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Gada atziņas un secinājumi

• Lietotāju skaits palielinājies (+ 212), jo  bibliotēku 
piedāvāto pakalpojumu klāsts kļuvis daudzveidīgāks: 

 Radošās darbnīcas (svētku noformējumu, apsveikumu, sveču liešanas u.c.)
 Klubiņi («Grāmatu draugu», «Gardēdis», senioru u.c.)
 Sadarbība ar NVO (mazākumtautību, novados dibinātām biedrībām)
 Jaunie darbinieki piesaista jaunus lietotājus

• Novadu bibliotēku veiksmīga sadarbība kopēju pasākumu 
rīkošanā un līdzekļu racionālā izmantošanā

• Pašvaldības novērtē un aizvien vairāk atbalsta bibliotēkas



2015. gada jauninājumi

• Vienošanās par vietējo laikrakstu pilntekstu pievienošanu 
novadpētniecības datu bāzē un sākta novadpētniecības 
materiālu digitalizācija

• Pasākumu cikls «Ja vecāki lasa, arī bērni lasīs!»
 Kopā lasīšana vecvecākiem, vecākiem un bērniem;
 Kā ieinteresēt bērnus lasīt. JGB darbinieku saruna par 

lasīšanas ietekmi uz bērnu attīstību ar Iekļaujošās 
izglītības centra pedagogiem un bērnu 
ar speciālām vajadzībām vecākiem u.c.



Gada problēmas un risinājumi

• Noveco informācijas tehnoloģijas un lēns atjaunošanas 
process

• Darbinieku atalgojums 
 palielinājies:

Viesītes novadā par 38% (2014 – 430 €, 
2015 – 568 €,   2016 – 583 €)
Krustpils novadā vidēji par 52 % (2015 – 419 €, 
2016 – 668 €)

 joprojām zems:
Jēkabpils un Neretas novados, Jēkabpils pilsētā



Novadpētniecības darba 
kopsavilkums

• Novadpētniecības konkurss «Mainies uz augšu!»
Konkursa galvenie mērķi:

 aktualizēt Raiņa un Aspazijas darbus, idejas un dzīvesstāstus
 rosināt interesi par bibliotēku novadpētniecības krājumu
 sekmēt publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību

• Bibliotēku vēstures apzināšana un apkopošana
• Interešu apvienībai «Literāts» - 30



Veiksmes stāsts

• «Redz visu pasauli dimantos mirdzam» – filmu maratons 
ar Raiņa dzejas motīviem (Zelta sietiņš, Spēlēju dancoju, Zelta 

zirgs) - 6 seansi



Veiksmes stāsts

• Rūķu darbnīcas (12 nodarbības) 
«Vienu rītu sapratām, ka drēgno un lietaino laiku var pārvarēt ar 
optimisma pilnu projektu. Tāpēc ielikām sociālajos tīklos ziņu, ka 
aicinām pieteikties klases un vecākus ar bērniem, lai uzzinātu, cik 
tad ir liela interese..... Kad sāka zvanīt vecāki, skolotāji, ka mazie 
rūķīši ir gatavi darboties, sapratām, ka esam uz pareizā ceļa»



2016. gada prioritātes

• Novadpētniecības krājuma digitalizācija
• Vienota reģiona bibliotēku novadpētniecības 

koncepcijas izstrāde
• Gatavošanās atkārtotai JGB akreditācijai
• Bibliotēkas vēstures veidošana – atmiņu stāstījumu 

dokumentēšana
• Lasīšanu veicinošu pasākumu cikls 

«Lasīt ir stilīgi!» 
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