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� Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa 
uzlabošana;

� Reģiona bibliotēku atkārtotā akreditācija;
� Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību;
� Darbs ar bērniem un jauniešiem;� Darbs ar bērniem un jauniešiem;
� Novadpētniecības darbs.











2011201120112011 2012201220122012 + vai + vai + vai + vai ----

Lietotāju skaits 2897 3122 ++++ 225225225225Lietotāju skaits 2897 3122 ++++ 225225225225

Apmeklējumu 
skaits

114410 105899 - 8511

Izsniegums 60388 58250 - 2138



2011201120112011 2012201220122012 + vai + vai + vai + vai ----

Izdevumi kopā 96054 87694 - 8360Izdevumi kopā 96054 87694 - 8360

Krājuma 
komplektēšanai

4915 6795 + 1880



2011201120112011 2012201220122012 + vai + vai + vai + vai ----

Lietotāju skaits 14861 14909 ++++ 48484848Lietotāju skaits 14861 14909 ++++ 48484848

Apmeklējumu 
skaits

387101 354445 - 32656

Izsniegums 416820 375886 - 40934



2011201120112011 2012201220122012 + vai + vai + vai + vai ----

Izdevumi kopā 471902 496568 + 24666

Krājuma 
komplektēšanai

42220 47168 + 4948



• Jēkabpils Galvenās bibliotēkas profesionālajā 
pārraudzībā ir 69 bibliotēkas (39 publiskās un 30 
skolu bibliotēkas);

Regulāri apmeklējam reģiona bibliotēkas, veicot • Regulāri apmeklējam reģiona bibliotēkas, veicot 
bibliotekārā darba pamatprasību uzraudzību, 
palīdzot sagatavoties atkārtotai akreditācijai;

• 12 reģiona publiskās bibliotēkas 2012.gadā 
veiksmīgi tika akreditētas.



� Visi reģiona darbinieki aktīvi piedalās profesionālās 
pilnveides pasākumos (JGB darbinieki  - 26 pasākumos);

� Viens no iespaidu bagātākajiem 
bija visu reģiona bibliotēku 
darbinieku pieredzes darbinieku pieredzes 
apmaiņas  brauciens 
uz Kuldīgas 
un Ventspils 
bibliotēkām 





� Pasākumi novada izzināšanā:Pasākumi novada izzināšanā:Pasākumi novada izzināšanā:Pasākumi novada izzināšanā:
* Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darba prioritāte ir Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darba prioritāte ir Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darba prioritāte ir Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darba prioritāte ir 
novadpētniecībanovadpētniecībanovadpētniecībanovadpētniecība, (nozīmīgākais 2012.gadā bija Lūcijas Ķuzānes
85.jubilejai veltīts pasākums); 
* Lones bibliotēka kopā ar Saukas sabiedrisko centru 
izveidoja sēlieša Nikolaja Malcenieka miniatūrgleznu
izstādi (JGB; Dunavas b-kā un Neretas pagasta b-kā);izstādi (JGB; Dunavas b-kā un Neretas pagasta b-kā);
* Turpinās Kalna bibliotēkas un Aleksandra Grīna 
mazmeitas Noras Romanas sadarbība 
(novadpētniecības kolekcijas papildināšana ar materiāliem 
par rakstnieka dzīvi un daiļradi);
* Leimaņu bibliotēka sadarbībā ar Leimaņu tautas 
namu izveidoja vietējo rokdarbnieču izstādi «Latvju 
raksti leimaniešu rokdarbos». (Izstāde sastāv no  
rokdarbiem, to  aprakstiem un stāstiem par rakstu darinātājām). 



� sevis pilnveidošana
* Zīlānu bibliotēkā notika tematisko pasākumu 
cikls  „Praktisko un garīgo dzīvesziņu 
apzināšana” (ziepju izgatavošana, aromterapija, zāļu tēju 
lietošana, sevis sakārtošana) lietošana, sevis sakārtošana) 

* Liepu bibliotēka, sadarbojoties ar biedrību 
«Ūdenszīmes», (realizēja ‘ESF projektu„) Jēkabpils 
novada biedrību kapacitātes paaugstināšana 
sociālajā jomā „Pasniedz roku” (datorprasmes 
radošās darbnīcas, lekcijas par talantu attīstību, veselīgu 
dzīvesveidu, prasmi saprasties ar sevi un apkārtējiem)























Paldies par uzmanību!



� Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa 
uzlabošana;

� Gatavošanās reģiona bibliotēku atkārtotai 
akreditācijai;

� Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību;Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību;
� Darbs ar bērniem un jauniešiem;
� Novadpētniecības darbs;
� Datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana;
� Krājuma satura kvalitatīva papildināšana;
� Piedalīšanās pilsētas un novadu rīkotajos 

kultūras pasākumos.



� Grāmatu svētki Jēkabpilī;
� Dzejas dienu pasākumi;
� Bibliotēku nedēļas pasākumi;
� Bērnu svētki;
� Pasākumi Eiropas dienu atzīmējot;

Grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi;� Grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
� Latvijas Tautas Frontes 25. gadu atceres 

pasākumi;
� Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi;
� Novadu un novada ļaudis popularizējoši 

pasākumi.


