, Z, DB, IR  

341 Starptautiskās tiesības 3 L, S G, DB, IR  

342 Publiskās tiesības 3 L, S G, DB, IR  

343 Krimināltiesības. 

Kriminoloģija. Kriminālistika 

3 L, S G, DB, IR  

344 Krimināltiesību īpašie veidi. 

Militārās, jūras, gaisa 

krimināltiesības 

1 L, S G, IR  

347 Civiltiesības 3 L, S G, DB, Z, IR  
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349 Tiesību speciālās nozares. 

Jauktās tiesību nozares 

3 L, S G, DB, Z, IR  

35 Valsts administratīvā pārvalde. 

Kara lietas 

    

351 Valsts administratīvās 

pārvaldes objekti 

3 L, S G, Z, DB, IR  

352/354 Pārvaldes līmeņi 1 L, S G, IR  

355 Kara lietas. Zemessardze. 

Civilā aizsardzība 

3 L, S G, Z, DB, IR  

36 Garīgo un materiālo dzīves 

vajadzību nodrošinājums 

    

364 Labklājība un sociālā 

nodrošināšana 

3 L, S G, IR  

368 Apdrošināšana 1 L, S G, IR  

37 Izglītība. Mācīšana. 

Audzināšana. Brīvais laiks 

    

37(09) Pedagoģijas vēsture 3 L, S G, Z, IR, 

DVD 

 

37.01 Audzināšanas, izglītības un 

mācīšanas pamati 

3 L, S G, Z, IR  

37.015 Pedagoģiskā psiholoģija 3 L, S G, Z, IR  

37.018 Audzināšanas un 

mācīšanas pamatformas 

3 L G, Z, IR  

37.02 Izglītības un mācīšanas 

teorija 

3 L G, Z, IR  

371 Audzināšanas un izglītības 

organizācija 

3 L, S G, Z, IR  

372 Mācību priekšmeti, to 

mācīšana 

3 L, S G, Z, IR  

373 Vispārizglītojošā skola 3 L, S G, Z, IR  

374 Ārpusskolas izglītība. 

Pašizglītošanās. Tālākizglītība 

2 L G, IR  

376 Speciālās skolas. 

Defektoloģija 

3 L, S G, Z, IR  

378 Augstākā izglītība. 

Augstskolas 

2 L G, IR  

379.8 Brīvai laiks. Ceļošana. 

Tūrisms. Ekskursijas 

3 L, S G, Z, IR  

389 Metroloģija. Mēri. Svari 1 L, S G, IR  
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39 Etnogrāfija     

391 Apģērbs. Tautas tērps. Mode. 

Rotas 

3 L, S G, Z, IR  

392 Tradīcijas un paražas 

personīgajā dzīvē 

3 L, S G, Z, IR  

393 Nāve. Apbedīšana. Bēru 

paražas 

2 L, S G, IR  

394 Tautas sabiedriskā dzīve 3 L, S G, IR  

395 Etiķete. Uzvedības normas 2 L, S G, IR  

396 Feminisms. Sievietes stāvoklis 

sabiedrībā 

2 L G, IR  

398 Folklora 3 L G, IR, DB  

5 Matemātika. Dabas zinātnes     

50 Matemātikas un dabaszinātņu 

vispārīgie jautājumi 

2 L, S G, IR  

51 Matemātika 3 L, S G, IR  

52 Astronomija. Ģeodēzija 2 L, S Z, G, IR  

53 Fizika 3 L, S G, Z, IR, DB  

54 Ķīmija 3 L, S G, IR, DB  

55 Ģeoloģija. Ģeofizika. 

Klimatoloģija 

2 L, S G, IR  

56 Paleontoloģija 1 L, S G, IR  

57 Bioloģija 2 L, S G, IR, DB  

574 Ekoloģija 2 L, S G, IR  

575 Vispārīgā ģenētika. Evolūcijas 

mācība 

2 L, S G, IR  

579 Mikrobioloģija 2 L, S G, IR  

58 Botānika 2 L, S G, IR  

59 Zooloģija 2 L, S G, IR  

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. 

Tehnika. Lauksaimniecība 

    

61 Medicīna     

611 Anatomija 3 L, S G, IR, Z  

612 Fizioloģija 3 L, S G, IR, Z  

613 Higiēna 3 L, S G, IR, Z  

614 Veselības aizsardzība. 

Sabiedriskā higiēna 

2 L, S G, IR  

615 Farmakoloģija     
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615.1 Vispārīgā un speciālā 

farmācija 

2 L, S G, IR  

615.2 Ārstniecības līdzekļi pēc 

pamatiedarbības 

1 L, S G, IR  

615.3 Ārstniecības līdzekļi pēc 

izcelsmes 

2 L, S G, IR  

615.8 Citas ārstniecības metodes. 

Fizioterapija 

3 L, S G, Z, IR  

615.9 Toksikoloģija 2 L, S G, IR  

616 Klīniskā medicīna. Patoloģija     

616-001/616-008 1 L, S G, IR  

616.1 Asinsrites orgānu un 

asinsvadu slimības 

2 L, S G, IR  

616.2 Elpošanas orgānu slimības 2 L, S G, IR  

616.3 Gremošanas orgānu slimības 2 L, S G, IR  

616.4 Limfatiskās sistēmas, 

asinsrades orgānu un endokrīnās 

slimības 

2 L, S G, IR  

616.5 Ādas slimības. 

Dermatoloģija 

2 L, S G, IR   

616.6 Uroloģija. Uroģenitālās 

sistēmas slimības 

2 L, S G, IR  

616.7 Balsta uz kustību orgānu 

slimības 

2 L, S G, IR  

616.8 Neiroloģija. Nervu slimības 2 L, S G, IR  

616.89 Psihiatrija. Psihiskās 

slimības 

2 L, S G, IR  

616.9 Infekcijas. Lipīgās slimības. 

Venēriskās slimības 

2 L, S G, IR  

617 Ķirurģija. Ortopēdija. 

Oftalmoloģija 

2 L, S G, IR  

618 Ginekoloģija. Dzemdniecība 2 L, S G, IR  

619 Veterinārija 2 L, S G, IR  

62 Inženierzinības. Tehniskās 

zinātnes 

    

620 Materiālu pārbaude 1 L, S G, IR  

621 Vispārīgā mašīnbūve. 

Kodoltehnika. Elektrotehnika 

2 L, S G, IR, Z  

623 Militārā tehnika 2 L, S G, IR  
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624 Būvtehnika. Būvkonstrukcijas 1 L, S G, IR  

625 Ceļi. Ceļu būve 1 L, S G, IR  

626/627 Hidrotehniskās būves. 

Hidrotehnika 

1 L G, IR  

628 Ēku inženiersistēmas. 

Ūdensapgāde. Kanalizācija. 

Apgaismes tehnika 

2 L, S G, IR  

629 Transportlīdzekļi 2 L, S G, IR,  Z  

63 Lauksaimniecība     

630 Mežsaimniecība 2 L, S G, IR  

631 Lauksaimniecība. Zemkopība 2 L, S G, IR, Z, DB  

632 Augu kaitēkļi un slimības. 

Augu aizsardzība 

1 L, S G, IR  

633 Laukkopība 1 L, S G, IR  

633.8 Ārstniecības augi 3 L, S G, IR, Z  

634 Dārzkopība. Augļkopība 3 L, S G, IR, Z  

635 Dārzeņkopība. Dekoratīvā 

dārzkopība 

3 L, S G, IR, Z  

636 Lopkopība. Putnkopība. 

Mājdzīvnieki 

1 L, S G, IR, Z  

637 Piens, gaļa un citi lopkopības 

produkti 

1 L, S G, IR, Z  

638 Biškopība. Kukaiņi 1 L, S G, IR, Z  

64 Mājturība. Mājsaimniecība. 

Komunālā saimniecība. 

Komunālie pakalpojumi 

    

640 Dažāda veida saimniecību 

vadīšana 

1 L G, IR  

641 Pārtika. Ēdienu gatavošana. 

Ēdieni 

2 L, S G, IR, Z  

642 Galda klāšana 2 L, S G, IR, Z  

643/645 Māja. Dzīvokļa iekārta un 

piederumi 

1 L, S G, IR, Z  

646 Apģērbs, tā kopšana 2 L, S G, IR, Z  

648 Telpu uzkopšana 1 L G, IR  

649 Bērnu un invalīdu kopšana 

mājās. Viesu uzņemšana 

2 L, S G, IR  
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65 Ražošanas, tirdzniecības un 

transporta uzņēmumu 

organizēšana un pārvalde 

    

651 Lietvedība 3 L G, IR  

654 Sakaru dienesti 1 L, S G, IR  

655 Poligrāfiskā rūpniecība. 

Grāmatiespiešana. Izdevniecību 

darbs.  

1 L, S G, IR  

656 Transporta un pasta 

pakalpojumu dienesti. 

Pārvadājumu organizēšana 

1 L, S G, IR, Z  

657 Grāmatvedība 3 L G, IR, Z  

658 Uzņēmumu pārvaldība. 

Komercdarbības organizācija 

3 L G, IR, Z  

659 Publicitāte. Reklāma. 

Informācijas darbs 

3 L, S G, IR, Z  

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmiskā 

rūpniecība. Pārtikas rūpniecība 

1 L, S G, IR  

67 Pārstrādājošās rūpniecības un 

amatniecības nozares 

1 L G, IR  

68 Galaprodukciju ražojošās 

rūpniecības un amatniecības 

nozares 

1 L, S G, IR  

69 Celtniecība. Būvmateriāli. 

Būvdarbi 

    

690 Ēku būve kopumā 2 L, S G, IR, Z  

691 Būvmateriāli un to gatavās 

daļas 

1 L, S G, IR  

692 Ēku daļas, to būve 2 L, S G, IR, Z  

693 Mūrnieku darbi 2 L, S G, IR, Z  

694 Namdara un būvgaldnieka 

darbi 

2 L, S G, IR, Z  

696 Ēku inženiersistēmu  montāža 1 L, S G, IR, Z  

697 Apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

uzstādīšana 

2 L, S G, IR, Z  

698 Apdares darbi 2 L, S G, IR, Z  

699 ēku aizsardzības un drošības 

pasākumi 

1 L G, IR, Z  
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7 Māksla. Izrādes. Izklaide. 

Sports 

    

7.01 Vispārīgā mākslas teorija. 

Estētika. Mākslas filosofija 

3 L, S G, IR, Z  

7.03 Mākslas vēsture. Mākslas 

stili, virzieni, skolas 

3 L, S G, IR, Z, DB  

7.04 Mākslinieciskā attēlojuma 

tēmas un objekti. Mākslas tēli. 

Mākslas žanri, formas un veidi. 

Ikonogrāfija 

1 L, S G, IR  

7.07 Māksla kā nodarbošanās. 

Mākslas darbinieki 

2 L, S G, IR  

71 Apdzīvotu vietu plānošana, 

pilsētbūvniecība, ainavu, parku un 

dārzu arhitektūra 

    

712 Ainavu veidošana. Dārzu un 

parku arhitektūra. Apzaļumošana 

3 L, S G, IR, Z  

718 Kapsētas, krematorijas, 

apbedīšanas vietas 

1 L G, IR  

719 Ievērojamu vietu aizsardzība 1 L G, IR  

72 Arhitektūra 2 L, S G, IR, Z  

737 Numismātika 1 L, S G, IR  

738 Keramikas māksla. Mākslas 

podniecība 

2 L, S G, IR  

739 Metālmāksla. Juveliermāksla 1 L, S G, IR  

74 Zīmēšana un rasēšana. Dizains. 

Lietišķā māksla. Daiļamatniecība 

    

741 Zīmēšana 2 L, S G, IR  

744 Rasēšana 2 L, S G, IR  

746 Rokdarbu māksla 3 L, S G, IR, Z  

75 Glezniecība 3 L, S G, IR, Z  

76 Grafika. Gravīra 2 L, S G, IR, Z  

77 Fotogrāfija. Kinematogrāfija 3 L, S G, IR, Z  

78 Mūzika 3 L, S G, IR, Z  

79 Izrādes. Izklaides. Sports     

791 Sabiedriskie izklaides veidi. 

Kino. Izpriecas un izrādes. Cirks 

3 L, S G, IR  

792 Skatuves māksla 3 L, S G, IR, Z  

793 Sarīkojumi. Dejas 2 L, S G, IR  
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794 Galda spēles 3 L, S G, IR, Z  

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra 3 L, S G, IR, Z  

797 Ūdenssports 2 L, S G, IR, Z  

798 Jāšanas sports 1 L, S G, IR  

799 Makšķerēšanas sports. 

Medību sports. Šaušanas sports 

2 L, S G, IR, Z  

81 Valodniecība 3 L, S G, IR  

82 Literatūrzinātne 3 L, S G, IR  

902(474.3) Arheoloģija. Pagātnes 

civilizācijas un kultūras pētīšana 

3 L G, IR, Z  

908 Novadpētniecība 3 L, S G, IR, Z, DB, 

DVD 

 

91 Ģeogrāfija     

910 Vispārīgie jautājumi. 

Ģeogrāfija kā zinātne 

2 L, S G, IR, Z  

913(474.3) Latvijas ģeogrāfija 2 L, S G, IR, Z  

930 Vēstures zinātne 2 L, S G, IR, Z  

940 Eiropas vēsture 3 L, S G, IR, Z  

94(474.3) Latvijas vēsture 3 L, S G, IR, Z, DB, 

DVD 

 

Daiļliteratūra     

A – Ārvalstu daiļliteratūra 2 L, S G  

L – Latviešu daiļliteratūra 3 L G, IR, Z, 

DVD 

 

Literatūra bērniem     

Pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma 

3 L, S G, IR, Z  

Vidējā skolas vecuma (5.-7.kl.)  L, S G, IR, Z  

8.-9.kl.  L, S G, IR, Z  

Mākslas filmas (DVD) 2 L, S DVD Dāvinājums, 

kurš patlaban 

atrodas 

kataloģizācijā 

 



Pielikums nr. 2. 

1 
 

 Abonētā prese 2021.gadā 

   
N.p.k. Nosaukums Piezīmes 
1. Brīvā Daugava PL, BL 

2. Diena PL, BL 

3. Dienas Bizness  

4. 
Ievas Padomu 

Avīze  
5. konTEKSTS  
6. Latvijas Avīze  
7. МК Латвия  
8. Сегодня  
9. Суббота  
   
10. AD RUS  
11. Agro Tops  

12. 
Annas 

Psiholoģija  
13. Astes PL, BL 

14. Avene BL 

15. Avenīte BL 

16. Barbie BL 

17. Bilance  
18. Burda Rus  
19. Citādā Pasaule  
20. Copes Lietas  
21. Dari Pats  
22. Dārza Pasaule  
23. Dārzs un Drava  
24. Deko  
25. 9Vīri  

26. 
Disney 

Princeses BL 
27. DOCTUS  
28. Domuzīme  
29. Donalds Daks BL 
30. EJ!  

31. GEO  
32. Hot Wheels BL 

33. 
Iedvesmas 

Dienasgrāmata BL 
34. Ieva PL, BL 

35. Ievas Dārzs  
36. Ievas Stāsti  
37. Ievas Veselība  
38. Ievas Virtuve  
39. Ilustrētā Zinātne PL, BL 

40. 
Ilustrētā Pasaules 

Vēsture PL, BL 

41. 
Ilustrētā 

Junioriem BL 

42. Ir  
43. Ir Nauda  
44. Jurista Vārds  
45. Kā būt laimīgai  
46. Klubs  

47. 

Ko Ārsti Tev 
Nestāsta + 
speciālizl.  

48. Kūmiņš BL 

49. Ķepu patruļa BL 

50. Lauku Māja  

51. 
Latvijas 

Architektūra  

52. 
Latvijas 

Būvniecība  
53. Ledus Sirds BL 

54. Lego Stem BL 

55. Leģendas PL, BL 

56. 
Lielais 

Detektīvs BL 

57. 
Likums un 

taisnība  
58. Lilit  
59. Mans Mazais  
60. Mājas Viesis  

61. 
Mājas Virtuve + 

speciālizl.  
62. Medības  
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63. My Little Pony BL 

64. 

National 
georaphic Little 

Kids 
BL 

65. 
Noslēpumi un 

Fakti  

66. 
Nezināmā 
Vēsture  

67. OK! PL,BL 

68. Padoms Rokā  

69. Pastaiga  

70. 
Patiesā Dzīve + 

speciālizl.  
71. Peppa Pig BL 

72. Pērle  

73. 
Planētas 

Noslēpumi BL 

74. 
Praktiskais 
Latvietis  

75. 
Praktiskie 

Rokdarbi + piel.  
76. Privātā Dzīve  
77. Pūcīte BL 

78. Rīgas Laiks  
79. Rūķītis BL 

80. Santa PL, BL 

81. SestDiena  

82. 
100 Labi 
Padomi BL 

83. Skola & Ģimene  

84. Spicīte BL 

85. Sporta Avīze  
86. Una  
87. Vakara Ziņas  
88. Vāģi BL 

89. 
Vecākiem 

(elektronisks)  
90. Veselība  
91. Vinnijs Pūks BL 

92. Zintnieks  
   

93. 
Азбука 

здоровья  

94. Вокруг Света  
95. Лилит  
96. Люблю  

97. 
Моё любимое 

хобби BL 
98. Наука и жизнь  

99. 
Приусадебное 

Хозяйство  

100. 
Сабрина 

СПЕЦВЫПУСК  

101. 
Споривное 

рыболовство  
 



 

Pielikums nr. 3. 
Bērnu literatūras nodaļas pasākumu foto atskats 

 

Janvāra “Burtu burziņa” nodarbība. 

 

“Pūcīšu ceturtdiena” februāra tikšanās. 

 

Plaukta izstāde "Pa mīlestības labirintiem" 

  



 

“Drošāka interneta dienas 2020” 

Grāmatu skate “Pankūkas un citas kūkas” 

 

"Bērnu žūrijas" noslēguma pasākums Jēkabpils Tautas namā. 

  



 

Februāra “Burtu burziņa” nodarbība 

“Pūcīšu ceturtdiena” marta tikšanās 

 

Jēkabpils Mākslas skolas 2.-3. klašu audzēkņu Radošo darbu skate "Koši. Droši. Radoši" 

  



 

Literatūras izstāde "Ūdens lāsītes stāsts"  

 

Spodras Purviņas un viņas vadītā foto pulciņa dalībnieku fotogrāfiju izstāde „Jēkabpils 
gadu ritumā” 

Vasaras spēle "Atklāj Latvijas bagātības” 



 

Grāmatu skate "Atkausēt dvēseli mīlestībai" 

"Smaidošā bērnības pasaule" 

Radošās darbnīcas “Tēva diena 2020” 

  



 

Nodarbība kopā ar leļļu meistaru Juri Abramenko "Prieks, rodies!"  

 

Žurnāla "Ilustrētā junioriem" skate "Lasi, atklāj, mācies!" 

Projekta HOME LLI-422 atklāšana "Bibliotēka mainās" 

  



 

Radoši-izzinoša nodarbība “Latvijas digitālie resursi” 

 

Zīmējumu skate / izstāde “Mūsu skaistā pilsēta – Jēkabpils” 

 

Grāmatu izstāde “Ar Dzimtenes sajūtu sirdī...” 

  



 

Radošās darbnīcas “Krāsaino lietussargu virpulī” 

 

“Pantiņu mīklas” nodarbība. 
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Pielikums nr. 4. 
Pasākumu foto atskats 

 

Izstāde "Radīts no pudeles" (R.Laguna foto) 

 

Sarunu pēcpusdiena un tikšanās ar Juri Taškovu (R.Laguna foto) 

 

Bibliotekārā stunda "Bibliotēka tev!" (R.Laguna foto) 
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Jēkabpils 350 gadu jubilejas ieskaņas pasākums (S.Puviņas foto) 

“Vārdu telpa Latvijā” tikšanās ar Janīnu Kursīti – Pakuli. Dzimtās valodas diena. 

(R.Laguna foto) 

Apgāda "Jumava" grāmatas "Iespējamās tikšanās" atvēršanas pasākums Jēkabpilī. 

(R.Laguna foto) 
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Ilzes Strēles fotoizstādes “Mans tautastērps Latvijā un pasaulē” atklāšana (R.Laguna foto) 

Pastaiga „Smilšu ielas dārgumus meklējot”. Pastaigu vadīja Jānis Zeps. (R.Laguna foto) 

Andra Grīnberga grāmatas "Katru dienu ar piesitienu" atklāšana. (R.Laguna foto) 
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Latvijas mākslas skolu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps.” (R.Laguna foto) 

 

Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Šoreiz par uniātiem. Diak.Valdis Francisks.Plenne 

(R.Laguna foto) 

 

Izstāde "Senatnes pēdas Smilšu ielā" (R.Laguna foto) 
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Jēkaba vakari.. Mūsu nezināmā vēsture. Zīlānos par Zīlāniem. Pastaigā kopā ar 

novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu (R.Lenšas foto) 

Izstāde - Laikrakstam "Brīvā Daugava - 80" pie vides objekta “Pilsētas stāsts” (R.Laguna 

foto) 

Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Romas katoļi Jēkabpilī. Jāņa Apīņa stāstījums 

(R.Laguna foto) 
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Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Vietējais būvmateriāls - izmantošana, 

amatniecība, attīstība. Arhitektes Daces Lukševicas stāstījums. (R.Lenšas foto) 

JĒKABA VAKARI. Mūsu nezināmā vēsture. Pareizticība Jēkabpilī. Staņislava 

Beskrovniha stāstījums. (R.Laguna foto) 

Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Krustpils evaņģēliski luteriskā baznīca. Saruna ar 

mācītāju Ēvaldu Bērziņu. (R.Laguna foto) 
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Ceļojošā izstāde “Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai” (R.Laguna foto) 

Izstāde "Īpašuma, cieņas un pateicības zīme - ekslibris" grāmatzīme. (Ainai Karlsonei 85). 

(R.Laguna foto) 

Izstāde “Latgales artilērijas pulks mūsu fotogrāfijās” (R.laguna foto) 
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TIEŠSAISTES PASĀKUMS. Jēkaba vakari. Viss mainās. Deviņdesmitie. Saruna ar Leonīdu 

Salceviču. (R.Laguna foto) 

Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Fotogrāfija – vēstures lieciniece. Jāņa Zepa 

stāstījums. (Ekrānuzņēmums no tiešraides) 

Svētku sajūtu siena Vecpilsētas laukumā. (R.Laguna foto) 



1 
 

Pielikums nr. 5. 

Izstādes un pasākumi 2020.gadā.  

Nr. Laiks Pasākuma nosaukums Veids Sadarbības 
partneri Vieta Apmeklē-

jums 
Noza-

re 

1. 3.01. Jauno grāmatu diena Grāmatu izstāde  
Bibliotēkas 
Abonements  

0 

2. 3.01. Jauno grāmatu diena Grāmatu izstāde  
Bērnu literatūras 
nodaļa (BLN)  

D 

3. .-31.01. Literatūras izstāde „Kino. Vecāks par desmit minūtēm 
(1978)”  
Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 
nacionālās kultūras vērtības” 75. izstāde 

Literatūras 
izstāde 

 Bibliotēkas 
Abonements 

 7 

4. 2.-31.01. Rakstnieki – jubilāri  Gundega Repše (13.01.1960.) Plaukta izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

5. 2.-31.01. Rakstnieki – jubilāri 
Anna Sakse (16.01.1905.–2.03.1981.) 

Plaukta izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

6. 7.01. Sarunu pēcpusdiena un tikšanās ar izstādes “Radīts no 
pudeles” autoru Juri Taškovu  

Sarunu 
pēcpusdiena 

Juris Taškovs Bibliotēkas 
Izstāžu zāle 

12 6 

7. Līdz 9.01. Izstāde “Radīts no pudeles” /Jura Taškova darināti 
interjera priekšmeti no stikla pudelēm/ 
 

Stikla 
priekšmetu 
izstāde 

Juris Taškovs Bibliotēkas 
Izstāžu zāle 
 

14 6 

8. 14.01.-
10.02. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” 
Veltīta Goda prāvesta Mārtiņa Kārtiņa 150 gadu jubilejai 

Ceļojošā NP 
izstāde 

Piltenes b-ka 
Ventspils 
novads 

Piltenes 
bibliotēka 

20 2 
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9. 8., 15., 
22., 29.01. 

“Trešdienas – digitālās dienas” /individuālās 
konsultācijas e-prasmju jautājumos/ 

Konsultācijas  Interneta un 
periodikas 
lasītava 

6 0 

10. 17.01. Bibliotekārā stunda “Bibliotēka tev!” Bibliotekārā 
stunda 

Ina Languša 
Jēkabpils 
3.vidusskola, 
7.klase 

Bibliotēka 20 0 

11. 2.-31.01. Kad stundas beigušās Grāmatu skate  BLN lasītava  6,7 

12. 2.-31.01 Ceļojums pieklājības pasaulē Literatūras 
izstāde 

 BLN 
abonements 

 0 

13. Janv. – 
dec. 

Zvaigžņu lasītāji Lasīšanas 
veicināšanas 
konkurss 

 BLN  D,B 

14. 18., 25.01. Burtu burziņš Aktivitāšu cikls  BLN lasītava 24 0,B,
7 

15. 29.-31.01. Puzles dienas bibliotēkā Spēles  BLN, lasītava 25 0 

16. 3.-29.02. Rakstnieki – jubilāri 
Jēkabs Janševskis (16.02.1865. – 22.12.1931.) 

Plaukta izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

17. 3.-29.02. Rakstnieki – jubilāri 
Andris Grīnbergs (28.02.1940.) 

Plaukta izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

18. 3.02.-
9.02. 

Mūžībā - Leons Briedis (16.12.1949-01.02.2020) 
 

Plaukta izstāde  Interneta un 
periodikas 
lasītava 

 8 
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19. 3.-29.02. Literatūras izstāde „Kino. Šķērsiela (1988)”  
Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās 
nacionālās kultūras vērtības” 76.izstāde 

Literatūras 
izstāde 

 Bibliotēkas 
Abonements 

 7 

20. 3.-29.02. Pankūkas un citas kūkas 
/Starptautiskā pankūku diena/ 

Literatūras skate  BLN lasītava  6 

21. 3.-29.02. Pa mīlestības labirintiem 
/14. februāris – Valentīna diena/ 

Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  D 

22. 6.02. Iepazīšanās ar bibliotēku 
(2.vsk. 1c kl.) 

Bibliotekārā 
stunda 

Jēkabpils 2.v-
skola 
1c klase 
Skolot. 
T.Novika 

BLN 15 0 

23. 5.,12.,19.,
26.02. 

“Trešdienas – digitālās dienas” /individuālās 
konsultācijas e-prasmju jautājumos/ 
 

Konsultācijas  Interneta un 
periodikas 
lasītava 

5 0 

4. 7.02. Jauno grāmatu diena Literatūras 
izstāde 

 Bibliotēkas 
Abonements 

 0 

25. 7.02. Jauno grāmatu diena Literatūras 
izstāde 

 BLN  B 

26. 6., 13., 
20., 27.02. 

Pūcītes ceturtdienas Mīklu maratons  BLN lasītava 78 0 

27. 14., 15., 
21., 22.02. 

Burtu burziņš Aktivitāšu cikls  BLN lasītava 57 0,B,
7 
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28. 11.-14.02. Esi gudrs interneta lietotājs! 
/Vispasaules drošāka interneta diena/ 

Aktivitātes  BLN datorlasītava 42 0 

29. 11.02.-
15.03. 

“Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” Veltīta 
Goda prāvesta Mārtiņa Kārtiņa 150 gadu jubilejai 

Ceļojošā NP 
izstāde 

Ugāles b-ka 
Ventspils 
novads 

Ugāles bibliotēka 32 2 

30. 12.02. …un dzima pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!  
Jēkabpils pilsētas 350 gadu jubilejas ieskandināšana 
/Cikla “Jēkaba vakari” 1.pasākums/ 

Konference Jēkabpils pilsētas 
dome 
LU LVI vadošā 
pētniece Mārīte 
Jakovļeva  
Skaidrīte Gailīte 
Jēkabpils Mūzikas 
skola 

Jēkabpils Tautas 
nams 
Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

95+30= 
125 

9 

31. 3.-29.02. Literatūres grāmatu plaukts arī Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkā 

Literatūras 
izstāde 

 Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

32. 18.02. “Vārdu telpa Latvijā” 
Tikšanās ar Janīnu Kursīti – Pakuli, veltīta Starptautiskajai 
dzimtās valodas dienai 

Tikšanās 
Tematiska 
pēcpusdiena 

Janīna Kursīte-
Pakule 

Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka Pormaļa iela 
11 

45 8 

33. 25.02.  “Iespējamās tikšanās”. Grāmatas atvēršana Jēkabpilī. 
Sabiedrības diskusija 

Grāmatas 
atvēršana 

Apgāds 
“Jumava” 

Krustpils kultūras 
nams 

14 3 

34. 26.02. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija-2019” 
noslēgums 

Noslēguma 
pasākums 

Žurnāla 
”Ilustrētā 
Junioriem” 
redakcijas 
darbinieki 

Jēkabpils Tautas 
nams 

130 B,0 
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35. 2.-31.03. Ūdens lāsītes stāsts Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  0 

36. 2.-31.03. Koši. Droši. Radoši 
/Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu skate/ 

Mākslas darbu 
izstāde 

Jēkabpils 
Mākslas skola 

BLN lasītava  7 

37. 2.-31.03. Rakstnieki – jubilāri 
Andris Puriņš (25.03.1950.) 

Plaukta izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

38. 2.-31.03. Rakstnieki – jubilāri 
Guntars Račs (25.03.1965.) 

Plaukta izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 D 

39. 5., 12., 
19., 26.03. 

Pūcītes ceturtdienas Mīklu maratons  BLN lasītava 46 0 

40. 6.03. Jauno grāmatu diena Literatūras 
izstāde 

 Bibliotēkas 
Abonements 

 0 

41. 6.03. Jauno grāmatu diena Literatūras 
izstāde 

 BLN  B 

42. 5.03.-
2.04. 

Literatūras izstāde “Kino. Spēlfilma “Nāves ēnā” (1971)”  
Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās 
nacionālās kultūras vērtības” 77.izstāde 

Literatūras 
izstāde 

 Bibliotēkas 
Abonements 

 7 

43. 4., 11.03. “Trešdienas – digitālās dienas” /individuālās 
konsultācijas e-prasmju jautājumos/ 

Konsultācijas  Interneta un 
periodikas 
lasītava 

4 0 

44. 22.05. Ilzes Strēles fotoizstādes “Mans tautastērps Latvijā un 
pasaulē” atklāšana 
/sadarbībā ar biedrību “Mans tautastērps”/ 

Izstādes 
atklāšana 

Biedrība 
“Mans 
tautastērps” 
Ilze Strēle 

Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka 

18 7 
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45. 1.-19.06. Ilzes Strēles fotoizstāde “Mans tautastērps Latvijā un 
pasaulē”  
 

Fotogrāfiju 
izstāde 

Biedrība 
“Mans 
tautastērps” 
Ilze Strēle 

Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka  

26 7 

46. 1.-30.06. Ai, vasara, es tevi ziedos jūtu Literatūras skate  BLN lasītava  5 

47. 4.06. Pastaiga “Smilšu ielas dārgumus meklējot” 
/Jēkabpilij 350/ 
Cikla “Jēkaba vakari” 2.pasākums 

NP ekskursija ar 
gidu 

Biedrība 
Jēkabpils 
mantojums 
Jānis Zeps 

Jēkabpils Pormaļa 
(Smilšu) iela 

32 9 

48. 8.-20.06. Pinu, pinu vainadziņu 
/Vasaras spēle, tēma - ziedi, Jāņu diena/ 

Vasaras spēle  BLN lasītava, 
datorlasītava 

86 5 

49. 16.06. Filmas “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu 
ritēja…” demonstrējums un novadpētniecības izstāde 
/Biedrības “Jēkabpils Rezidence” Atvērto durvju ietvaros/ 

Filmas 
demonstrācija 
NP izstāde 

Biedrība 
“Jēkabpils 
Rezidence” 
Mārīte Pole 

Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka 

16 908 

50. 20.06. Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes 
“Dārgumi: ko stāsta tautastērps” atklāšana  

Izstādes 
atklāšana 

Jēkabpils 
Mākslas skola 
Anda Svarāne 

Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka  

20 3 

51. 0.06.-
20.07. 

Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: 
ko stāsta tautastērps” 
 

Darbu izstāde Anda Svarāne 
Latvijas 
Nacionālais 
kultūras centrs 

Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka  

14 3 

52. 1.-30.06. Spoki un joki  
Māra Runguļa grāmatās 
/Rakstniekam-70/ 

Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  B 
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53. 1.-31.07. Jēkabpils gadu ritumā 
/S.Purviņas fotopulciņa dalībnieku fotogrāfiju izstāde/ 

Fotogrāfiju 
izstāde 

Spodra Purviņa BLN lasītava  7 

54. 1.-31.07. Tilts starp likteņiem 
/Rakstniecei Skaidrītei Gailītei - 80/ 

Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  8 

55. 1.-31.07. Jēkabpils-labo pārmaiņu pilsēta 
/Vasaras spēle, tēma - mūsu pilsēta Jēkabpils/ 

Vasaras spēle  BLN lasītava 6 0 

56. 3.07. Žurnālista, dzejnieka Andra Grīnberga grāmatas  
“Katru dienu ar piesitienu” atvēršana 

Grāmatas 
atvēršana 

Andris 
Grīnbergs 
Zigurds 
Neimanis 
Bērnu vokālā 
grupa 
“Dzeguzīte” 

Jēkabpils Tautas 
nams 

64 8 

57. 10.07. Virtuālā izstāde - apsveikums rakstniecei  
Annai Skaidrītei Gailītei 80 gadu jubilejā 

Virtuālā izstāde    8 

58. 30.07. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Šoreiz par 
uniātiem. Ar uniātiem saistītas vietas Jēkabpilī. Pēc 
ekskursijas saruna ar vēstures maģistru, diakonu Valdi 
Francisku Plenni par viņa pētījumu “Uniāti (grieķu katoļi) 
Latvijas teritorijā 17.-19. gadsimtā” 
Cikla “Jēkaba vakari” 3.pasākums 

Ekskursija 
Lekcija 
 

Valdis 
Francisks 
Plenne 
Biedrība 
Jēkabpils 
mantojums 

Jēkabpils centrs 
Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka 

28 2 

59. 3.-31.08. Fotogrāfiju izstāde “Senatnes pēdas Smilšu ielā” Fotogrāfiju 
izstāde 

Jānis Zeps Interneta un 
periodikas 
lasītava 

 7 
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60. 3.-31.08. Atkausēt dvēseli mīlestībai 
/H.K. Andersenam-215/ 

Literatūras skate  BLN lasītava  8 

61. 3.-31.08. Smaidošā bērnības pasaule 
(Dz. Rinkulei-Zemzarei-100) 

Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  8 

62. 10.-21.08. Atklājam Latvijas bagātības 
/Vasaras spēle, tēma-Latvija/ 

Vasaras spēle  BLN lasītava, 
datorlasītava 

139 0 

63. 13.08. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Zīlānos par 
Zīlāniem /NP ekskursija, novadpētnieces Sarmītes 
Ozoliņas stāstījums par Zīlānu vēsturi/ 
Cikla 4.pasākums 

NP ekskursija Sarmīte 
Ozoliņa 

Zīlāni Jēkabpils 
Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

29+40 
=69 

908 

64. 23.08. Fotogrāfiju izstāde “Jēkabpilieši Baltijas ceļā”  
/Veltījuma koncerta akcijai “Baltijas ceļš” ietvaros/ 
 

Ceļojošā 
fotogrāfiju 
izstāde 

Dainis 
Ormanis 

Salas novads  7 

65. 24.08. Fotogrāfiju izstādes “Brīvajai Daugavai” – 80 atklāšana Izstādes 
atklāšana 

Laikraksta 
“Brīvā 
Daugava” 
redakcija 

Vecpilsētas 
laukums 
Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

24+15= 
39 

0 

66. 24.-31.08. “Brīvajai Daugavai” – 80” Fotogrāfiju 
izstāde 

Jānis Apīnis 
Laikraksta 
“Brīvā 
Daugava” 
redakcija 

Vecpilsētas 
laukums 

120 7 

67. 27.08. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Romas katoļi 
Jēkabpilī. Jāņa Apiņa lekcija par Jēkabpils Romas katoļu 
draudzes vēsturi 

Lekcija Jānis Apīnis Vēsturiskā 
Latvijas bankas 
ēka 

25 2 
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Cikla 5.pasākums 

68. 1.-30.09. Darbu sāk “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija-2020” Bērnu žūrija  Bērnu literatūras 
nodaļa 

106 D 

69. 1.-30.09. Lasi, atklāj, mācies! 
/Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” skate/ 

Literatūras skate  BLN lasītava  0 

70. 1.-30.09. Tēti, mēs tevi mīlam! 
/Tēva diena/ 

Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  0 

71. 7.-12.09. Pantiņu mīklas 
/Dzejas dienu spēle/ 

Mīklu spēle  BLN lasītava 90 B 

72. 14.-26.09. Viktorīna pie žurnāla “Ilustrētā Junioriem” izstādes Viktorīna  BLN lasītava 169 0 

73. 17.09. Prieks, rodies! Radošās 
darbnīcas 

Leļļu meistars  
J.Abramenko 

BLN abonements 9 7 

74. 24.09. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Vietējais 
būvmateriāls – izmantošana, amatniecība, attīstība.  
/NP ekskursija un arhitektes Daces Lukševicas stāstījums 
par Jēkabpils arhitektūru/ Cikla 6.pasākums 

NP ekskursija Dace 
Lukšēvica 

Jēkabpils centrs 
Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

15+28= 
43 

7 

75. 1.10. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Pareizticība 
Jēkabpilī. Tikšanās ar Rīgas Garīgā semināra pasniedzēju 
Staņislavu Beskrovnihu. Cikla 7.pasākums 

Lekcija Staņislavs 
Beskrovnihs 
Jēkabpils Svētā 
Gara klosteris 

Svētā Nikolaja 
baznīca 
Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

22+12= 
34 

2 

76. 1.-25.10. Mūsu skaistā pilsēta – Jēkabpils Zīmējumu 
konkurss 

Jēkabpils 
3.vsk. 3.kl. Sk. 
M.Viļuma 

BLN 2 7 
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Jēkabpils 
2.vsk. 
2.kl. Sk. 
L.Karaseva 

77. 1.-31.10. Kā klājas, Rūķīt! Pasaku grāmatu 
skate 

 BLN lasītava  B 

78. 1.-31.10. Kādā tumšā rudens vakarā... Literatūras 
izstāde 

 BLN abonements  D 

79. 14.10. “Bibliotēka mainās” 
Projekta HOME LLI-422 atklāšana un nodarbība 

Projekta 
atklāšana 

Kultūras 
pārvalde 

BLN 12 0 

80. 4.-24.10. Pasaku darbnīcas /Dž.Rodari-100/ Radošās 
darbnīcas 

 BLN lasītava 70 B,0,
7 

81. 15.-30.10. Spēle-Galda hokejs 
(Projekts HOME LLI-422) 

Spēle  BLN abonements 27 0 

82. 2.-30.11. Mūsu skaistā pilsēta – Jēkabpils Zīmējumu 
izstāde 

Jēkabpils 
2.vsk. 
Sk.L.Karaseva 
3.vsk. 
Sk.M.Viļuma 

BLN  7 

83. 2.-30.11. Ar Dzimtenes sajūtu sirdī… 
/Latvijai – 102/ 

Literatūras 
izstāde 

 LN abonements   
D 

84. 2.-30.11. “Iepazīsti Lupatiņus” 
/Projekta HOME LLI-422 nodarbība/ 

Multfilma un 
“runājošā” 
grāmata 

 BLN 18 B 

85. 9.-14.11. Kas ir Latvija? 
Projekta HOME LLI-422 nodarbība 

Faktu spēle  BLN lasītava 64 0 
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86. 9.-21.11. Latvijas digitālie resursi 
(Projekta HOME LLI-422 nodarbība) 

Izzinoša 
nodarbība 

 BLN datorlasītava 21 0 

87. 10.11.-
10.12. 

Izstāde “Latgales artilērijas pulks mūsu albumos” Fotogrāfiju 
izstāde 

Dainis 
Ormanis 
Sarmīte 
Ozoliņa 
Jānis Zeps 

Interneta un 
periodikas 
lasītava 

 9 

88. 12.11. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Krustpils 
evaņģēliski luteriskā baznīca. Iepazīstam baznīcu kopā ar 
mācītāju Ēvaldu Bērziņu  
Cikla 8.pasākums 

Stāstījums Ēvalds Bērziņš Krustpils 
evaņģēliski 
luteriskā baznīca 
Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

16 2 

89. 13.11.-
12.12. 

Īpašuma, cieņas un pateicības zīmes – exlibra meistares 
Ainas Karlsones darbu izstāde  
/māksliniecei Ainai Karlsonei – 85/ 

Ekslibru izstāde  Bibliotēkas 
Abonements 

 7 

90. 16.-18.11. “Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai” Ceļojošā izstāde Latvijas 
Okupācijas 
muzejs 

Pie bibliotēkas 130 9 

91. 23.-28.11. Krāsaino lietussargu virpulī 
/Projekts HOME LLI-422/ 

Radošās 
darbnīcas 

 BLN lasītava 20 7,6 

92. 1.-30.12. Ļoti gaidu Ziemassvētkus 
/Projekts HOME LLI-422/ 

Spēļu stundas  BLN lasītava 16 D,7 

93. 1.-30.12. Salūts mūsu pilsētā 
/Zīmējumu izstāde/ 

Zīmējumu 
konkurss-izstāde 

Jēkabpils 
2.vsk. 2.b kl. 
Sk. 
S.Jekaraševa 

BLN lasītava 17 7 
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94. 1.-30.12. Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk! Grāmatu skate  BLN abonements  D 

95. 1.-30.12. Konkursa “Zvaigžņu lasītāji”  
rezultātu paziņošana 

Lasīšanas 
veicināšanas 
gada konkurss 

 LN  
12 

D, B 
noza

ru 
lit. 

96. 7.-12.12. Re, kāda eglīte! 
/Projekts HOME LLI-422/ 

Radošās 
darbnīcas 

 BLN lasītava 26 6 

97. 10.12. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Viss mainās. 
Deviņdesmitie. Tikšanās ar Leonīdu Salceviču  
Cikla 9.pasākums 

Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

Leonīds 
Salcevičs 

Tiešsaistes vide 24 9 

98. 17.12. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Fotogrāfija – 
vēstures liecinieks.  
Tikšanās ar novadpētnieku Jāni Zepu 
Cikla 10.pasākums 

Tiešraide b-kas 
Facebook kontā 

Jānis Zeps Tiešsaistes vide 25 7 

99. 14.-30.12 Svētku sajūtu siena Vecpilsētas laukumā Bērnu zīmējumu 
izstāde + 4 
video sveicieni 
ar QR kodu 
 

 Vecpilsētas 
laukums 

120 7 

 

Pasākumu skaits: JPB – 49, BLN – 50 

Apmeklējums: 1160+1427(bērni) = 2587 
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Pielikums nr. 6. 

Publikācijas laikrakstos 

1. Apīnis, Jānis. No pudelēm top vāzes un interjera priekšmeti : [par J.Taškova darbu izstādi 
“Radīts no pudeles”] // Brīvā Daugava, Nr.4 (2020, 14.janv.), 6.lpp. 

2. …un dzima pilsēta: Šodien Jēkabpilij 350! Jēkabpils pilsētas 350 gadu jubilejas ieskandināšana 
: [informācija par JPB organizēto pasākumu Jēkabpils Tautas namā] // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 
(2020, janv.), 10.lpp. (Aktualitātes) 

3. “Vārdu telpa Latvijā”. Tikšanās ar Janīnu Kursīti-Pakuli. // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2020, janv.), 
11.lpp. (Bibliotēkās) 

4. Grāmatas “Iespējamās tikšanās” atvēršana Jēkabpilī. Sabiedrības diskusija : [informācija par 
gaidāmo pasākumu Krustpils kultūras namā] // Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2020, janv.), 11.lpp. 
(Bibliotēkās) 

5. Bareika, Jurgita. Jēkabpils 350 gadu jubilejas ieskandināšana : [informācija par gaidāmo 
bibliotēkas organizēto pasākumu Jēkabpils Tautas namā] // Brīvā Daugava, Nr.10 (2020, 
4.febr.), [1.]lpp. (Svarīgi) 

6. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par gaidāmo bibliotēkas organizēto 
pasākumu Jēkabpils Tautas namā] // Brīvā Daugava, Nr.11 (2020, 7.febr.), 10.lpp. 

7. Kas, kur, kad? [informācija par gaidāmo pasākumu “…un dzima pilsēta: Šodien Jēkabpilij 
350!”] // Brīvā Daugava, Nr.12 (2020, 11.febr.), [12.]lpp. 

8. Kas, kur, kad? [informācija par gaidāmo pasākumu “Vārdu telpa Latvijā” vēsturiskajā Latvijas 
Bankas ēkā] // Brīvā Daugava, Nr.12 (2020, 11.febr.), [12.]lpp. 

9. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! [informācija par gaidāmo grāmatas “Iespējamās tikšanās” 
atvēršanas pasākumu Krustpils kultūras namā] // Brīvā Daugava, Nr.13 (2020, 14.febr.), 10.lpp. 

10. Apīnis, Jānis. Vienīgā pilsēta, ko dibinājis hercogs Jēkabs : [par bibliotēkas organizēto 
pasākumu “…un dzima pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!” (Cikla “Jēkaba vakari” 1.pasākums 
Jēkabpils Tautas namā] // Brīvā Daugava, Nr.13 (2020, 14.febr.), 2.lpp. 

11. Nedēļas jautājums : [pārdomās par pilsētas jubilejas faktu dalās bibliotēkas vadītāja Renāte 
Lenša] / sagat. J.Apīnis // Brīvā Daugava, Nr.13 (2020, 14.febr.), 2.lpp.  

12. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! [informācija par gaidāmo grāmatas “Iespējamās tikšanās” 
atvēršanas pasākumu Krustpils kultūras namā] // Brīvā Daugava, Nr.15 (2020, 21.febr.), 10.lpp. 

13. Apīnis, Jānis. Valoda ir gan mūsu domāšana, gan rīcība : [par Dzimtās valodas dienai veltīto 
pasākumu un tikšanos ar valodnieci Janīnu Kursīti] // Brīvā Daugava, Nr.15 (2020, 21.febr.), 
[1.]lpp. 

14. No 23. līdz 27.martam Jēkabpils pilsētas bibliotēka aicina uz Digitālo nedēļu / sagat. Jēkabpils 
Kultūras pārvalde. // Jēkabpils Vēstis, Nr.2 (2020, febr.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

15. Jēkaba vakari. “Sēlija – mūsu vēstures raganu katls” (A.Švābe) : [informācija par pasākumu 
26.martā] // Jēkabpils Vēstis, Nr.2 (2020, febr.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

16. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! [informācija par gaidāmo sarunu vakara “Jēkaba vakari. 
Mūsu nezināmā vēsture” tikšanos] // Brīvā Daugava, Nr.21 (2020, 13.marts), 10.lpp. 

17. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas aktualitātes : [informācija par bibliotēkas slēgšanu no 13.marta līdz 
14.aprīlim un elektronisko pakalpojumu nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā] // Jēkabpils 
Vēstis, Nr.3 (2020, marts), 11.lpp. 

18. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Iepriekš izziņotie kultūras pasākumi ir atcelti. [informācija arī par 
JPB slēgšanu no 13.marta līdz 14.aprīlim saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī] // 
Brīvā Daugava, Nr.23 (2020, 20.marts), 8.lpp. 

19. Sproģis, Matīss. Jēkabpils fitnesa zāles un bibliotēkas atsāk darbu : [arī par JPB] // Brīvā 
Daugava, Nr.39 (2020, 15.maijs), [12.]lpp. 

20. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Ilzes Strēles fotoizstāde “Mans tautastērps Latvijā un pasaulē” : 
[informācija par izstādi vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā no 1.līdz 19.jūnijam] // Jēkabpils Vēstis, 
Nr.5 (2020, maijs), 11.lpp. (Izstādes) 
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21. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta 
tautastērps” : [informācija par izstādes atklāšanu vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā] // Jēkabpils 
Vēstis, Nr.5 (2020, maijs), 11.lpp. (Izstādes) 

22. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Ilzes Strēles fotoizstādi “Mans 
tautastērps Latvijā un pasaulē” vēsturiskajā Latvijas Bankas ēkā] // Brīvā Daugava, Nr.45 (2020, 
5.jūn.), 10.lpp. 

23. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas kolektīvs. Māra Gaigalniece (1946-2020) : [atvadvārdi bibliotēkas 
darbiniecei] // Brīvā Daugava, Nr.49 (2020, 19.jūn.), 10.lpp. 

24. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture – uniāti : [par gaidāmo JPB pasākumu] // Jēkabpils 
Vēstis, Nr.6 (2020, jūn.), 10.lpp. (Kultūras aktualitātes) 

25. Šteinbergs, Juris. Notika Andra Grīnberga otrās grāmatas atvēršanas svētki : [par bibliotēkas 
organizēto grāmatas “Katru dienu ar piesitienu” atvēršanas pasākumu Jēkabpils Tautas namā] // 
Brīvā Daugava, Nr.54 (2020, 10.jūl.), 2.lpp. 

26. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par bibliotēkas pasākumu cikla “Jēkaba 
vakari. Mūsu nezināma vēsture” 3.pasākumu un tikšanos ar vēsturnieku diakonu V.F.Plenni] // 
Brīvā Daugava, Nr.56 (2020, 17.jūl.), 10.lpp. 

27. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par bibliotēkas pasākumu cikla “Jēkaba 
vakari” 3.pasākumu un tikšanos ar vēsturnieku diakonu V.F.Plenni] // Brīvā Daugava, Nr.58 
(2020, 24.jūl.), 9.lpp. 

28. Lenša, Renāte. Mūsu nezināmā vēsture : [informācija par pasākumu cikla “Jēkaba vakari” 
3.pasākumu] // Brīvā Daugava, Nr.58 (2020, 24.jūl.), 7.lpp. 

29. Kas, kur, kad? [informācija par “Jēkaba vakaru” 3.pasākumu] // Brīvā Daugava, Nr.59 (2020, 
28.jūl.), [12.]lpp. 

30. Jēkaba vakari : [informācija par tikšanos cikla pasākumiem 13. un 27.augustā] // Jēkabpils 
Vēstis, Nr.7 (2020, jūl.), 10.lpp. (Kultūras aktualitātes) 

31. Fotogrāfiju izstāde “Senatnes pēdas Smilšu ielā”. // Jēkabpils Vēstis, Nr.7 (2020, jūl.), 11.lpp. 
(Bibliotēkās) 

32. Apīnis, Jānis. Aizmirstie uniāti : [par JPB rīkoto pasākumu cikla “Jēkaba vakari” ietvaros] // 
Brīvā Daugava, Nr.61 (2020, 4.aug.), 8.lpp. 

33. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par bibliotēkas pasākumu cikla “Jēkaba 
vakari. Mūsu nezināmā vēsture” 5.pasākumu un tikšanos ar Jēkabpils Romas katoļu baznīcas un 
draudzes vēstures pētnieku J.Apīni] // Brīvā Daugava, Nr.66 (2020, 21.aug.), 10.lpp. 

34. Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Mūsu “Daugaviņai” – 80! // Brīvā Daugava, Nr.66 (2020, 21.aug.), 
8.lpp. 

35. Lenša, Renāte. Ieskats Jēkabpils Romas katoļu draudzes vēsturē : [par gaidāmo pasākumu 
“Jēkaba vakaru” cikla ietvaros] // Brīvā Daugava, Nr.66 (2020, 21.aug.), 8.lpp. 

36. Apīnis, Jānis. “Brīvā Daugava” saņem apsveikumus 80 gadu jubilejā : [arī par JPB sagatavoto, 
laikraksta jubilejai veltīto izstādi Vecpilsētas laukumā] // Brīvā Daugava, Nr.68 (2020, 28.aug.), 
2.lpp. 

37. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. “Vietējie būvmateriāli-izmantošana, amatniecība, 
attīstība”. (Pastaiga pa Jēkabpils ielām kopā ar arhitekti Daci Lukšēvicu 24.septembrī] // 
Jēkabpils Vēstis, Nr.8 (2020, aug.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

38. Vindule, Lāsma. Jēkabpilī atklāta starptautiska pilsētvides plakātu izstāde : [piedalās arī JPB 
darbinieks R.Laguns] // Jēkabpils Vēstis, Nr.8 (2020, aug.), 5.lpp. 

39. Rubine, Anita. Turpinās tikšanās pasākumu ciklā “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture” : [par 
cikla 5.pasākumu (Jēkabpils Romas katoļu baznīcas un draudzes vēsture. J.Apīnis)] // Brīvā 
Daugava, Nr.70 (2020, 4.sept.), 6.lpp. 

40. Zone, Inese. A.Pormaļa ielā 11 izvietos bērnu bibliotēku un plāno piebūvēt jaunu pilsētas 
bibliotēku. // Brīvā Daugava, Nr.72 (2020, 11.sept.), 3.lpp. 

41. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par bibliotēkas pasākumu cikla “Jēkaba 
vakari. Mūsu nezināmā vēsture” 6.pasākumu “Vietējais būvmateriāls – izmantošana, 
amatniecība, attīstība” (arhitekte D.Lukševica)] // Brīvā Daugava, Nr.74 (2020, 18.sept.), 10.lpp. 
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42. Jēkabpils pilsētas bibliotēka aicina apmeklēt pasākumu “Jēkaba vakari” : [Pareizticība Jēkabpilī. 
Tikšanās ar Rīgas Garīgā semināra pasniedzēju Staņislavu Beskrovnihu] // Jēkabpils Vēstis, Nr.9 
(2020, sept.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

43. Miņkova, Sandra. Jēkaba vakaru pasākumā – stāstījums par pareizticības vēsturi Jēkabpilī. // 
Brīvā Daugava, Nr.80 (2020, 9.okt.), 8.lpp. 

44. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Krustpils evaņģēliski luteriskā baznīca. // Jēkabpils 
Vēstis, Nr.10 (2020, okt.), 10.lpp. (Kultūras aktualitātes) 

45. [Informācija par ekslibra meistares Ainas Karlsones 85 gadu jubilejai veltīto izstādi] // Jēkabpils 
Vēstis, Nr.10 (2020, okt.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

46. Kas, kur, kad? [informācija par “Jēkaba vakaru” 8.pasākumu (par Krustpils luterāņu baznīcu 
mācītājs Ē.Bērziņš) tiešraidē bibliotēkas “Facebook” kontā] // Brīvā Daugava, Nr.89 (2020, 
10.nov.), [12.]lpp. 

47. Patriotisma mēnesī – vairākas vērtīgas tematiskās izstādes : [par izstādēm novembrī Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkā] // Brīvā Daugava, Nr.91 (2020, 17.nov.), 2.lpp. 

48. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Viss mainās. Deviņdesmitie. Tikšanās ar Leonīdu 
Salceviču (tiešsaistes vidē). // Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2020, nov.), 10.lpp. (Kultūras 
aktualitātes) 

49. Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Fotogrāfija – vēstures liecinieks. Tikšanās ar Jāni Zepu 
(tiešsaistes vidē). // Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2020, nov.), 10.lpp. (Kultūras aktualitātes) 

50. Izstāde “Latgales artilērijas pulks mūsu albumos”. // Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2020, nov.), 11.lpp. 
(Bibliotēkās) 

51. Īpašuma, cieņas un pateicības zīmes – ekslibra meistares Ainas Karlsones darbu izstāde. // 
Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2020, nov.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

52. Kas, kur, kad? [informācija par “Jēkaba vakaru” 9.pasākumu – tikšanos ar L.Salceviču 
(tiešsaistes vidē). // Brīvā Daugava, Nr.97 (2020, 8.dec.), [12.]lpp. 

53. Kas, kur, kad? [informācija par “Jēkaba vakaru” 10.pasākumu “Fotogrāfija – vēstures liecinieks” 
(tikšanās ar novadpētnieku Jāni Zepu). // Brīvā Daugava, Nr.99 (2020, 15.dec.), 11.lpp. 

54. Jēkabpils pilsētas bibliotēka janvārī aicina uz Jēkaba vakaru “Nesenā vēsture. 1991.gads. 
Barikādes.” Saruna ar fotogrāfu Daini Ormani. // Jēkabpils Vēstis, Nr.12 (2020, dec.), 11.lpp. 
(Bibliotēkās) 

55. Jēkabpils pilsētas bibliotēka organizē izstādi “1991.gads. Barikādes. Daiņa Ormaņa redzējums”. 
// Jēkabpils Vēstis, Nr.12 (2020, dec.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

Publikācijas par Bērnu literatūras nodaļu 

1. Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas” : [informācija par gaidāmo pasākumu] // 
Jēkabpils Vēstis, Nr.1 (2020, janv.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

2. Droša interneta dienas aktivitātes “Esi gudrs interneta lietotājs!” // Jēkabpils Vēstis, 
Nr.1 (2020, janv.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

3. [Informācija par pasākumiem Bērnu literatūras nodaļā jūlijā] // Jēkabpils Vēstis, Nr.6 
(2020, jūn.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

4. Fotoizstāde “Jēkabpils gadu ritumā” : [informācija par S.Purviņas un viņas vadītā 
fotopulciņa dalībnieku darbu izstādi] / sagat. J.Apīnis // Brīvā Daugava, Nr.53 (2020, 
7.jūl.), 10.lpp. (Īsumā) 

5. Vasaras spēle “Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta” / sagat. J.Apīnis. // Brīvā Daugava, 
Nr.53 (2020, 7.jūl.), 10.lpp. (Īsumā) 

6. [Vasaras spēle “Atklājam Latvijas bagātības”] : [informācija par pasākumu augustā] // 
Jēkabpils Vēstis, Nr.7 (2020, jūl.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

7. Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2020” (no 1.–
30.septembrim). // Jēkabpils Vēstis, Nr.8 (2020, aug.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

8. Dzejas dienu spēle “Pantiņu mīklas” (no 7.–12.septembrim). // Jēkabpils Vēstis, Nr.8 
(2020, aug.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 
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9. Nodarbības kopā ar leļļu meistaru Juri Abramenko “Prieks, rodies!” (17.septembrī). // 
Jēkabpils Vēstis, Nr.8 (2020, aug.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

10. Jēkabpils Kultūras pārvalde. Aicinām! : [informācija par Dzejas dienu spēli “Pantiņu 
mīklas”] // Brīvā Daugava, Nr.68 (2020, 28.aug.), 11.lpp. ; Nr.70 (2020, 4.sept.), 10.lpp. 
; Nr.72 (2020, 11.sept.), 10.lpp. 

11. [Informācija par pasākumiem bibliotēkā oktobrī] // Jēkabpils Vēstis, Nr.9 (2020, sept.), 
11.lpp. (Bibliotēkās) 

12. Projekta HOME LLI-492 atklāšana un nodarbība “Bibliotēka mainās” // Jēkabpils Vēstis, 
Nr.9 (2020, sept.), 6.lpp.  

13. [Informācija par JPB projekta HOME LLI-422 aktivitātēm novembrī: “Iepazīsti 
Lupatiņus”, “Kas ir Latvija?”, “Latvijas digitālie resursi”, “Krāsaino lietussargu virpulī”] 
// Jēkabpils Vēstis, Nr.10 (2020, okt.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

14. [Informācija par projekta HOME LLI-422 aktivitātēm decembrī: “Ļoti gaidu 
Ziemassvētkus!”, “Re, kāda eglīte!”] // Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2020, nov.), 11.lpp. 
(Bibliotēkās) 

15. Lasīšanas veicināšanas gada konkursa “Zvaigžņu lasītāji” rezultātu paziņošana. // 
Jēkabpils Vēstis, Nr.11 (2020, nov.), 11.lpp. (Bibliotēkās) 

Video publikācijas portālā “Jēkabpils laiks” (http://jekabpilslaiks.lv/)  
 

1. Jēkabpils pilsētas bibliotēka piedāvā izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes ģimenēm ar 
bērniem 
Paegļkalne Sandra. Portāls "Jēkabpils laiks", 2020.g. 
16.okt.http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=29421&r=Jekabpils&fbcl
id=IwAR3Ya7zTw8S0-cGhlLWiv4g_XbWXLIuoMbtFSavDDlhqBxeZ5DsNSCgc2Tw 

 
2. Jēkabpilī atvērta Andra Grīnberga grāmata “Katru dienu ar piesitienu” 

Paegļkalne Sandra. Portāls "Jēkabpils laiks", 2020.g. 6.jūlijs 
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28321&r=Jekabpils 

 
3. Jēkabpilī ar diskusiju atklāta grāmata “Iespējamās tikšanās” 

Evelīna Elksnīte. Portāls "Jēkabpils laiks", 2020.g. 25.febr. 
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28321&r=Jekabpils 

 
4. Jēkabpilī svin pilsētas dibināšanas 350.gadadienu 

Paegļkalne Sandra. Portāls "Jēkabpils laiks", 2020.g. 13.febr. 
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28257&r=Jekabpils 

 
5. Kūku pagasta iedzīvotājs Juris Taškovs piešķir otro dzīvi stikla pudelēm un burkām. 

Paegļkalne Sandra. Portāls "Jēkabpils laiks", 2020.g. 8.janv. 
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=28104&r=Jekabpils&fbclid=I
wAR3sfevQTROFjtvg2VXTn4zQ0Ou7XPDiRm1ku1Fgqt-q0WUZraRQN-XHsPE 

 

 


