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Gada vērtējums, atziņas un secinājumi

Palielinās finansējums
- personālam +13%

Krustpils novadā +35% ( no 478 uz 775)
Jēkabpils novadā +6% (no 422 uz 447)

- krājuma komplektēšanai +9%
jaunieguvumu skaits nepalielinās, jo grāmatas kļūst

dārgākas

Notiek pakāpeniska datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana

Samazinās bibliotēku pamatrādītāji
- lasītāji –3%, t.sk. bērni –2%
- apmeklējums –6%, t.sk., bērni –16%
- izsniegums -3%, t.sk., bērni –11 %



Jauninājumi un sasniegumi

 Veiksmīgi pasākumi ar bērniem
- JGB Princešu skola gada garumā, kurā apgūst dažādas savam vecumam

atbilstošas dzīves gudrības
- Kūku b-kā kopēja apkārtnes labiekārtošana – lapene āra

pasākumiem, āra trenažieru uzstādīšana
- Lones b-kā dažāda vecuma bērni atrod kopējas intereses un
čaklo roku nodarbības, kurās netiek aizmirsta grāmata

 Bibliotēkām papildus piešķir telpas dažādu interešu grupu nodarbībām
- Kalna b-kā – novada izzinātājiem,
- Rubeņu b-kā – izstāžu, pasākumu, nodarbību telpa rokdarbniecēm,
- Sēlpils 2. b-kā – telpa bērnu aktivitātēm un pašvaldība to izmanto arī

lai tiktos ar iedzīvotājiem
 Nododot gada pārskatus, rīkojām reģiona bibliotēku diskusiju dienas



Problēmas un risinājumi

 Ļoti lēns interneta ātrums reģiona bibliotēkās!

- Apgrūtināts darbs BIS Alisē

- Traucēta piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos, piem.,
vebināros

- Darbiniekiem apgrūtināta informācijas meklēšana

- Lietotāju neapmierinātība

 Darbinieku novecošanās

- 48 (66%) darbinieki no 72 ir vecāki par 50 gadiem

 Novadu pašvaldības ieklausās, iedziļinās un palīdz risināt bibliotēku
problēmas

 Ir slikti, kad nav naudas pasākumiem, kad tā ir – atkal slikti. Jādomā un
jāstrādā!



Novadpētniecības darbs

 Novadpētniecības darba koncepcijas izstrāde
 Noslēgta vienošanās ar reģiona laikrakstiem «Brīvā Daugava» un 

«Jaunais Vēstnesis» par pilntekstu pievienošanu novadpētniecības 
datu bāzē

 Iekļaušanās LNB Digitālajā bibliotēkā, pievienojot novadu 
pašvaldību preses izdevumus 

 Bibliotēku vēstures materiālu kārtošana un darbinieku atmiņu 
apkopošana

 Regulāras novadnieku izstādes, tikšanās un grāmatu atvēršanas 
pasākumi. Neparastu nodarbju popularizēšana, piem., gleznas no 
olu čaumalām, zīda apgleznošana

- Izstāžu autoriem un pasākumu dalībniekiem arī ir
nepieciešamas pozitīvas emocijas(par Megiju Meļņiku)

- Pamudinājums: «Es uzdrīkstēšos nenobīties!»



Lasītāju apkalpošanas darbs

 Dažādu mērķgrupu apkalpošana
 Reģiona bibliotēku e-pakalpojumu attīstība

- pilnveidojas kopkatalogs, lietotāji labprāt izmanto tā
piedāvātās iespējas pasūtot literatūru, pagarinot lietošanas termiņu

- bibliotēkas savstarpēji mainoties ar grāmatām, izmanto SBA moduli
 Pakalpojumu e-vidē attīstība un pilnveidošana

- uzliek bibliotēku darbiniekiem papildus atbildību: jāspēj konsultēt,
apmācīt un palīdzēt,

- iedzīvotāji nespējot orientēties e-vidē, lūdz palīdzību bibliotekāram,
uzticot savus personas datus, bankas kodu kartes u.c.

 Prieks par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju 2016, saņemtas 3 pateicības
- «Lasīšanas vēstnesis Zemgalē»
- «Lasošākie vecāki – balva tētim»
- «Visvairāk iesaistītie zēni bērnu žūrijā»

 Nākotnē - pārdomas par e-grāmatu ieviešanu bibliotēkā



Gada mirklis
 Bibliotēkas akreditācija 

- gatavošanās tai, kāpņu telpas noformējums ar Daugavas labā un kreisā

krasta panorāmu,

- padziļināta bibliotēkas vēstures apzināšana un kārtošana

 Rīkotie pasākumi, īpaši: 

- Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas «Sintijas stāsts» atvēršana un Sintijas 
piemiņas pasākums, 

- Jāņa Amata grāmatas «Jēkabpils frontes lokā 1914-1918» atvēršana un izstāde
«Pirmā pasaules kara laika liecības»,

- «Dzejas busiņš»,

- Gada noslēguma pasākums reģiona bibliotekāriem u.c.

 Krustpils novada bibliotēku koordinatora amata izveide 

- veiksmīga sadarbība ar pašvaldības vadītājiem, 

- saskaņota sadarbība ar Jēkabpils Galveno bibliotēku,

- kvalitatīva savstarpēja novada bibliotēku sadarbība





Mēs visur atstājam pēdas. 
Ne tikai uz zemes, arī citu cilvēku dzīvēs.

Mēs katrs atstājam aiz sevis pēdas - cits paliekošas, cits ātri gaistošas. 
Mēs katrs atstājam aiz sevis pēdas - cits apzināti, cits neapzināti. 
Mēs katrs atstājam aiz sevis pēdas - citas graujošas un postošas,

citas saudzējošas un attīstošas.

Paldies par uzmanību!


