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Gada vērtējums, atziņas un secinājumi

 Palielinās finansējums

 personālam +5%

 krājuma komplektēšanai +2%

Ir pašvaldības, kuru bibliotēkas var veidot kvalitatīvu krājumu, piem.,

Jēkabpils pilsētas bibliotēkās, Salas un Krustpils novadu bibliotēkās

 SBA izmantošanas palielināšanās par 9%, atsaucīgi 

bibliotēkas dalās ar saviem krājumiem, arī skolu bibliotēkas –

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Agrobiznesa koledžas bibliotēkas

 Samazinās iedzīvotāju un līdz ar to lasītāju skaits 

 lasītāji -4%, t.sk., bērni -2%

 apmeklējums -8%, t.sk., bērni -19%

 izsniegums  -5%, t.sk., bērni  -11 %



Gada vērtējums, atziņas un secinājumi

 Atšķirīgi izdevumi uz vienu lietotāju

 bibliotēkās ar lielu lietotāju skaitu, izdevumi ir mazāki, piem., 

• Salas b-ka 550 lietotāji – izdevumi 45 eiro / uz vienu lietotāju

• Viesītes b-ka 810 lietotāji – 53 eiro / uz vienu lietotāju

 bibliotēkās ar mazu lietotāju skaitu, izdevumi ir lieli, piem.,

• Zasas  b-ka 75 lietotāji – izdevumi 154 eiro / uz vienu lietotāju

• Mežzemes b-ka 111 lietotāji – 137 eiro / uz vienu lietotāju 

Novērojama bibliotekāru neatbildīga attieksme pret savu iestādi un iedzīvotājiem

 Notiek pakāpeniska datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana



Gada vērtējums, atziņas un secinājumi

 Bibliotēku interešu aizstāvība

 Veicot ikgadējo bibliotēku apmeklējumu, ar mums kopā devās 12. 

Saeimas deputāts Guntis Kalniņš. Viņš interesējās par bibliotēku darbību 

novados un tikās ar pašvaldību vadītājiem. Apmeklējuma laikā visām 

bibliotēkām tika dāvināta grāmata «Ne tikai vagas vilcēji : LZS 100 1917-

2017», ar grāmatas autoru A.Berķa, Ē.Hānberga un A.Brigmaņa 

autogrāfiem. Saeimas deputāts piedalījās arī jaunās Variešu bibliotēkas 

atklāšanā un Grāmatu svētkos Jēkabpilī 

 Pēc pašvaldību vēlēšanām, mainās novadu vadība un ir svarīgi, lai viņi 

iepazīst ar savu novadu bibliotēku darbību un GB funkcijas to 

pārraudzības teritorijā, piem., Krustpils novada jaunais izpilddirektors 

Raimonds Spēks devās kopā ar mums ikgadējā bibliotēku apmeklējumā



Gada vērtējums, atziņas un secinājumi

Ikgadējs brauciens pa reģiona bibliotēkām. Šogad

braucienā piedalījās 12. Saeimas deputāts Guntis

Kalniņš (ZZS), kurš bibliotēkām dāvināja Aivara

Berķa un Ērika Hānberga grāmatu "Ne tikai vagas

vilcēji. Latvijas Zemnieku savienībai - 100'‘

Apmeklējot Neretas vidusskolas bibliotēku

Izmantosim - ja esam kādas partijas biedrs vai 

atbalstītājs



Jauninājumi un sasniegumi

 Veiksmīgākie pasākumi

 Dalība projektā Veselības veicināšanas pasākumu cikli bibliotēkās 

Jēkabpilī un novados 

 Tadenavas bibliotēkas rīkotais esošo un bijušo tadenaviešu salidojums 

Atvērsim atmiņu lādi

 Turpinās Grāmatu svētku pasākumi Jēkabpilī, Krustpils novadā

 Veiksmīgi pasākumi jaunākajai paaudzei

 JGB Princešu un tagad Sprīdīšu skola gada garumā, kurā apgūst 

dažādas savam vecumam atbilstošas dzīves gudrības. Atdzimst galda 

spēļu pēcpusdienas...

 Aknīstē ģimeņu rīti sestdienās un kino seansi skolēnu brīvdienās



Gada mirklis

Izveidots Variešu pagasta bibliotēku tīkls

 Jauna Variešu bibliotēka pagasta centrā ar diviem darbiniekiem, 

 Apkalpo arī lietotājus savās līdzšinējās bibliotēkās Medņos un Antūžos

( divas dienas nedēļā )



Problēmas un risinājumi

 Ļoti lēns interneta ātrums reģiona bibliotēkās!

 Apgrūtināts darbs BIS Alisē 

 Traucēta piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos, piem., 

vebināros

 Darbiniekiem apgrūtināta informācijas meklēšana, ļoti «gausa» 

lietotāju  apkalpošana

 Lietotāju neapmierinātība

Vieta Lejup. ātr. (Mbit) Augšup. ātr. (Mbit)

Rubeņu bibliotēka 0,48 0,94

Slates bibliotēka 0,64 1,29

Krustpils bibliotēka 0,42 - 1,45 1,12

Viesītes bibliotēka 1,13 - 2.92
27,09

(vadītājas dators pie pašvaldības tīkla)



Problēmas un risinājumi

...

 Lēns internets ir mīnuss bibliotēkām, jo tas neļauj klientiem pienācīgi 

izmantot šos interneta pakalpojumus un liek viņiem meklēt citus interneta 

piekļuves punktus

 Datorspeciālista viedoklis: Tā sistēma ir sapuvusi un par to nesamērīgi 

lielo samaksu, ko valsts finansē par  publisko bibliotēku internetu, varētu 

saņemt jaudīgu optisko pieslēgumu

 Novadu pašvaldības ieklausās, iedziļinās un palīdz risināt bibliotēku 

problēmas, piem., Krustpils novadā atbalstīta darbinieku mācības 

profesionālās pilnveides 240 stundu programmā, sedzot kursu 

izmaksas un naktsmītnes



Problēmas un risinājumi

 Jēkabpils novada pagastu otrās bibliotēkas

 Novadā ~ 4775 iedzīvotāji 

• 7 pagasti 

• 11 bibliotēkas

• 4 pagastos divas bibliotēkas

Bibliotekārs neveic tikai bibliotekāros darbus, bet ir arī novadpētnieki, tematisko

istabu pārraugi, ekskursiju vadītāji un stāstnieki par dabas takām un tuvējo

apkārtni (Raiņa vietām Tadenavā). Pašlaik būtu nepieciešams veicamos darbus

iekļaut amatu aprakstā un iespējams pārdēvēt bibliotēku par:

• bibliotēka - sabiedriskais centrs

• bibliotēka - tūrisma informācijas centrs

Kopā ar izpilddirektoru un bibliotēku vadītājiem plānots pārrunāt tālāko iestāžu darba modeli...



Bibliotēkas iesaistīšanās ANO mērķu sasniegšanā

 Dažādu mērķgrupu apkalpošana

 Sadarbība ar NVO, īpaši multikulturālā ar Jēkabpils mazākumtautību 

biedrībām, pasākumi ne tikai pilsētā, bet arī pagastos (JGB 7 pasākumi) 

 Interešu apvienība «Literāts» mainās paaudzes, pievienojušies 7 jauni 

dalībnieki, tiek rīkotas nodarbības un pasākumi (JGB)

 Jēkabpils mantojuma apzinātāji un liecību saglabātāji. Izzina pilsētas 

vēsturi un vada ekskursijas (JPB)

 Sociālo aprūpes centru iemītnieku apkalpošana (Aknīstē un Leimaņos)

 Bibliotēku izglītojošā darbība

 Dažādu pasākumu un apmācību organizēšana senioriem un bērniem:

radošās darbnīcas UN izstādes, kuras atspoguļo cilvēku talantus un vaļaspriekus

 Grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi – tikšanās ar grāmatu 

autoriem, izdevējiem, māksliniekiem

 Datu bāžu popularizēšana, iesaistoties to rīkotajos konkursos, piem., 

Lursoft laikrakstu bibliotēkas www.news.lv



Bibliotēkas iesaistīšanās ANO mērķu sasniegšanā

 Projekti

 Iekļaušanās LNB rīkotajos projektos, īpaši tajos, kas veicina bērnu un 

jauniešu lasītprasmes (Skaļā lasīšana, Bērnu un jauniešu/vecāku žūrija, 

Grāmatu starts)

 Izstrādāts pārrobežu projekts kopā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, 

Rokišku rajona bibliotēku – «Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids»

 Pilsētas mazākumtautību biedrību izstrādātajos projektos JGB ir 

sadarbības partneri

 Kūku bibliotēka sadarbībā ar biedrību InSpe realizēja divus projektus:

• Spēļu istaba

• Nodarbības senioriem



Tikšanās ar filmas «Zilie Zvaniņi» režisori Ingu Nesteri un lomu atveidotājiem

Senu ukraiņu tautas mūzikas instrumentu 

koncerts. Atbalstītājs labdarības fonds Ļvovas 

Jaunatnes resursu centrs - prezidents Igors 

Martinenko

Valsts baltkrievu literatūras vēstures muzeja ceļojošas 

izstādes Rigors Boroduļins. Atnākam lai atrastu sevi 

dzīvē... Atklāšana. Par izstādes tapšanu stāstīja Natālija 

Mizon, Petrusa Brovkas Literatūras muzeja vadītāja 

(Minska)



Bookface–grāmatu reklamēšana interesantā, 

bērnus un jauniešus uzrunājošā veidā
 

Runčuka pantiņu kaujas un Dzejas busiņš



Nav nekas par tevi lielāks

Grūtāks nav un vienkāršāks

Tu man esi kaut kas parasts

Tikai simtreiz savādāks

Tu man esi spēks un bailes

Sāļa prieka asaras...

Nav nekas par tevi lielāks

Mana, mazā, Latvija

Guntars Račs ,«365 dzejoļi» 2. daļa


