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2011. gada 20. jūnijā akreditācijas komisija atzinīgi 
novērtē bibliotēkas darbu un 22. septembrī 
bibliotēka saņem LR KM akreditācijas apliecību Nr. 
23A 



 
Metodiskais un konsultatīvais darbs 

tiek veikts 70 bibliotēkās: 

 39 publiskajās 

 31 skolu bibliotēkās 

 
  



2010 2011 + vai - 

Lietotāju skaits 3264 2897 - 367 

Apmeklējumu 
skaits 

109589 114410 + 4821 

Izsniegums 90362 60388 - 29974 



2010 2011 + vai - 

Lietotāju skaits 15795 14861 - 934 

Apmeklējumu 
skaits 

355706 363061 + 7355 

Izsniegums 440995 384398 - 56597 



2010 2011 + vai - 

Izdevumi kopā 78766 96054 + 17288 

Krājuma 
komplektēšanai 

3799 4915 + 1116 



2010 2011 + vai - 

Izdevumi kopā 431918 489148 + 57230 

Krājuma 
komplektēšanai 

39216 42220 + 3004 



 Regulāri (vismaz reizi gadā) apmeklējam 
reģiona bibliotēkas, veicot bibliotekārā darba 
pamatprasību pārraudzību 

 Pārrunājam katras bibliotēkas aktuālos un 
problemātiskos jautājumus 

 Informējam novadu administrācijas 
darbiniekus par problēmām, kas saistītas ar 
bibliotēku finansiālo un saimniecisko darbību 



 Aizvadītajā gadā notika 6 profesionālās pilnveides 
darba sanāksmes publisko un skolu bibliotēku 
darbiniekiem 

 Domājot par gaidāmo atkārtoto bibliotēku 
akreditāciju, darba sanāksmēs pārrunājam 
bibliotēkās konstatētos trūkumus, kuriem jāpievērš 
pastiprināta uzmanība 

 Sadarbībā ar v/a «Kultūras informācijas sistēmas» 
notika apmācību seminārs «Lursoft datu bāze 
«Laikrakstu bibliotēka» 



 Sadarbībā ar reģiona kultūras un izglītības 
pārvaldi rīkojam reģiona kultūras darbinieku 
dienu. Katru gadu tā notiek citā novadā, kuras 
laikā iepazīstamies ar pozitīvām pārmaiņām, 
kas notikušas novadā 

  Jēkabpils novada Zasas pagastā apmeklējām 
amatniecības centru «Rūme» 

 Pasākuma noslēgumā godinājām darba 
jubilārus kultūras darbā 





 

 

 Uz 2012. gada 1. janvāri kopkatalogs satur 57 474 
ierakstus 

 2011. gadā kopkatalogs tika papildināts par 11 % 

 Rekataloģizācija pilnībā pabeigta 7 reģiona 
(Antūžu, Atašienes, Dunavas, Rubeņu, Kalna, 
Aknīstes, Gārsenes pagasta) bibliotēkās 

 99% no JGB krājuma ir atspoguļots kopkatalogā 



 Sadarbībā ar Lattelecom iesaistījāmies projektā 
«Pieslēdzies, Latvija!», kura ietvaros īstenotajā 
akcijā «Bibliotēka dodas pie lietotāja» bibliotēkas 
darbinieces realizēja pamatiemaņu apmācību mājās  

   6 lietotājiem darbā  

   ar datoru un internetu 



 Galvenajā bibliotēkā 

 

 

 

 

 Reģiona bibliotēkās 

2010 2011 + vai - 

Tematiskie 
pasākumi 

67 47 - 20 

Izstādes 105 71 -34 

2010 2011 + vai - 

Tematiskie 
pasākumi 

289 372 +83 

Izstādes 864 994 +130 



















Bērnudārzu bērni gatavoja 
 labo domu lapas,  

kurās rakstīja, zīmēja,  
līmēja savas 

 gaišās domas 



 

Paldies par uzmanību! 
 


