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1. VISPĀRĪGS JELGAVAS REĢIONA BIBLIOTĒKU RAKSTUROJUMS 
 

Īss situācijas apraksts 

Jelgavas pilsētas bibliotēka (turpmāk tekstā JPB) ir pilsētas pašvaldības kultūras, 

izglītības un informācijas iestāde, reģiona galvenā bibliotēka, Zemgales lielākā publiskā 

bibliotēka. Bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu 

bibliotēka „Zinītis”. 

2017. gadā JPB, tās filiāles un Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotēkas ir strādājušas 

ciešā sadarbībā, ir organizēti kopīgi tālākizglītības pasākumi, pieredzes braucieni, ikdienā notiek 

sadarbība ar SBA starpniecību, Jelgavas novada un Ozolnieku novada bibliotēkām izveidots savs 

konts Facebook portālā. Turpina aktīvi darboties sociālie konti arī Jelgavas pilsētas bibliotēkai un 

tās filiālēm. 

 

Pārskata perioda prioritātes 

Viena no 2017. gada prioritātēm bija veicināt starptautisko atpazīstamību. Tas noticis ar 

vairāku starptautisku projektu palīdzību: Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekts – 

“Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem” (angļu val. “Andragogy: distance learning 

system for librarians”); Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020. gadam projekts “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā” (angļu val. “Development of innovative library solutions for different 

generations in the border region”). Piedalījāmies Starptautiskajā bibliotēku asociāciju un 

institūciju federācijas (IFLA) kongresā Polijā ar stenda referātu „4D bibliotēka – apzinātība un 

klātbūtne” (4D library – mindfulness and presence) (skat. 1.pielikumu). 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir notikuši svarīgi celtniecības un remontdarbi – ēkas 

pārseguma stiprināšana un Krišjāņa Barona zāles restaurācija. Pabeigta ēkas jumta rekonstrukcija 

un nomaiņa. 

 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

JPB ir Jelgavas pašvaldības iestāde, iestādei ir līgums ar Jelgavas un Ozolnieku novadiem 

par bibliotēku metodisko un konsultatīvo vadību. 

 

Informācija par padotībā esošajām iestādēm, reģiona bibliotēkām, izglītības iestāžu 

bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 
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JPB ir reģionālais bibliotēku mācību centrs, Starpbibliotēku abonementa centrs Zemgalē, 

veic Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību bibliotēku metodiskās bibliotēkas funkcijas,  

nodrošina Kopkataloga (aptver 62 bibliotēku krājumus: 4 pilsētas pašvaldības bibliotēkas, 23 

Jelgavas novada pašvaldību bibliotēkas, 34 skolu bibliotēkas un Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centra bibliotēkas) kvalitāti. Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes 

bibliotēka, bērnu bibliotēka “Zinītis” un Pārlielupes bibliotēka.    

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

2017. tika reorganizēta Fondu izmantošanas un organizācijas nodaļa, darbinieki tika 

nozīmēti darbam citās nodaļās. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

Viens no bibliotēkas stratēģijā minētajiem punktiem par datubāzu pieejamību un 

izmantošanu – 2017.gads ir bijis pagrieziena punkts. Aktīvi strādājām pie jaunu ideju izstrādes kā 

popularizēt bibliotēkā pieejamās datu bāzes, tostarp EBSCO e-grāmatu kolekciju. Facebook, 

Draugiem.lv un Twitter bibliotēkas sociālo tīklu kontos tika radīta jauna rubrika „E-grāmatu 

pirmdiena”, lai ne tikai popularizētu tiešsaistes e-grāmatu kolekciju lietotājiem, bet arī iesaistītu 

tās jaunatklāšanā darbiniekus – katru nedēļu rubrikai savu grāmatu piedāvā kāda bibliotēkas 

nodaļa vai filiāle, tādējādi bibliotekāri arī paši labāk iepazīstas ar kolekcijas vērtībām un 

izmantošanas specifiku. Visās bibliotēkās tiek organizēti bibliotēkas, literatūru un lasīšanu 

popularizējoši pasākumi – Ģimenes dienas, tikšanās cikli ar rakstniekiem, Pūcēnu skoliņa u.c. 

Bibliotēkas iekļaujas arī kopējā pilsētas dzīvē un svētkos. Piedalāmies 1.septembra ZinīBums 

pasākumā, Metāla svētkos, Muzeju naktī. Organizējam Dzejas dienas pilsētā.    

 

Bibliotēku akreditācija  

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

2.1.tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 568819 740528 932484 
Pašvaldības finansējums 539643 728197 899043 
Citi ieņēmumi:    
t. sk. maksas pakalpojumi 6606 4745 3809 
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    
t. sk. VKKF finansējums 1200 2480  
t. sk. citi piešķīrumi 1370 5106 19393 

 

2.2.tabula 

Bibliotēkas izdevumi 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) tajā skaitā 568819 740610 937062 
Darbinieku atalgojums (bruto) 346936 366605 370751 
Krājuma komplektēšana 33390 37814 43000 

 

Pašvaldības piešķirtais finansējums ir pietiekams un bibliotēkas attīstību veicinošs. JPB 

veiksmīgi strādā, lai sagatavotu projektus ar kuru palīdzību bibliotēka iegūst papildinājumu 

pašvaldības piešķirtajam finansējumam. 
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2017. gadā JPB turpinājās 2016. gada nogalē iesāktie remontdarbi un realizēti jauni, kuru 

rezultātā JPB ēka pamazām iegūst jaunas, modernas bibliotēkas veidolu. 

 Gada sākumā tika pabeigta JPB jumta rekonstrukcijas celtniecība 216.00 eiro apmērā.  

 Remontdarbi veikti par kopējo summu 151202 eiro, tajā skaitā: 

 Bibliotēkas ēkas pārsegumu stiprināšana. 

 Kāpņu telpas remonts un kāpņu klājuma atjaunošana. 

 Izveidota grāmatu krātuve 1. stāvā, kura aprīkota ar mobilajiem plauktiem. 

 Uzsākti projektēšanas darbi lifta izbūvei.  

Viens no lielākajiem ieguvumiem – Krišjāņa Barona zāles renovācija un sienas gleznojumu 

restaurācija (skat. 1.1.att.).  

 

1.1.att. JPB Krišjāņa Barona zāle pēc rekonstrukcijas 

Renovācijas rezultātā K.Barona zālē saglabāta tās teicama akustika, bet iegūtas  arī jaunas 

tehnoloģiskas iespējas – videoprojektors un sienas ekrāns, kas ļauj kvalitatīvi demonstrēt filmas 

u.c. 

 

Iekārtas, aprīkojums: situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes prognozes, 

atjaunināšanas iespējas 

IKT Jelgavas bibliotēkās ir labs, 2017.gadā nomainīta datortehnika Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Mācību klasē, nomainīti vairāki datori arī darbiniekiem un lietotājiem.  

Interneta ātrums Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir  vērtējams kā labs, savukārt, bērnu 

bibliotēkā “Zinītis” ir nepieciešams uzlabot Interneta ātrumu. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā Zinītis ir plānots ieviest RFID sistēmu, lai 

nodrošinātu pašapkalpošanos un grāmatu drošību. Plānota arī videonovērošanas sistēmu ieviešana. 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

IKT attīstība un nomaiņa turpināsies, ņemot vērā bibliotēku nepieciešamības un prioritātes. 
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4. PERSONĀLS 
 

Personāla raksturojums  

Jelgavas pilsētas bibliotēkās kopā strādā 34 bibliotekārie darbinieki, no tiem: 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkā - 23  

 Miezītes bibliotēkā – 2 

 Pārlielupes bibliotēkā – 4 

 Bērnu bibliotēkā “Zinītis” – 5  

1 darbinieks turpina mācības LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 

studiju nodaļā maģistratūrā, 1 LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 

nodaļā bakalaura programmā. 

1 darbinieks mācījās LNB Kompetenču centra 240 stundu programmā „Informācijas un    

bibliotēku zinības pamati. 

3 bibliotekāri  nodarbināti uz nepilnu slodzi (0.5). 

 

Apbalvojumi un pateicības 

JPB izveidota tradīcija - pirms LR Proklamēšanas dienas 18.novembrī svinīgā darbinieku 

pasākumā sveikt kalendārajā gadā inovatīvākos, veiksmīgākos darbiniekus – 2017. gadā tie bija 

LAN vadītāja V.Armanoviča, BIS ALISE administratore O.Spirta un Miezītes bibliotēkas vadītāja 

J.Treigute (skat. 4.1.att.). 

 

4.1.att. Bibliotēkas darbinieku godināšanas pasākums 
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Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas 

braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Ikvienam darbiniekam ir dotas iespējas piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, 

konferencēs un semināros, pieredzes braucienos, atbilstoši profesionālās pilnveides plānam 

mācīties LNB Kompetenču centra un citu izglītības iestāžu kursos.  

Finansējums šim nolūkam ir pietiekams. 

4.1.tabula 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

 
Tālākizglītības pasākums organiztors/temats/ Dalība 

konferencēs un semināros 
Vieta Stundu 

skaits 
Dalībnieku 

skaits 

14.12.2017. SIA Libera, seminārs "E-konkursu prakstiskie 
aspekti" 

Rīga 4 ak. 1 

13.12.2017. LNB, mācību seminārs "Iecads medijpratībā" Rīga 
LNB 

4 3 

12.12.2017. SIA Tieto Lavia, BIS ALISE kursi 
"Administrēšana" 

Rīga 8 ak. 1 

06.12.2017. Kultūras informācijas sistēmu centrs, mācību 

seminārs "Jaunumi VID pakalpojumos" 
Jelgava 3.4 ak. 12 

07.12.2017. Latvijas Okupācijas muzejs, tālākizglītības kurss 

"Fakti un maldināšana-Latvijas vēstures atspoguļojums 

medijos" 

Rīga 4 1 

06.12.2017. LNB, seminārs "No grāmatu starta līdz mediju un 

informācijpratībai bibliotēkās" 
Rīga 
LNB 

6 1 

05.12.2017. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, II 

Latvijas stāstnieku konference "Stāstnieks un kopiena" 
Rīga   1 

05.12.2017. SIA Tieto Lavia, kurss BIS ALISE -palīgs skolas 

bibliotēkas darba pārvaldībā" 
Rīga 8 ak. 1 

05.12.2017. Izglītības un zinātnes ministrijas un LU 

konference "Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas 

pētījuma IEA PIRLS 2016 rezultātu paziņošana" 

Rīga   1 

01.12.2017. Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, 

pieredzes brauciens 
Liepāja    1 

29.11.2017. LATABA seminārs "Personas datu aizsardzība 

un autortiesību jautājumi" 
Rīga 5 1 

27.11.2017. ZRKAC seminārs "Mēs un internets" Jelgava 2 6 

27.11.2017., 30.11.2017. ZRKAC seminārs "EPALE-Eiropas 
pieaugušo izglītības elektroniskā platforma Zemgalē 

Jelgava 3 2 

 



9 
 

4.1.tabulas turpinājums 

Tālākizglītības pasākums organiztors/temats/ Dalība 

konferencēs un semināros 
Vieta Stundu 

skaits 
Dalībnieku 

skaits 

21.11.2017. LN kultūras centrs, ievadkurss stāstniecībā 

"Stāstnieku skola" 
Rīga   1 

21.11.2017. ZRKAC pedagogu profesionālās kvlaifikācijas 

pilnveides programma "Bērnu tiesību aizsardzība" 
Jelgava 8 8 

15.11.2017. LNB, bibliotēku metodiskā darba ekpertu grupas 

sēde 
Rīga 
LNB 

  1 

14.11.2017. SIA Tieto Latvia BIS ALISE kurss 
"Bibliogrāfisko ierakstu veidošana atbilstoši RDA" 

 4 ak. 2 

10.11.2017. LNB, Informācijas un bibliotēku zinību pamati  240 1 

08.11.2017. LNB seminārs krājuma komplektēšanas 

speciālistiem 
Rīga 
LNB 

6 2 

08.11.2017. AS "Cits medijs", seminārs "Modernās 

prezentācijas metodes" 
Rīga 
 

  1 

01.11.2017. Bauskas centrālā bibliotēka, Zemgales 

reģionālais publisko bibliotēku seminārs 
Bauska 4 10 

23.-27.10.2017. HTG studio radošā laboratorija Runā ar 

domu 
Jelgava   1 

25.10.2017. LNB pasākumu cikls "Tikšanās bibliotēku stāvā: 

jaunieguvumi un pieredze" 
Rīga 
LNB 

  1 

13.10.2017. LNB, informatīvā tikšanās "Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļa" 
Rīga   1 

22.09.-23.09.2017. Pilsrundāles bibliotēka, 6.Zemgales 

stāstnieku festivāls "Gāž podus Rundālē" 
Rundāle   1 

08.09.2017. LNB seminārs "Lasi klusi, lasi skaļi" Rīga 
LNB 

5   

19.-25.08.2017. dalība Starptautiskajā bibliotēku asociāciju 

un institūciju federācijas organizētajā pasaules bibliotekāru 

un informācijas speciālistu kongresā, lai prezentētu Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas izveidoto plakātu, Vroclavu (Polija) 

Polija  3 2 

03.-05.07.2017. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 

vasaras skola personības izaugsmei un prasmju attīstībai 

"Kultūras mantojums lietojumā 21.gadsimtā", Līgatnes 

novads 

Līgatne   1 

08.06.2017. ZRKAC pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programma "Uzvedības traucējumi-dusmas un 
agresīva uzvedība" 

Jelgava 10 1 
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4.1.tabulas turpinājums 

Tālākizglītības pasākums organiztors/temats/ Dalība 

konferencēs un semināros 
Vieta Stundu 

skaits 
Dalībnieku 

skaits 

30.05.2017. Izglītības un zinātnes ministrija, starptautiskā 

zinātniskā konference "Izaicinājumi pieaugušo izglītības 

kvalitātes pilnveidei" un darba sekcija "Andragoģija-
izaicinājums bibliotekāra kompetencei", Rīga 

Rīga 8 3 

23.05.2017. Kultūras informācijas sistēmu centrs, mācību 

seminārs "Datubāzu resursi un rīki informācijas darbā" 
Rīga 6,5 ak. 2 

17.05.2017. LNB profesionālā pilnveides programma 

"Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās 

kolekcijās", Rīga 

Rīga 
LNB 

4 1 

17.05.2017. Jelgavas pilsētas bibliotēka, seminārs "Bibliotēka 

un sociālie mediji" 
Jelgava 5 4 

09.05.2017. LU, lekcija "Būt modram un sasniegt mērķi" Jelgava 4 1 

05.04.2017. ZRKAC profesionālās pilnveides programma 

“Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības 

programma” 

Jelgava 60 1 

24.04.-28.04.2017.  sadarbību partneru tikšanās un mācību 

aktivitātēs Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ 

projekta „Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem, 

Pazardžiku (Bulgārija) 

Bulgārija   8 

25.04.2017. LNB, Lasītāju apkalpošanas speciālistu 

konference 
Rīga 
LNB 

5,5 2 

21.04.2017. LNB konference bērnu literatūras un bibliotēku 

speciālistiem "Es piederu šeit" 
Rīga 
LNB 

6 1 

11.04.2017. SIA Izglītības un attīstības centrs "EGO", 

profesionālās pilnveides prakstiskais seminārs 

"Komunkācijas māksla ar sevi un citiem" 

Rīga 8 1 

06.04.2017. SIA Izglītības un attīstības centrs "EGO", 

profesionālās pilnveides prakstiskais seminārs "Prātīgas un 

neprātīgas idejas dažādu svētku, pasākumu organizēšanā un 

to vizuālā noformēšana" 

Rīga 8 1 

06.04.2017. SIA Tieto Latvia, BIS ALISE kurss "Personu un 
institūciju autoritatīvo ierakstu veidošana atbilstoši RDA" 

Rīga 3 1 

24.03.2017. Dobeles novada centrālā bibliotēka, seminārs 

"Bibliotekārs un skolēns-mūsdienu izaicinājums un iespējas" 
Dobele 4 1 

23.02.2017. ZRKAC kurss izglītības programmā "Angļu 

valoda, pamata līmenis" 
Jelgava 120 1 

08.02.2017. ZRKAC seminārs "Stāstu spēks" Jelgava 4 1 
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4.1.tabulas turpinājums 

Tālākizglītības pasākums organiztors/temats/ Dalība 

konferencēs un semināros 
Vieta Stundu 

skaits 
Dalībnieku 

skaits 

01.03.2017. LNB profesionālās pilnveides programma "Trīs 

soļi līdz mūsdienīgam bibliotēkas iekārtojumam" 
Rīga 
LNB 

8 2 

17.03.2017. LU, Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides A programma "Ievads medijpratība" 
Rīga 6 2 

15.03.2017. LPMC izglītības programma "Kultūras 

sarīkojuma Scenārija veidošanas pamatprincipi" 
Rīga 8 1 
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

5.1.tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku  pamatrādītāji 

 2015 2016 2017 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 10608 10808 10914 1,5%;1% 
t. sk. bērni 3900 4357 4244  +10%; -2% 
Bibliotēkas apmeklējums 106996 104741 99266 -5%;  
t. sk. bērni 27280 28287 27542 +4%;-2,7% 
Virtuālais apmeklējums 76037 

 

54869 51893  
Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 
362083 330124 377114  

Izsniegums kopā 199291 198111 198847 -1,6%; +0,5% 
t. sk. grāmatas 146277 154027 149987 +5%;-2,7% 
t. sk. periodiskie izdevumi 46455 36813 41111 -26%;+10% 
t. sk. bērniem 30471 24883 25574 -15%;+3% 
Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pašvaldībā 

17 17 18  

Iedzīvotāju skaits 61423 61304 61183  
 

Jelgavas pilsētas 4 bibliotēku darba pamatrādītāju dinamika kopumā pilsētā ir pozitīva. 

Nedaudz samazinājies lasītāju skaits JPB, iemesls – ļoti apjomīgie ēkas remontdarbi, kuru laikā 

apmeklētājiem bija apgrūtināta bibliotēkas pakalpojumu izmantošana. 

Bibliotēku darba rādītājus palielina daudzās aktivitātes – Ģimenes dienas, Muzeju nakts, 

dalība pilsētas pasākumos, sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī intensīvais 

publicitātes darbs. Izsniegums palielinās pateicoties iespējai elektroniski pasūtīt izdevumus no 

jebkuras bibliotēkas Jelgavas pilsētā un novadā. 

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

2017.gadā jaunā kvalitātē lietotājiem tika izstrādāts tematisko ekskursiju un bibliotekāro 

stundu piedāvājums. Dažādu vecumposmu mērķgrupām iespējams saistošā veidā iepazīties ar 

bibliotēku, tās pakalpojumiem un plašajām iespējām uzticamas informācijas ieguvē, kā arī saņemt 

darbinieku konsultācijas grupās vai individuāli par dažādiem jautājumiem.  

Bibliotēkas tīmekļvietnē informācija par šo piedāvājumu sadalīta blokos: bērniem, 

skolēniem, studentiem, pieaugušajiem, bibliotekāriem (skat. 5.1.att.): 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas/  

 

 

 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas/
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5.1. att. JPB tīmekļvietnes tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums 

 

Arī bibliotēkas jaunieguvumi tīmekļvietnē kļuvuši pārskatāmāki, jo sadalīti blokos – gan 

pa nozarēm, gan bibliotēkām (skat. 5.2.att.) 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jaunieguvumi 

 

5.2. att. JPB tīmekļvietnes jaunieguvumu sadaļa 

 

Bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāti datubāzu Letonika.lv, EBSCO, Britannica 

resursu piekļuves rekvizīti izmantošanai attālināti (statistiku skat. pārskata sadaļā Datubāzes). 

Aktīvi tika strādāts ar SBA moduli. Lietotājiem piedāvāta iespēja saņemt izdevumus gan 

no pilsētas, gan novada, publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām. 

Lietotāji, kuri paņēmuši izdevumus uz mājām, saviem izsnieguma datiem var sekot līdzi, 

izmantojot autorizācijas datus „Mana bibliotēka”, bet darbojas arī papildus pakalpojums – 

pirmstermiņa atgādinājums. Dienu pirms nodošanas termiņa beigām tiek nosūtīta informācija uz 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jaunieguvumi
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lietotāja norādīto e-pasta adresi, nodrošinot tūlītēju atgriezenisko saiti, ja lietotājs vēlas termiņu 

pagarināt. Joprojām aktīvs ir pakalpojums “paņemto grāmatu nodod jebkurā tuvākajā bibliotēkā”. 

Jelgavas pilsētā bibliotēku pieejamība nodrošināta visas nedēļas garumā – Jelgavas pilsētas 

bibliotēka atvērta darbadienās no 10.00 – 19.00, svētdienās no 10.00 – 17.00, bet filiālbibliotēkas 

darbadienās no 10.00 – 18.00, bet sestdienās līdz no 10.00 – 17.00. 

 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti un 

jaunu lasītāju piesaiste 

Regulāra sabiedrības informēšana par bibliotēkas pakalpojumiem un jaunumiem krājumā, 

piemēram - Nedēļas grāmata, Jauno grāmatu diena, projekts “Grāmatu starts” rosina iedzīvotājus 

novērtēt bibliotēku piedāvātos pakalpojumus un tos izmantot. Tomēr jāatzīst, ka lasītāju skaita 

palielināšanās notiek visai lēni. 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā bibliotēkas pakalpojums  

Pašlaik netiek izskatīta nepieciešamība izveidot ārējās apkalpošanas punktus. Tiek 

piedāvāts pakalpojums – grāmatu piegāde uz mājām, ko izmanto pilsētas iedzīvotāji, kuriem 

dažādu faktoru dēļ nav iespējams nokļūt līdz bibliotēkām. 

Personām ar īpašām vajadzībām, no 4 pilsētas bibliotēkām, pieejama ir Jelgavas pilsētas 

bibliotēka un arī tā – tikai pirmajā stāvā. 2018. gadā plānots ierīkot liftu, tad arī personas ar kustību 

traucējumiem varēs apmeklēt bibliotēkas otro un trešo stāvu.  

Lasītājiem ar kustību traucējumiem grāmatas tiek piegādātas mājās. Kopā pilsētas 

bibliotēkas mājās apkalpo 19 lasītājus ar kustību traucējumiem – JPB – 11(no tiem 2 redzes 

invalīdi, kuriem tiek lasīts priekšā), Miezītes bibliotēka – 6, Pārlielupes bibliotēka – 2. 

Pakalpojums periodiski tiek popularizēts vietējos preses izdevumos. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām un 

tematiskie pasākumi  

Bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā daudzveidīgus bezmaksas kultūras, izglītojošus un 

informatīvus pasākumus. Informācija par pasākumiem tiek publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv pilsētas portālos www.jelgava.lv, www.jelgavniekiem.lv, 

www.zz.lv, laikrakstos „Jelgavas Vēstnesis”, „Zemgales Ziņas”, bibliotēkas sociālajos tīklos, kā 

arī tiek izvietotas afišas bibliotēkās, skolās, u.c. iestādēs, pilsētā un pat pilsētas satiksmes 

autobusos. 

 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.zz.lv/
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 Tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem 

4 pasākumi VKKF atbalstītajā projektā “Vārdu nospiedumi” – tikšanās ar  rakstniekiem I. Zanderi,  

R. Dobrovenski,  M. Svīri un A. Kļavi. 

 Diskusija par okupācijas laika atspoguļošanu latviešu literatūrā – piedalījās I. 

Zandere, M. Rungulis, M. Bērziņš 

 Dzejas dienu pasākums pilsētā 

2017. gadā “Kārdinājums ar dzeju”. Jāatzīmē, ka dzejas dienas pilsētā  JPB rīko kopš 2011. gada 

un katru gadu dzejas dienu laikā piedāvātās aktivitātes ir atšķirīgas, inovatīvas, dažādiem 

scenārijiem, lai ieplānotie pasākumi neatkārtotos no citiem gadiem. Iesaistīti tiek skolēni un 

ikviens pilsētas iedzīvotājs, kuram ir interese par dzeju. 

 Ģimenes dienas 

2017. gadā organizētas 2 ģimenes dienas (pavasara un rudens), to kopējais apmeklētāju skaits 302. 

Mērķis – veicināt ģimenēm kopīgu laika pavadīšanu, atklājot bibliotēku daudzpusīgās iespējas. 

Pasākums notiek svētdienās, kad visa ģimene var būt kopā.  

 Muzeju nakts 

Daudzveidīgas aktivitātes, iekļaujoties kopīgajā Jelgavas pilsētas muzeju nakts programmā. 2017. 

gada muzeju nakti bibliotēkā apmeklējuši 458 cilvēki, tajā skaitā arī viesi no citām pilsētām un 

novadiem. 

 Baltā galdauta svētki 4.maijā 

Notiek otro gadu JPB pagalmā, aicināti piedalīties tuvumā esošo ēku iedzīvotāji. Pasākumu 

atbalsta kaimiņi - Jelgavas Amatu vidusskola sarūpējot svētku mielastu. 2017. gada svētkos 

piedalījās aktrise Z. Jančevska un A. Daņiļenko. Apmeklējums ap 200. 

 Interešu klubiņi bibliotēkās 

Lasītāju klubiņš JPB un Vecmāmiņu klubiņš Miezītes bibliotēkā vairāk pulcē seniorus, sanāksmes 

notiek reizi mēnesī. Lasītāju klubiņš izveidojies Jelgavas Pensionāru biedrībā. Reizi mēnesī 

Miezītes bibliotēkas darbinieks dodas uz turieni, lai iepazīstinātu seniorus ar bibliotēkas grāmatu 

jaunumiem. 

 Vietējās kopienas cilvēku radošo darbu izstādes 

Radošo darbu izstādes regulāri notiek Miezītes un Pārlielupes bibliotēkās. Izstāžu ietekmē 

Pārlielupes bibliotēkā izveidojies un jau vairāk kā gadu darbojas dekupāžas pulciņš. Miezītes 

bibliotēkā tika sarīkotas vairākas radošās darbnīcas – Ziemassvētku apsveikumu veidošanai u.c. 

 

Jāpiebilst, ka apjomīgo pasākumu rīkošanā iesaistās arī filiālbibliotēku darbinieki. 
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Uzziņu un informācijas darbs   

Nozīmīgs darbs uzsākts pie bibliotēkas tīmekļvietnes saskarnes uzlabošanas, padarot to 

vieglāk uztveramu un ērtāk lietojamu: pirmā pārveidota jaunieguvumu sadaļa bibliotēkas vietnē, 

sadalot jaunieguvumus pa nozarēm un nodrošinot ērtu izmantojamību. Gada laikā šāda pati 

sistēma izmantota, arī nozīmīgi uzlabojot un apkopojot bibliotēkas ekskursiju, kursu un 

bibliotekāro stundu piedāvājumu, apkopojot to kopējā tabulā un piedāvājot ērtu sadalījumu, 

strukturētu pa mērķgrupām. Uzlabojumi tika popularizēti medijos un šīs vietnes sadaļas tiek aktīvi 

izmantotas. Iecerētais tiks turpināts arī 2018. gadā, nozīmīgi uzlabojot vietnes sadaļas „Par 

Jelgavu” pārskatāmību un rediģējot/papildinot saturu. 

Nodaļa sniegusi savu ieguldījumu arī Eiropas e-prasmju nedēļā, apkopojot un ievadot 

LIKTA vietnē pilsētas bibliotēku pasākumu plānu; nodaļas darbinieki vadīja 3 nodarbības e-

prasmju nedēļas ietvaros.  

Sagatavots ikgadējais koprādītājs „Periodika 2017”, rādītājā pirmo reizi iekļautas ziņas par 

“digitāli dzimušajiem”  e-izdevumiem. 

Organizēti sistemātiski uzziņu treniņi bibliotēkas darbiniekiem. 

Izpildītas 57 e-uzziņas: Jelgavas vecpilsētas teritorijas attēli; Jelgavas pilsētas kultūras 

nama vēsture; Jelgavas Žēlsirdīgo māsu skola; Sporta spēles, atrakcijas brīvā dabā; dzejniece 

Elizabete fon Reke (1754-1833); Aviācijas vēsture Pirmā pasaules kara laikā Jelgavā, Dobelē, 

Tukumā; 1895.g.Dziesmusvētki Jelgavā, vizuālā informācija; e-pasta mārketings bibliotēkā; 

Ļeņina pieminekļa demontāža Jelgavā; Aviācijas katastrofa Liepājā 1967.gadā u.c. 

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība 

JPB ne tikai nodrošina bibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo 

apkalpošanu, bet veic arī izglītojošo darbību, uzsverot mūžizglītības lomu vietējas sabiedrības 

attīstībā. Mācības notiek ne tikai bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem, bet 

darbojamies arī kā konsultatīvais un metodiskais mācību centrs Jelgavas un Ozolnieku novadu 

pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām. 

Bibliotēkā ir pieejama mācību klase, kas ir aprīkota ar visu nepieciešamo tehniku 

(interaktīvā tāfele, datori ar jaunāko programmatūru, multifunkcionālais printeris). 2017. gadā 

bibliotēkā tika veikti remontdarbi, kas apgrūtināja piekļuvi mācību klasei. Līdz ar to nebija 

iespējams piedāvāt regulāras nodarbības, kā tas tika darīts citos gados, piemēram, datormācību 

vadīšana vecākā gadagājuma cilvēkiem.  

Interesi apmeklēt bibliotēkās piedāvātās nodarbības veicinājusi JPB tīmekļvietnē pieejamā 

informācija par tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājumu (vairāk informācijas 

skat. pārskata 13. un 16.lpp.). 
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Viens no bibliotēkas svarīgiem uzdevumiem ir elektronisko datubāzu pieejamības 

nodrošināšana, un, kas vēl svarīgāk, izmantojamības nodrošināšana, lietotāju iepazīstināšana ar 

elektronisko datubāzu piedāvātajām iespējām, lietošanas apmācības, individuālas konsultācijas. 

Lai to nodrošinātu, šajā gadā vispirms turpināts darbs pie datubāzu izmantošanas apmācības 

darbiniekiem – gan grupās, gan individuāli. Uzsākta arī aktīva skolēnu un studentu apmācība 

datubāzu izmantošanā. Šajā gadā lielākā daļa apmācību notika skolās. Apmācību nodrošināšana 

ārpus bibliotēkas ļauj paplašināt apmācāmo aptvērumu, piedāvājot bibliotēkas pakalpojumus arī 

novada teritorijā. 

Vairākus gadus iesaistāmies pasākuma “Eiropas e-prasmju nedēļā” organizēšanā 

bibliotēkā, piedāvājot visiem interesentiem bez maksas apmeklēt dažādas nodarbības, kas dod 

iespēju uzlabot viņu digitālās prasmes, piemēram, kā izplānot savu ceļojumu internetā, izmantot 

mobilās aplikācijas, skatīties filmas un lasīt grāmatas, periodiku tīmeklī, sagatavot CV tiešsaistes 

redaktorā u. tml.  

Jau otro gadu JPB iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā pirmskolas vecuma bērniem 

– „Mazo pūcēnu skola”. Programmas ietvaros trīsgadīgiem bērniem un viņu ģimenēm tiek 

piedāvāta iespēja apmeklēt vairāku nodarbību ciklu, lai ar dažādu radošu aktivitāšu palīdzību 

radītu bērniem no mazotnes interesi par lasīšanu, sekmēt labvēlīgu vidi, lai palīdzētu izaugt 

inteliģentai, zinātkārei, izglītotai un vērtīborientētai jaunajai paaudzei.  Kopumā 2017. gadā 

programmā iesaistījās vairāk nekā 25 bērni. JPB filiālē – Miezītes bibliotēkā, pūcēnu skola turpina 

savu darbību arī pēc programmas oficiālā noslēguma.  

JPB darbinieki strādā pēc vadmotīva „Mācot citus, mēs mācāmies paši”, līdz ar to ikdienas 

darbā akcents tiek likts uz personāla vispārējo un profesionālo zināšanu nostiprināšanu un 

pilnveidošanu. JPB bibliotekāri bieži apmeklē dažādus seminārus un kursus, dodas pieredzes 

apmaiņas braucienos uz citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. Iegūtās zināšanas tiek nodotas 

citiem kolēģiem, sūtot informatīvus apkopojumus, uzstājoties semināros, vadot praktisko 

nodarbību rītus. Praktisko nodarbību rīti ir JPB darbinieku vadītās nodarbības saviem kolēģiem 

par aktuālām tēmām, piemērām, par darbu ar BIS ALISE funkcionālo moduli SBA, lasītāju datu 

rediģēšanu, darbu ar dažādām programmatūrām, lai uzlabotu ikdienas darba veiktspēju u. c.  

No 01.09.2015. līdz 31.08.2017. divas JPB darbinieces darbojas kā koordinatores un arī 

satura veidotājas ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības projektā „Andragoģija: virtuāla tālmācības 

sistēma bibliotekāriem" (angļu val. “Andragogy: virtual learning environment for librarians”, 

2015-1-LT01-KA204-013460). Projekta rezultātā tika izstrādāta virtuāla andragoģijas mācību 

vide, lai stiprinātu bibliotekāru andragoģijas kompetences, kura sasniegšana ļautu bibliotēkām kļūt 

par organizācijām, kas nodrošina kvalitatīvus neformālās izglītības pakalpojumus sabiedrībai. Pēc 

projekta īstenošanas JPB prezentēja virtuālo platformu starptautiskajā konferencē „Izaicinājumi 
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pieaugušu izglītības kvalitātes pilnveidei”, ka arī semināros kolēģiem no Limbažu, Bauskas, 

Dobeles, Valmieras novadiem.  Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību publisko bibliotēku 

bibliotekāriem tika organizētas praktiskās nodarbības. 2018. gadā tiek plānots aicināt uz 

nodarbībām mūžizglītības speciālistus no Jelgavas novada pašvaldībām.  

JPB piedāvā plašu klāstu ar daudzām informatīvām nodarbībām, bet tās nav licencētas 

programmas. Nākotnes perspektīvā, lai attīstītu mācību klases darbība, tiks strādāts pie vairāku 

izglītības programmu izstrādes un licencēšanas. Šobrīd uzsākta informācijpratības un 

medijpratības izglītības programmu izveide divām bibliotēkas mērķgrupām - vidusskolēniem un 

skolotājiem, kuras plānots licencēt 2018. gada pavasarī un aktīvi īstenot, sākot ar 2018. gada 

septembri – jauno mācību gadu. Uzsākta sadarbība arī ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, lai 

nodrošinātu veiksmīgāku sadarbību ar skolām. 

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem  

Visās bibliotēkās ir pieejami pašvaldības publiskie pārskati un cita veida informācija, kā 

arī bibliotekāri tiek apmācīti šo informāciju iegūt elektroniski. 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

5.2.tabula 

BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2017) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkas 

4 4 4 4 1 4103 4312 

BIS ALISE-i 

Jelgavas 

novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

23 23 23 23 23 808 152 
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5.2.tabulas turpinājums 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2017) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

BIS SKOLU ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

15 15 14 14 15 1567 86 

Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības 

centra 

Metodiskā 

bibliotēka 

1 1 1 1 1 317 370 

Jelgavas 

novada 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

15 15 15 15 15 270 16 

Ozolnieku 

novada 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

4 4 4 4 4 123 20 

 35 35 34 34 35 2277 492 

Kopā 62 62 61 61 59 7188 4956 

 

Sistēmā reģistrēti 126 lietotāji. Bibliotēku darba laikā (07.30 – 20.00) sistēmā pastāvīgi 

strādā vairāk kā 70 lietotāji. 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir informācija (uz 01.01.2018.) par 131562 

(2016.g. – 127036) ierakstiem un 697311 (2016.g. – 681010) monogrāfisko izdevumu 

eksemplāriem, t.sk. par 130055 Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma vienībām; 47492 

turpinājumresursu eksemplāriem, t.sk. par 12396 no JPB. 

JPB no 1997.gada veido novadpētniecības datubāzi, kurā pašlaik 95856 (uz 01.01.2018.) 

(2016.g. – 93321) ieraksti (skat. 

 

 



20 
 

 

5.3.att. Datubāzes Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ievadīti visi Jelgavas pilsētas (4) un Jelgavas 

novada publisko bibliotēku (23) un 27 bibliotēku krājumi, kuras strādā ar SKOLU ALISE. Tātad, 

pilnveidota pakalpojumu pieejamība, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas: elektroniskajā 

kopkataloga atspoguļots viss Jelgavas pilsētas bibliotēku krājums un Jelgavas novada publisko 

bibliotēku krājumi; bibliotēkās ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana; iespējama dokumentu 

attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana elektroniski, elektroniski atgādinājumi 

par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām. Saite uz Ozolnieku novada bibliotēku 

kopkatalogu (Ozolnieku, Ānes, Garozas, Vainu, Jaunpēternieku bibliotēkas) ievietota bibliotēkas 

tīmekļvietnē. 

WebPAC izveidots e-katalogu saraksts, hipersaišu saraksts ar digitāliem resursiem u.c. 

noderīgām bibliotekārās informācijas hipersaitēm. WebPAC apmeklētība 2017.gadā – 420374, no 

tiem autentificētas sesijas – 14015. 

Autentificētā lietotāja darbības notiek sadaļā „Mana bibliotēka”. Saņemot lietotāja vārdu 

un paroli savā bibliotēkā, lietotāji kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas 

termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas vai žurnālu saņemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi 

novērtēja un 2017.gadā izmantoja 4520 (2016.gadā – 4226) lietotāji. 2017.gadā autorizācijas dati 

no jauna piešķirti 1079 (2016.gadā – 861) lietotājiem (tikai 132 lietotāji nomainīja paroli). 

686 lietotāji pieprasīja pagarināt 11123 izdevumus; tika pasūtītas 4948 grāmatas, izveidots 131 

brīvais pasūtījums. 

Automatizētā lietotāju apkalpošana ieviesta visās bibliotēkās, izņemot LR KM Jelgavas 

mūzikas vidusskolas bibliotēku. 
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Iekšzemes un starptautiskais SBA:    

2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu novērojams SBA rādītāju pieaugums (skat. 

5.3.tabulu).  

5.3.tabula 

SBA rādītāji 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
197 92 145 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
524 879 883 

 

Jau divus gadus Jelgavas pilsētas un novada bibliotēkas strādā ar BIS ALISE funkcionālo 

moduli SBA. Tas būtiski atvieglo bibliotekāru darbu un uzlabo bibliotēku lietotāju iespēju piekļūt 

citu bibliotēku krājumiem, tādējādi sekmējot SBA pakalpojuma attīstību.  

2017. gadā JPB iekšējā SBA klienti bija 23 Jelgavas un 3 Ozolnieku novadu pašvaldību 

publiskās bibliotēkas. 

Lai popularizētu Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu, tāpat kā iepriekšējos gados, tika 

veidotas tematiskās grāmatu kopas tālākai izsniegšanai Jelgavas novada pašvaldības publiskajām 

bibliotēkām. Bibliotēkām grāmatu kopas tika piedāvātas, ņemot vērā novada bibliotekāru, kas 

bieži izmantoja JPB krājumu savu izstāžu papildināšanai, vēlmes, kā arī mūsu ierosinājumus. 

Visaktīvāk SBA pakalpojumu izmantoja Kalnciema bibliotēka, Sesavas pagasta bibliotēka, Glūdas 

pagasta Nākotnes bibliotēka un Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka.   

Lai nodrošinātu lasītājus ar izdevumiem, kas nav pieejami JPB vienotajā krājumā, tika 

veikta to pasūtīšana SBA kārtā no citām Latvijas bibliotēkām. 

5.4.tabula 

JPB SBA pieprasījumu izpildei izmantotie bibliotēku krājumi 

Bibliotēka(-as) Saņemto 

dokumentu skaits 

Latvijas Nacionālā bibliotēka  14 
Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu bibliotēkas un 

ZRKAC Metodiskā bibliotēka 
27 

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 102 
Citu pilsētu un novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas  2 

 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā    

Pašlaik pati galvenā problēma ir bibliotēku fiziskā pieejamība, kura daļēji tiks atrisināta 

izbūvējot liftu JPB un pārvietojot uz jaunām telpām bērnu bibliotēku “Zinītis”, renovējot Miezītes 

bibliotēku. Pārlielupes bibliotēkas pieejamībai pārredzamā nākotnē nav redzama risinājum 
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6. KRĀJUMS 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Pārskata periodā JPB krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritāte – krājuma 

kvalitātes uzlabošana un pilnveidošana. Nodaļas darbinieces sekoja izmaiņām bibliotēkas 

apmeklētāju pieprasījumos, lai spētu veicināt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, palīdzēt 

nodrošināt konkurētspēju darba tirgū, kā arī nodrošināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

JPB ir izstrādāta Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija. Pēc šī 

dokumenta vadās KAN, Komplektējot  JPB un filiālbibliotēku krājumus. 

Koncepcija regulāri (reizi gadā) tiek pārskatīta, ja nepieciešams – rediģēta un papildināta. 

Komplektēšanas darbu gaitā radušās problēmas un strīdīgus jautājumus, kas saistīti ar 

komplektēšanu, risina Bibliotēkas krājuma komisija. Piemēram, dārgu izdevumu iegāde, pasūtāmo 

preses izdevumu izvēle pilsētas bibliotēkā un filiālēs, par iespējām palielināt iepērkamo 

eksemplāru skaitu sevišķi pieprasītiem iespieddarbiem u.c. 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

6.1.tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
33390 37816 43000 

t. sk. grāmatām 26390 30766 35176 
t. sk. bērnu grāmatām 3962 5018 6351 
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 7000 7050 7824 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 
 0.54 0.62 0.70 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
33390                  37816 43000 

 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanas avoti 2017.gadā: pilsētas 

pašvaldības finansējums, - 79%, dāvinājumi – 17%, programma “Latviešu oriģinālliteratūra un 

autori bibliotēkās” – 1.2 %, Draudzīgais aicinājums – 0.4% 

         Pilsētas pašvaldības finansējums grāmatām pēdējo triju gadu laikā ir stabili pieaudzis, tas 

ļauj bibliotēkai droši un plānveidīgi iegādāties nepieciešamos jaunieguvumus. 

 

Rekataloģizācija 

Rekataloģizācija bibliotēkā pabeigta jau pirms vairākiem gadiem, tāpēc rekataloģizācijas 

ierakstu nav. 
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Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Automatizētās krājuma pārbaudes ir viena no prioritātēm darbā ar krājumiem. Bibliotēku 

krājumu inventarizācijas tiek plānotas gada darba plānā. Jelgavas pilsētas bibliotēkas nodrošina 

speciālistu (datortīkla administrators, BIS ALISE sistēmas administratore) konsultācijas 

bibliotēku krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot BIS ALISE moduli 

„Inventarizācija”. Izstrādāta instrukcija “Par inventarizācijas veikšanas kārtību … bibliotēkas 

krājumā”, „Instrukcija krājuma automatizētai inventarizācijai Jelgavas novada pašvaldības 

bibliotēkās”. 

2017.gadā veiktas 5 inventarizācijas, no tām pilsētā 2 

 Miezītes bibliotēkā (22844 eks.); 

 Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkā (44898 eks.) 

Krājuma rādītāji 

6.2.tabula 

Krājuma rādītāji 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 8046 7594 8754 
t. sk. grāmatas 5076 4937 5822 
t. sk. latviešu daiļliteratūra 685 898 962 
t. sk. bērniem 1025 1111 1366 
Izslēgtie dokumenti 13642 16317 17789 
Krājuma kopskaits 193422 184699 175664 
Grāmatu krājuma apgrozība 1.0 1.1 1.2 

 

Skaitliski bibliotēkas krājumu veido BIS ALISE uzskaitītie dokumenti – grāmatas, 

audiovizuālie materiāli, filmas, skaņu ieraksti, kartografiskie dokumenti, nošu izdevumi un 

seriālizdevumi – žurnāli un avīzes. 

Bibliotēkas krājuma jaunieguvumiem pēdējos gados raksturīgs skaitlisks pieaugums. 

Pašvaldības finansējums ir labs. 

Krājuma kopskaits gan joprojām samazinās, bet tas ir ļoti pamatoti. Ļoti daudz strādājam 

pie norakstīšanas, izvērtējam iespieddarbu aktualitāti, izmantojamību un nolietojumu.   

Komplektēšanas vadlīnijas nosaka, ka pa izdevumu veidiem lielāko jaunieguvumu skaitu 

tradicionāli veido grāmatas. Tām seko audiovizuālie materiāli, seriālizdevumi. 

Salīdzinoši nelielā skaitā, atbilstoši lietotāju pieprasījumam, komplektējam nošu 

izdevumus, kartogrāfiskos materiālus, elektroniskos dokumentus.              

             Bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas nosaka, ka saturiski jauniegumi tiek 

komplektēti, ņemot vērā bibliotēkas lietotāju intereses, vajadzības , apmeklējuma mērķus. 
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              Mūsu lasītāji nāk uz bibliotēku pēc daiļliteratūras, pēc nozaru literatūras, pēc literatūras 

mācībām, mūžizglītībai u.c. Skolēni un studenti izmanto bibliotēkas pakalpojumus mācībām. 

Tāpēc komplektējam viņu pieprasītu nozaru literatūru – juridiskā literatūra, politika, socioloģija, 

psiholoģija, pedagoģija, pedagoģijas vēsture, kultūras vēsture, ekoloģija, menedžments, 

mārketings. 

              Tiem, kurus interesē brīvā laika pavadīšana, komplektējam gan izklaidējoša satura 

bestsellerus, gan pievēršam uzmanību latviešu oriģinālliteratūras iegādei, rūpīgi sekojam 

jaunumiem nozaru literatūrā par kulināriju, dārzkopību, bērnu audzināšanu utt.  

Jelgavas pilsētas bibliotēka pieņem dāvinājumus gan no privātpersonām, gan juridiskām 

personām. 

Pirms dāvinātais iespieddarbs nonāk bibliotēkas krājumā ir veicams rūpīgs vērtēšanas un 

atlases darbs. Dāvinājumi jāizskata, jāizvērtē, jāsalīdzina ar elektronisko kopkatalogu, jānoformē 

pieņemšanas dokumenti. 

 

Datubāzes      

Bibliotēkā pieejamas šādas abonētās datubāzes: LETONIKA, EBSCO, BRITANNICA, 

LURSOFT, NEWS.LV 

Viens no bibliotēkas svarīgiem uzdevumiem ir elektronisko datubāzu pieejamības 

nodrošināšana, un, kas vēl svarīgāk, izmantojamības nodrošināšana, lietotāju iepazīstināšana ar 

elektronisko datubāzu piedāvātajām iespējām, lietošanas apmācības, individuālas konsultācijas. 

Šajā gadā īpaši aktīvi strādāts pie datubāzu popularizēšanas, tādējādi īstenojot nozīmīgu 

soli, lai sasniegtu mērķi: izveidoti, atjaunoti reklāmas materiāli par datubāzēm – gan drukāti, gan 

publikācijas medijos, kā arī afišas (skat. 2.pielikumu) (izveidoti izdales materiāli ar jaunajiem 

pieejas datiem lasītājiem,  sagatavota informācija bibliotēkas vietnei, darbiniekiem, afišas 

stendiem, izveidots jauns izdales materiāls par kopkataloga autorizācijas datu piešķiršanai u.c.). 

Turpināts darbs pie datubāzu izmantošanas apmācības darbiniekiem – gan grupās, gan 

individuāli. E-prasmju nedēļas ietvaros novadītas nodarbības 31 bibliotēkas darbiniekam par 

datubāzu EBSCO, BRITANNICA, LETONIKA, PERIODIKA.LV izmantošanas iespējām. 

Šajā gadā īpaši domāts par EBSCO e-grāmatu kolekcijas popularizēšanu, un to ir gandrīz 

neiespējami paveikt, ja procesā neiesaistās paši darbinieki. Šīs kolekcijas priekšrocība un 

vienlaikus trūkums ir valoda – angļu valodas nepārzināšana daudziem – kā darbiniekiem, tā 

lietotājiem – rada šķēršļus datubāzes izmantošanā. Tāpēc bibliotēkas sociālajos tīklos tika radīta 

jauna rubrika „E-grāmatu pirmdiena”, lai ne tikai popularizētu kolekciju lietotājiem, bet arī 

iesaistītu kolekcijas jaunatklāšanā darbiniekus – katru nedēļu rubrikai sava grāmatu piedāvā kāda 
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bibliotēkas nodaļa vai filiāle, tādējādi bibliotekāri arī paši labāk iepazīstas ar kolekcijas vērtībām 

un izmantošanas specifiku. 

Uzsākta aktīva skolēnu apmācība datubāzu izmantošanā, apmeklējot skolas: kopā apmācīti 

96 skolēni, no tiem par jauniem bibliotēkas lasītājiem reģistrēti 87. Nodrošinātas mācību 

ekskursijas bibliotēkā kā skolēniem, tā studentiem, kuru laikā 44 lietotājiem piešķirti autorizācijas 

dati un 43 lietotajiem attālinātie datubāzu pieejas dati.  Jelgavas Tehnikuma „Profesiju nedēļas” 

ietvaros prezentēta bibliotēka un tās pakalpojumi, izveidota afiša par datubāzu piedāvājumu – šis 

uzskatāms par nozīmīgu soli bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā skolēniem, taču pirmais 

secinājums par bibliotēkas piedalīšanos tādos pasākumos kā „Profesiju nedēļa” – bibliotēkai ir 

jāplāno kvalitatīvs publicitātes darbs – lai piesaistītu jauniešu auditoriju ārpus bibliotēkas un 

runātu par datubāzēm, noderētu labāks tehniskais nodrošinājums (piemēram, planšetes, lai 

piekļūtu datubāzēm), kvalitatīvi izveidoti reklāmas stendi, motivācijas balvas ar bibliotēkas 

simboliku u.c.) 

6.3.tabula 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

 2016 2017 

EBSCO 572 sesijas 
5372 meklējumi 

3684 sesijas 
10980 mekējumi 

BRITANNICA 1181 sesija 
2853 dokumenti 

1375 sesija 
1834 dokumenti 

LETONIKA    

JPB 
 

992 skatījumi 
542 sesijas 

1617 skatījumi 
872 sesijas 

Pārlielupe 
 

108 skatījumi 
100 sesijas 

47 skatījumi 
71 sesijas 

Zinītis 
 

126 skatījumi 
65 sesijas 

105 skatījumi 
67 sesijas 

Miezīte 
 

31 skatījumi 
45 sesijas 

49 skatījumi 
118 sesijas 

Attālinātā 

piekļuve 
4 skatījumi 
3 sesijas 

1563 skatījumi 
440 sesijas 

LURSOFT  473 apmeklējumi 

NEWS  1181 apmeklējumi 
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Analizējot datubāzu izmantošanas statistiku redzams, ka būtiski augusi EBSCO, 

BRITANNICA, LETONIKA izmantojamība – tam ir divi nozīmīgi iemesli. Pirmais – datubāzu 

attālinātā piekļuve. Otrais – mērķtiecīgs darbs, popularizējot datubāzes un apmācot kā lietotājus, 

tā darbiniekus. 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Viens no apmeklētāju novērtētākajiem krājuma popularizēšanas pasākumiem ir Jauno 

grāmatu dienas. Tās notiek regulāri, katra mēneša 3. ceturtdienā, kad no 10.00 līdz 18.00 lasītavā 

lietotājiem iespējams iepazīties ar iepriekšējā mēnesī saņemtajiem jaunieguvumiem, tos rezervēt.  

Jauno grāmatu diena tiek rīkota arī Miezītes bibliotēkā. 

Krājums tiek popularizēts arī ikmēneša literatūras izstādēs bibliotēkās un tās tīmekļvietnē 

- atbilstoši Lasītāju apkalpošanas nodaļas (LAN) un filiālbibliotēku darba plāniem un aktuāliem 

notikumiem.  

Izveidojusies virtuālo izstāžu kopa, kas pieejama bibliotēkas tīmekļvietnē (skat. 6.1.att.): 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/virtualas-izstades/  

 

6.1.att. Virtuālo izstāžu kopa JPB tīmekļvietnē 

Izmantojam sociālo tīklu iespējas un tā ir izdevība piedāvāt informāciju plašam lasītāju 

lokam iknedēļas rubrikā #ielūkojiesjaunumuplauktā  ceturtdiena. Mūsu lasītāji tiek iepazīstināti ar 

kādu jaunu un īpašu grāmatu, kura pieejama lasītājiem Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā. 

Tāpat popularizējam EBSCO e-grāmatu kolekciju, katru nedēļu izceļam kādu vienu 

grāmatu rubrikā #eGrāmatupirmdiena. Šo rubriku veido visi Jelgavas pilsētas un tās filiāļu 

darbinieki. Tieši tāpēc tiek aptvertas ļoti dažādas tēmas – gan grāmatas pieaugušajiem, gan 

bērniem, gan pusaudžiem. 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/virtualas-izstades/
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Darbs ar parādniekiem 

Darbā ar kavētājiem tiek izmantotas dažādas iespējas – BIS Alise piedāvātais 

automatizētais atgādinājumu sūtīšanas veids, atgādinājumi SMS veidā un saziņa pa tālruni.  

Preventīvs pasākums kavētāju dinamikas uzlabošanā - pirmstermiņa atgādinājums, kas tiek 

veidots un nosūtīts izmantojot BIS ALISE piedāvātās iespējas. Dienu pirms nodošanas termiņa 

beigām tiek nosūtīta informācija uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, nodrošinot tūlītēju 

atgriezenisko saiti, ja lietotājs vēlas termiņu pagarināt. 

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – „Aizmāršīgo lasītāju diena”, kad paņemtos izdevumus 

ir iespējams nodot jebkurā pilsētas bibliotēkā, nemaksājot kavējuma naudu (izņēmums ir Īstermiņa 

abonementa grāmatas un DVD diski). 

Kavētājiem izsniegtie izdevumi piecus gadus tiek saglabāti izsniegto izdevumu sarakstos, 

pēc tam tie tiek norakstīti, atzīmējot norakstīšanas faktu lietotāja datos. 

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības   

Nereti uz jaunāko un aktuālāko literatūru bibliotēkā veidojas rindas, bet šis jautājums tiek 

risināts izmantojot SBA un pasūtot grāmatas no filiālbibliotēkām un pagastu bibliotēkām. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 2017.gadā JPB filiālēs ir palielinājies reģistrēto lasītāju skaits (skat. 3.pielikumu), tai skaitā 

arī bērnu līdz 18 gadiem.  Ar augošu tendenci 2017.gadā fiksēts sociālo tīklu apmeklējums, kas 

panākts pateicoties mērķtiecīgam darbam popularizējot bibliotēku pasākumus un citas aktivitātes 

sociālo tīklu lietotājiem.   

Ilgstošu remontdarbu dēļ JPB, kopējais bibliotēku  (fiziskais) apmeklējums ir samazinājies, 

bet filiālbibliotēkās Pārlielupē un Miezītē, tas ir palielinājies.  

Savukārt palielinoties bērnu grāmatu piedāvājumam un dažādām lasīšanas veicināšanas 

aktivitātēm, ir palielinājies kopējais izsniegums un izsniegums bērniem līdz 18 gadiem.  

Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās 2017. gadā reģistrēti 2617 lasītāji bērni līdz 18 

gadiem. Salīdzinājumā ar 2016. gadu bērnu skaits bibliotēkās samazinājies par 282. Lielākais 

samazinājums ir Jelgavas novadā – 277 . Tas ietekmē arī bibliotēku apmeklējumu un grāmatu 

izsniegumu. Iemesli dažādi. Divās Jelgavas novada bibliotēkās tika būtiski saīsināti darba laiki 

bibliotekāru ilgstošas prombūtnes dēļ.  Pēc izglītības iestāžu reorganizācijas bērni ilgāku laiku 

pavada ceļā uz skolu, līdz ar to atsevišķas pagastu bibliotēkas skolas bērniem iespējams apmeklēt 

tikai brīvlaikos. Pilsētai tuvāko pagastu bērni mācās  pilsētas skolās un  apmeklē pilsētas 

bibliotēkas. Turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu 

Darbs ar bērniem ir viens no metodiskā un konsultatīvā darba virzieniem. Semināros un 

informatīvajās sanāksmēs  bibliotekāri tiek iepazīstināti ar LNB Bērnu literatūras centra 

aktualitātēm un piedāvājumiem, grāmatu jaunumiem. Pārskata periodā darbs bija apgrūtināts 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas apjomīgo remontdarbu dēļ un tādēļ nebija iespējams sarīkot 

atsevišķu semināru veltītu tēmai darbs ar bērniem. Labi pārzinot katras atsevišķās lauku 

bibliotēkas iespējas , vairāk tika strādāts individuāli.  

Individuālais darbs ar bibliotēkām deva labus rezultātus – 7 bibliotēkas pieteicās dalībai 

bērnu lasīšanas programmā “Grāmatu starts” 2017/2018. gadam. Lauku bibliotēkām  ir svarīgi 

mainīt stereotipus par savām iespējām un nozīmi vietējā kopienā. Sākotnējā attieksme – “Tas jau 

priekš pilsētas. Ne mums tik mazu bērnu, ne arī vecāki vedīs uz bibliotēku”.  Pēc pirmajām Pūcīšu 

skolas nodarbībām secinājums – gan bērni ir, gan arī aktīvi vecāki. 

Koordinēts bibliotēku darbs “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā” un lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017.”  http://ej.uz/dt7i. 

http://ej.uz/dt7i


29 
 

Plānojot 2017. gada vasaras pieredzes braucienu bibliotekāriem , maršruts tika veidots tā, 

lai apskatāmajās bibliotēkās būtu iespēja ko jaunu gūt arī darbā ar bērniem. Šoreiz tās bija vairākas 

bibliotēkas Igaunijā.  Dažādu reģionu bibliotekāru savstarpējā komunikācija un informācijas 

apmaiņa ļoti veicina radošumu. Piemēram, izpētot LBB rīkotajā "Ideju tirgū" Cēsu CB papīra 

teātra skatuvi, radās doma  - tas ir lielisks rīks darbā ar bērniem. Tā 2017. gadā  tapa 2 līdzīgas 

skatuves arī Jelgavas novadā. Pie tam bērniem šie “mini teātri” tik ļoti patīk, ka viens otram lasa 

priekšā pasakas un iestudē pašu sacerētas ludziņas. 

Konsultatīvā darba mērķis – virzīt bibliotēku darbu tā, lai rezultātā paaugstinātos  

pasākumu kvalitāte un bērni kļūtu par regulāriem bibliotēku apmeklētājiem un grāmatu lasītājiem. 

 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

 Bibliotēku aktivitātes ģimenēm – Jelgavas pilsētas bibliotēkas jau vairākus gadus rīko 

Ģimenes dienas, piedalās Muzeju naktī un Jelgavas pilsētas mēroga pasākumos. Katrā no četrām 

publiskajām bibliotēkām ir savs sadarbības partneru loks, savas tradīcijas un atmosfēra, kas 

piesaista lasītājus ar dažādām interesēm, tomēr kopīga ir ģimeņu piesaiste bibliotēkām ar vienotu 

mērķi – veicināt lasītprasmi un ieinteresēt visu ģimeni apmeklēt bibliotēkas. Tādēļ bibliotēkās 

gada garumā tiek organizēti dažādi pasākumi visām paaudzēm, jo īpaši ģimenēm ar bērniem. 

 

 Gada pirmajā mēnesī Jelgavas bērnu bibliotēkā notiek „Čaklāko lasītāju godināšanas 

pasākums”, kurā desmit labākie lasītāji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām. Pasākuma 

neatņemama sastāvdaļa ir Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts 

(http://ejuz.lv/i4s) . 

 Ģimenes diena JPB 2017.gadā notika divas reizes  

(http://ejuz.lv/ibh;  http://ejuz.lv/ibu) .   

Bibliotēkā tika organizētas Ziemas un Pavasara ģimenes dienas, kurās vairāk nekā trīs 

stundu garumā bibliotēkā pulcējās bērni, viņu vecāki un vecvecāki, lai iesaistītos radošās 

aktivitātēs, klausītos pasakas, vērotu Kamišibai teātri, piedalītos konkursos un citās izzinošās 

aktivitātēs un izbaudīto nesteidzīgus kopābūšanas brīžus. 

Ziemas Ģimenes diena tika organizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām 

paaudzēm" ietvaros, lai informētu bibliotēkas apmeklētājus par plānotajām aktivitātēm un 

bibliotēkas modernizāciju projekta īstenošanas laikā. 

 

 

http://ejuz.lv/i4s
http://ejuz.lv/ibh
http://ejuz.lv/ibu
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 Māmiņdienas pasākums Jelgavas bērnu bibliotēkā 2017.gadā 

Bibliotēkas kolektīvs savām lasītājām – māmiņām ar bērniem svētkos dāvāja iespēju 

izmēģināt ko jaunu, bibliotēkā organizējot pasākumu „Māmiņas un bērna kopābūšana caur 

deju, stāstiem un pasakām”. Pasākumā ģimenēm bija iespēja iepazīt citam citu izmantojot 

Tanzpro metodi. Kā arī apskatīt un lasīt grāmatas no literārās izstādes „Māmiņa un 

mazulis”. 

Pasākums notika trīs daļās: 

1. stāsts „Ceļojums uz Ķīnu” 

2. Biodanza daļa (tematiski specifiskas dejas) 

3. Noslēgums (pārdzīvotā zīmēšana) un ieskats grāmatu izstādē. 

Biodanza nodarbības bērniem ar vecākiem ir neverbāla vecāka un bērna satikšanās “šeit 

un tagad”, kurā caur deju, rotaļu, mijiedarbību iespējams jaunā kvalitātē iepazīt vienam otru, savas 

sajūtas un vajadzības. (http://ejuz.lv/icp; http://ejuz.lv/ifi) 

 

 Sadarbībā ar Ā.Alunāna Jelgavas teātra bērnu grupu un tās vadītāju Arvīdu 

Matisonu, Jelgavas bērnu bibliotēkā skolēniem tika rādīta izrāde "Tuntuļu Jurītis" pēc 

A.Kronenberga darba motīviem. (http://ejuz.lv/ico) 

 

 Bibliotēkas ir iecienītas kā dažādu izstāžu vietas mākslinieku vidū. Tādēļ bibliotēku 

apmeklētājiem ir iespēja skatīt ļoti dažādas un saistošas izstādes visai ģimenei sākot no 

gleznu (http://ejuz.lv/ieo; http://ejuz.lv/iep; http://ejuz.lv/iet; http://ejuz.lv/iev; 

http://ejuz.lv/iex) un fotogrāfiju izstādēm, bērnu zīmējumu (http://ejuz.lv/iew)  un beidzot 

ar bibliotekāru sarūpētām literārām un dažādu lietu izstādēm: 

Piemēram, Pārlielupes bibliotēkā bija skatāma leļļu izstāde „Lelles stāsts”, kuru 

apskatīt un uzzināt leļļu vēsturi bija ieradušās 4 skolēnu grupas un citi interesenti, kas apmeklēja 

to individuāli  (http://ejuz.lv/ic5; http://ejuz.lv/ic7;  http://ejuz.lv/ic8). 

 Miezītes bibliotēkā – Pulksteņu izstāde (http://ejuz.lv/ien) , „Nauda” (http://ejuz.lv/ieq), 

„Kad vēl apsveikumus sūtīja pa pastu” (http://ejuz.lv/ies). 

  

 JPB 2017.gadā organizēja pasākumu ciklu „Vārdu nospiedumi”, kas bija VKKF 

atbalstītas tikšanās reizes ar rakstniekiem Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejā (http://ejuz.lv/iba; http://ejuz.lv/ibr; http://ejuz.lv/icv; http://ejuz.lv/icx). 

Pirmā no cikla tikšanās reizēm tika veltīta ģimenēm ar bērniem, jo muzejā viesojās 

dzejniece, grāmatu redaktore, bērnu literatūras autore un izdevēja Inese Zandere, kas 

kuplajam apmeklētāju pulkam bija sagatavojusi gan dzejas deklamāciju, gan muzikālu 

http://ejuz.lv/ifi
http://ejuz.lv/ico
http://ejuz.lv/ieo
http://ejuz.lv/iep
http://ejuz.lv/iet
http://ejuz.lv/iev
http://ejuz.lv/iex
http://ejuz.lv/iew
http://ejuz.lv/ic5
http://ejuz.lv/ic7
http://ejuz.lv/ic8
http://ejuz.lv/ien
http://ejuz.lv/ieq
http://ejuz.lv/ies
http://ejuz.lv/iba
http://ejuz.lv/ibr
http://ejuz.lv/icv
http://ejuz.lv/icx
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pasaku „Lai dzīvo mūzika!”, kur piedalījās arī Mūzikas karaļvalsts orķestris (Karlīnas 

Īvānes Vijoles un alta spēles studija) (http://ejuz.lv/icw).  

 Tīmekļvietnē http://berniemunjauniesiem.mozello.lv/ tiek publicētas aktualitātes un 

pasākumu apraksti un galerijas, kas ir saistošas ģimenēm. Regulāri tiek papildināts 

tematiskais elektroniskais kopkatalogs „Atrodi pats!” un apkopotas dažādas izzinošas 

interneta saites bērniem. 

 

 Jelgavas novada 16. grāmatu svētki ar moto “Grāmata vieno paaudzes”. Lai ģimenes 

rosinātu šo pasākumu  ar visai daudzveidīgo programmu apmeklēt , tie  pirmo reizi svētku 

pastāvēšanas vēsturē tika rīkoti sestdienā. Kopējais apmeklētāju skaits ap 300. 

http://ej.uz/prh5  Ļoti apmeklēta un bērnu novērtēta bija “Brīvdabas lasītava”, kurā 

darbojās papīra teātris (kamišibai), tikšanās ar jauko suņu meiteni Loti, biodanza 

nodarbības bērniem kopā ar vecākiem http://ej.uz/ihxj.  

Grāmatu svētku dēļ par 1 dienu tika pagarināta kādas Rīgas skolas Basketbola nometne 

Sesavā. Arī Rīgas bērni ar sajūsmu metās Grāmatu svētku notikumos. 

 

Dalība pilsētas mēroga pasākumos un to organizēšana 

 Pilsētas mēroga pasākumos bibliotēku aktivitātes ir pasākumu sastāvdaļa. Bibliotēkas 

svētku laikā iedzīvotājus un viesus aicina to iepazīt no cita skatu punkta, organizējot un piedāvājot 

neikdienišķas aktivitātes.   

 Muzeju naktī JPB bērniem bija iespēja skatīt Kamišibai papīra teātra izrādi, 

piedalīties radošajās darbnīcās, spēlēt dažādas spēles un konkursus 

(http://ejuz.lv/ib;i http://ejuz.lv/icb).  

 Skolēniem veltītā svētku pasākumā „ZinīBums” 1.septembrī Jelgavas Pasta 

salā, Jelgavas bērnu bibliotēka piedāvāja dažādus atjautības uzdevumus un spēles, 

kas saistītas ar lasīšanu un grāmatām, kā arī radošās darbnīcas. Bērni atklāja 

grāmatas, kurās vēlētos dzīvot un iepazina BJVŽ 2017 grāmatu kolekciju  

(http://ejuz.lv/ibk; http://ejuz.lv/icq). 

 JPB pārstāves Metāla svētkos Jelgavas Pasta salā, ģimenēm piedāvāja dažādas 

domāšanu rosinošas aktivitātes, grāmatu maiņas punktu, konkursus.  

(http://ejuz.lv/ibl) 

 Dzejas dienas Jelgavā „Kārdinājums ar dzeju” noritēja visas dienas garumā 

sākot ar dzejas busiņa viesošanos Jelgavs skolās, turpinājās ar jauno dzejnieku 

konkursu  „Dzejas slams” Jelgavas Pasta salā, Antas Enģeles un Marko Ojala 

http://ejuz.lv/icw
http://ej.uz/ihxj
http://ejuz.lv/ib;i
http://ejuz.lv/icb
http://ejuz.lv/ibk
http://ejuz.lv/icq
http://ejuz.lv/ibl
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muzikālajiem priekšnesumiem, bet noslēdzās ar laikmetīgās dejas un dzejas 

priekšnesumiem. (http://ejuz.lv/ibm; http://ejuz.lv/ibn; http://ejuz.lv/ibo). 

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas bibliotēkās 

Bibliotēkas ir vietas, kurās labprāt pulcējas bērni, kas pēc skolas un citām nodarbībām tur 

pavada savu brīvo laiku spēlējot spēles, satiekoties ar draugiem, piedaloties dažādās radošajās 

darbnīcās (http://ejuz.lv/ibw;  http://ejuz.lv/ic2; http://ejuz.lv/ic6). 

Arī lauku bibliotēkās  daudz tiek domāts, lai bērni bibliotēkā labi justos un būtu mēŗktiecīgi 

nodarbināti. Iegādātas attīstošās un galda spēles, skolu brīvlaikā tiek rīkoti  galda spēļu čempionāti, 

konkursi.  Bibliotekāru novērtēta ir Jelgavas novada Eiropas Informācijas centra izveidotā  un  

visām novada publiskajām un skolas bibliotēkām uzdāvinātā spēle “Tavs izaugsmes ceļojums”, 

kura palīdz iepazīt novadu, Latviju un  Eiropas Savienību http://ej.uz/m6iv.   

Daudzo bibliotēku aktivitāšu vidū, pieminēšanas vērta ir vairāku bibliotēku darbība vasaras 

brīvlaikā. Jau divus gadus pēc kārtas Sesavas pagasta bibliotēka rīko ekspedīcijas pa savu pagastu. 

2017. gada vasarā tā bija “No grauda līdz maizei”, kuras laikā bērni zemnieku saimniecībā 

“Ivullas” iepazinās ar modernajām tehnoloģijām graudu audzēšanā un pirmapstrādē.  Svētes 

pagasta Jēkabnieku bibliotēka rīko velobraucienus pa savu pagastu, šoreiz uz dzejnieces 

Aspazijas mājām “Daukšas” un zemnieku saimniecību “Vilki”. Izdomas bagāta ir Platones pagasta 

Lielvircavas bibliotēka. Šajā bibliotēkā bērnus vienmēr gaida gudras, attīstību veicinošas 

aktivitātes http://ej.uz/tvj2.  

Jelgavas bibliotēkas skolēnu brīvlaikos piedāvāja aktivitāšu plānu gan ar spēļu 

pēcpusdienām, gan radošajām darbnīcām, gan eksperimentu dienām. (http://ejuz.lv/ifq; 

http://ejuz.lv/ibc; http://ejuz.lv/ibx; http://ejuz.lv/ich; http://ejuz.lv/icm; http://ejuz.lv/hxs; 

http://ejuz.lv/hxt) . 

Radošās darbnīcas bibliotēkās tiek rīkotas visa gada garumā un īpaši pirms dažādiem 

svētkiem (http://ejuz.lv/i03; http://ejuz.lv/i02; http://ejuz.lv/i01; http://ejuz.lv/hzu).  

Lai ieinteresētu apmeklētājus popularizēt grāmatas un lasīšanu, bibliotēkās tiek rīkoti 

dažādi fotokonkursi „Mirklis ar grāmatu” un „BookFace” (http://ejuz.lv/ifr; http://ejuz.lv/icr). 

 

Dalība Latvijas tematiskajās nedēļās  

 E-prasmju nedēļā bibliotēkās notiek dažādas apmācības un izglītojošas tikšanās 

reizes par elektroniskajiem resursiem bibliotēku piedāvājumā. Bērnu bibliotēkā 

skolēni tika iepazīstināti ar Letonikas plašo piedāvājumu, kā arī jaunumu 

„Runājošās pasakas”;  (http://ejuz.lv/ifp) , par drošības jautājumiem internetā tika 

izglītoti interesenti filiālbibliotēkās, bet JPB kolēģes devās uz Vircavas vidusskolu, 

http://ejuz.lv/ibm
http://ejuz.lv/ibn
http://ejuz.lv/ibo
http://ejuz.lv/ibw
http://ejuz.lv/ic2
http://ejuz.lv/ic6
http://ej.uz/m6iv
http://ej.uz/tvj2
http://ejuz.lv/ifq
http://ejuz.lv/ibc
http://ejuz.lv/ibx
http://ejuz.lv/ich
http://ejuz.lv/icm
http://ejuz.lv/hxs
http://ejuz.lv/hxt
http://ejuz.lv/i03
http://ejuz.lv/i02
http://ejuz.lv/i01
http://ejuz.lv/hzu
http://ejuz.lv/ifr
http://ejuz.lv/icr
http://ejuz.lv/ifp


33 
 

lai skolēniem popularizētu bibliotēkas datubāzes. Arī bibliotēkā uz vietas tika 

organizētas apmācības to lietošanā. Bibliotekārs, kurš pats labi orientējas 

bibliotēkas resursos, prot tos atklāt arī bērniem.     

 Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka piedāvā saviem bērniem konkursu/spēli 

“Ko Letonikā var uzzināt par Platones pagastu?” un bērni ar aizrautību meklē 

atbildes uz jautājumiem. Izlasot news.lv rakstu  izdevumā, kurš bibliotēkā netiek 

abonēts, top viltus zemenes (krāsoti akmentiņi) strazdu  atbaidīšanai no zemeņu 

dobes. 

 Bibliotēku nedēļā bērnu bibliotēkā tika organizētas tematiskās ekskursijas 

„Latvijas Nacionālie dārgumi”, tika skatīta datubāze Letonika.lv un prezentēta 

vietnes: http://berniemunjauniesiem.mozello.lv/vesture/ sadaļa „Ceļojums 

pagātnē”. Savukārt Pārlielupes bibliotēkā bērni tika aicināti pasapņot par nākotnes 

bibliotēku (http://ejuz.lv/ig3) , bet Miezītes bibliotēkā ģimenes ar bērniem tikās ar 

Jelgavas Domes deputātu Aigaru Rubli, kas lasīja stāstu un runāja ar bērniem par 

lasīšanu (http://ejuz.lv/ig8). JPB Bibliotēku nedēļas ietvaros par tradīciju kļuvusi 

pilsētas mēra Andra Rāviņa viesošanās bibliotēkā, lai kopā ar bērniem lasītu pasaku 

(http://ejuz.lv/ig6), bet centrālais nedēļas notikums bija Pavasara Ģimenes diena. 

 Dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā noritējusi gan lasot bibliotēkās, gan ārpus 

tām izglītības iestādēs. (http://ejuz.lv/ibs; http://ejuz.lv/ibt; http://ejuz.lv/ici; 

http://ejuz.lv/icj; http://ejuz.lv/ics; http://ejuz.lv/hy3.   

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkām ir izstrādāts jauns tematisko ekskursiju un bibliotekāro 

stundu piedāvājums, kas pieejams bibliotēkas mājas lapā (http://ejuz.lv/ib6). Visu vecumu mērķu 

grupām tiek piedāvāts saistošā veidā iepazīties ar bibliotēku, tās pakalpojumiem un plašajām 

iespējām uzticamas informācijas ieguvē, kā arī saņemt darbinieku konsultācijas grupās vai 

individuāli par dažādiem jautājumiem. Šo piedāvājumu aktīvi izmanto pedagogi gan no 

pirmsskolas izglītības iestādēm, gan skolām, kas piesaka bērnu grupas bibliotēku apmeklējumam, 

izvēloties konkrētu tēmu piedāvājumu. Piemēram, Pārlielupes bibliotēkā plaši apmeklēts temats 

bija „Rakstības attīstība” un „Mācību līdzekļi senāk” (http://ejuz.lv/iff; http://ejuz.lv/ifg), 

„Nacionālie dārgumi” Jelgavas bērnu bibliotēkā (http://ejuz.lv/ifh), kā arī daudzas citas tēmas, 

kuras iepazītas pilsētas bibliotēku tematiskajās ekskursijās (http://ejuz.lv/ic9; http://ejuz.lv/icc; 

http://ejuz.lv/icy). 

 

http://berniemunjauniesiem.mozello.lv/vesture/
http://ejuz.lv/ig3
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7.1.tabula 

Ekskursiju skaits Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

Bibliotēkas nosaukums 
Ekskursiju skaits 

2017.gadā 

Ekskursiju apmeklējums 

2017.gadā 

bērnu skaits/pedagogu 

skaits 

Jelgavas bērnu bibliotēka 

„Zinītis” 
28 518/46 

Miezītes bibliotēka - - 

Pārlielupes bibliotēka 11 270/16 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 11 240/20 

 

Sakarā ar to, ka tuvumā Miezītes bibliotēkai ir tikai viena skola, bibliotēku ļoti reti apmeklē 

ekskursantu grupas. 2017.gadā bibliotekāres viesojās PII „Lācītis”, lai bērnus iepazīstinātu ar 

bibliotēku. 

Bibliotekāru viesošanās pirmsskolas izglītības iestādēs „Ķipari” (http://ejuz.lv/hy4), 

„Pasaciņa” (http://ejuz.lv/ib7, http://ejuz.lv/ib8), „Lācītis” (http://ejuz.lv/iby).  

JPB Informācijas nodaļas bibliotekāres 2017.gadā viesojās Vircavas vidusskolā 

(http://ejuz.lv/ibe) un Jelgavas Tehnikumā (http://ejuz.lv/ibg), lai skolēnus iepazīstinātu ar JPB 

abonētajām datubāzēm un bibliotekāra profesiju.  

Sadarbojoties ar VIAA 55 skolēnus un 3 pedagogus karjeras konsultante Anita Rācene 

bērnu bibliotēkā iepazīstināja ar programmu „Jauniešu garantija” – iespēju apgūt profesiju gada 

laikā un saņemt stipendiju.  

Bibliotēkas ekskursijā apmeklē arī skolēni no citiem novadiem Dobeles novada Penkules 

pamatskolas (http://ejuz.lv/icl), Rīgas Pļavnieku pamatskolas (http://ejuz.lv/hzv), Zaļenieku 

komerciālās un amatniecības vidusskolas (http://ejuz.lv/icz). 

Lauku bibliotēku sadarbība ar izglītības iestādēm lielā mērā ir atkarīga no attālumu cik 

tuvu tās viena otrai atrodas. Laba sadarbība ar skolu ir Elejas, Sesavas, Staļģenes, Kalnciema, 

Zaļenieku bibliotēkām. Notiek bibliotekārās stundas, radošās darbnīcas, iepriekš ar pedagogiem 

vienojoties par tēmu. Nomainoties bibliotēku vadītājām aktivizējies darbs ar izglītības iestādēm 

Platones un Lielplatones pagastu bibliotēkās. 

Kalnciema pagasta bibliotēkā sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi tika rīkota 

atklātā stunda nodarbībai ar bērniem bibliotēkā uz kuru ieradās pedagogi no visa novada 

http://ej.uz/rkzn.  

http://ejuz.lv/hy4
http://ejuz.lv/ib7
http://ejuz.lv/ib8
http://ejuz.lv/iby
http://ejuz.lv/ibe
http://ejuz.lv/ibg
http://ejuz.lv/icl
http://ejuz.lv/hzv
http://ejuz.lv/icz
http://ej.uz/rkzn
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Īpaši atzīmēt  gribas 2 pasākumus, atšķirīgus no pārējiem ar savu tematiku. Tie bija veltīti  

18. novembrim - mūsu valsts proklamēšanas dienai. Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas 

rīkotā Patriotu nedēļas aktivitāte PII „Zīlīte” bērniem sadarbībā ar Vainu bibliotēku un Vēstures 

ekspozīciju – izbrauciens uz Ozolnieku novada Brīvības cīņu pieminekli pie Skuju skolas, lai 

izzinātu vēsturi, sakoptu pieminekļa apkārtni http://ej.uz/86ev.  

 Līdzīgs pasākums Platones pagasta bibliotēkā kopā ar Platones pamatskolas audzēkņiem 

http://ej.uz/2av4. Bērnu patriotisma audzināšanai bibliotēkām jāpievērš lielāka uzmanība, jo īpaši 

laukos ir daudz piemiņas vietu un objektu par kuriem būtu jāzina un kuri palīdzētu uzkrāt zināšanas  

par savu pagastu un valsti kopumā. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Bibliotēkas saviem lasītājiem piedāvā dažādas lasīšanas veicināšanas programmas, kurās 

var iesaistīties visa ģimene: 

LNB lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ) ir 

aktuāla visās četrās pilsētas publiskajās bibliotēkās kopskaitā programmā iesaistot vairāk kā 80 

dalībnieku. JPB mājas lapā joprojām tiek popularizētas labākās programmas grāmatas un Jelgavas 

bērnu bibliotēkā „Zinītis” uz šīm grāmatām ir īpašas uzlīmes, kas norāda gadu, vecuma grupu un 

iegūto vietu. (http://ejuz.lv/ifj). 

2017.gadā pirmo reizi tika rīkots Jelgavas pilsētas (arī skolu) bibliotēku kopīgs BJVŽ 

noslēguma pasākums „Grāmatmīļu salidojums”, kurā piedalījās 150 BJVŽ eksperti. Pasākumu 

Jelgavas kultūras namā atklāja  Jelgavas Mūzikas vidusskolas un Jelgavas 4.vidusskolas mūzikas 

klašu audzēkņi ar koncertu. 

  „Grāmatmīļu salidojums”  tika organizēts kā teatrāls uzvedums, kurā grāmatu feja sastop 

bērnus un atklāj noslēpumu, ka starp grāmatmīļiem spēj uzburt Lasāmkoku, kura ziedos parādās 

visas labākās un bērniem vislabāk patikušās grāmatas. Pasākuma laikā feja kopā ar bērniem pildīja 

dažādus uzdevumus un radīja Lasāmkoku ar iepriekšējo gadu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

labākajām grāmatām koka ziedlapiņās. Pasākuma noslēgumā bērni uzbūra uz skatuves īstu burvju 

mākslinieku Danti Pecolli, kas priecēja bērnus un jauniešus ar saviem burvju trikiem.  

BJVŽ noslēguma pasākums realizēts ar Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta 

programmas piešķirto finansējumu. (http://ejuz.lv/hz3; http://ejuz.lv/ib9; http://ejuz.lv/hxq; 

http://ejuz.lv/if2). 

Jelgavas un Ozolnieku novados LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” piedalās 10 publiskās bibliotēkas un 3 skolu bibliotēkas. 

http://ej.uz/rw55.   

 

http://ej.uz/86ev
http://ej.uz/2av4
http://ejuz.lv/ifj
http://ejuz.lv/hz3
http://ejuz.lv/ib9
http://ejuz.lv/hxq
http://ejuz.lv/if2
http://ej.uz/rw55
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Vislabākie rezultāti un lielākais programmā iesaistīto bērnu skaits ir bibliotēkām ,kurām 

cieša sadarbība ar skolu. Tās ir Vilces pagasta bibliotēka (42 bērni), Elejas (25), Kalnciema (20), 

Zaļenieku (20). Kopīga BJVŽ noslēguma pasākuma novados nav, bet katra bibliotēka paredz 

budžetā finansējumu, lai bērnus iepriecinātu un motivētu tos piedalīties arī nākamajā gadā. 

Vairums bibliotēku rīko kopīgus braucienus – Kalnciema pagasta bibliotēka uz Džūkstes pasaku 

muzeju, Vilces pagasta bibliotēkām apvienojoties uz Skrīveriem (bērnu bibliotēka un konfekšu 

gotiņu ražotne un brauciens ar laivu pa Daugavu), Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka uz LNB 

un Rīgas Botānisko dārzu utt. Citas bibliotēkas rīko bibliotēkā pasākumu. 

Jāpiezīmē, ka BJVŽ netieši piedalās arī atsevišķas citas  bibliotēkas, kuras pašas nav pieteikušās 

dalībai. Vienojoties ar skolu bibliotēkām iegādājas BJVŽ grāmatas un bērni, kuriem tas ir ērtāk,  

tiek rosināti doties uz pagasta bibliotēku piem. Valgundes un Sesavas pagastu bibliotēkas. 

 

LNB lasīšanas veicināšanas programma „Grāmatu starts” ģimenēm ar pirmsskolas 

vecuma bērniem no 3 gadiem 2017.gadā ir realizēta visās četrās Jelgavas bibliotēkās. Radoši 

darbojoties, lasot un mācoties katrā no bibliotēkām aizvadītas 3 nodarbības. Pēc programmas 

realizācijas bibliotēkās palielinājies reģistrēto pirmsskolas vecuma bērnu skaits un interese par 

bibliotēku piedāvājumu ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem. 

  (http://ejuz.lv/ibp; http://ejuz.lv/ibq; http://ejuz.lv/ibz; http://ejuz.lv/ic0; http://ejuz.lv/ic1; 

http://ejuz.lv/ic3; http://ejuz.lv/ice; http://ejuz.lv/icf; http://ejuz.lv/icg; http://ejuz.lv/hxx;  

http://ejuz.lv/hxy; http://ejuz.lv/hxz). 

7.2.tabula 

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

Bibliotēkas 

nosaukums 

„Grāmatu starta” 

dalībnieku skaits 

2017.gadā 

Pirmsskolas 

vecuma bērnu 

skaits 

2017.gadā 

Pirmsskolas 

vecuma bērnu 

skaits 2016.gadā 

Jelgavas bērnu 

bibliotēka „Zinītis” 
13  78 42 

Miezītes bibliotēka 10 3 1 

Pārlielupes bibliotēka 10 46 37 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 
11 49 29 

 

 

 

http://ejuz.lv/ibp
http://ejuz.lv/ibq
http://ejuz.lv/ibz
http://ejuz.lv/ic0
http://ejuz.lv/ic1
http://ejuz.lv/ic3
http://ejuz.lv/ice
http://ejuz.lv/icf
http://ejuz.lv/icg
http://ejuz.lv/hxx
http://ejuz.lv/hxy
http://ejuz.lv/hxz
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Miezītes bibliotēkā kā lasītāji tiek reģistrēti bērni sākot no 6/7 gadu vecuma, lai arī 

pirmsskolas vecuma bērni iesaistās dažādās aktivitātēs. Kā lasītāji reģistrēti tiek citi ģimenes 

locekļi, kas ir vecāki par 6 gadiem un tiem tiek izsniegti iespieddarbi, kas domāti mazajiem 

lasītājiem. 

LNB lasīšanas veicināšanas programma „Grāmatu starts” ģimenēm ar pirmsskolas 

vecuma bērniem no 3 gadiem ir Jelgavas un Ozolnieku bibliotēku veiksmes stāsts 2017. gadā, 

kurš turpināsies 2018. gadā. Izdevās pārliecināt 7 bibliotēkas, ka arī laukos šī programma ir 

darboties spējīga un ka nav svarīgs iesaistīto bērnu skaits, bet gan sarīkoto pasākumu kvalitāte. 

Jelgavas reģionā šī programma realizējas kā Pūcītes skola ar 3 atsevišķām nodarbībām. 2017. gada 

nogalē tika rīkotas Pūcītes skolas Platones pagasta Lielvircavas bibliotēkā un Sesavas pagasta 

bibliotēkā http://ej.uz/dt7i. 

Kopā nodarbībās piedalījās un pūcītes somiņas saņēma 12 bērni. Vecāki izteica vēlēšanos, 

lai nodarbības 3-5 gadus veciem bērniem bibliotēkās turpinātos un tā arī  notiek,  tikai tagad jau 

kā bērnu rīti http://ej.uz/ divu Sesavas pagasta bibliotēkā, “Lasām un darām kopā” Platones 

pagasta Lielvircavas bibliotēkā. Par savu pieredzi un iegūtajām  atziņām Sesavas pagasta 

bibliotēkas vadītāja I. Strazdiņa dalījās LNB Bērnu literatūras  centra un LNB Atbalsta biedrības 

seminārā “No grāmatu starta līdz mediju informācijpratībai bibliotēkās” http://ej.uz/kxex. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ej.uz/dt7i
http://ej.uz/
http://ej.uz/kxex
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 

 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Novadpētniecības krājuma nepārtraukta papildināšana un pieejamības nodrošināšana. 

Turpinās pilsētas un novada laikrakstu aprakstīšana datubāzei Jelgavas novadpētniecība un 

ierakstu eksports LNB Analītikas datubāzei. LNB DOM sistēmā pakāpeniski tiek ievietoti 

Jelgavas Vēstneša failu apraksti, kopā 2017.gadā izveidoti 244 ieraksti. Pakāpeniski tiek 

papildināta un rediģēta datubāze „Ievērojami cilvēki Jelgavā”. 

Novadpētniecības datubāzē iekļautas 2 novadam nozīmīgas fotogrāfiju kolekcijas. 

Sastādīts ievērojamo novadnieku kalendārs 2018. gadam, papildināti personu apraksti datubāzē 

“Ievērojami cilvēki Jelgavā”,  Izstrādāta metodika personas apraksta veidošanai datubāzē. 

Pēc Jelgavas domes ierosmes sastādīts bibliogrāfiskais rādītājs par ilggadējo pašvaldības 

darbinieku V. Ļevčenoku, aptverot publikācijas no 1981. gada līdz 2017. gada decembrim, 63 lpp. 

 

Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības fonds tiek komplektēts pēc iespējas pilnīgs, veicot gan kārtējo, gan 

retrospektīvo (iepriekšējo gadu izdevumu) komplektēšanu: dokumenti par Jelgavas novadu, 

novadniekiem un Zemgali  kopumā (grāmatas,  turpinājumizdevumi, katalogi, kalendāri, 

elektroniskie resursi, bukleti, kartes, attēli, sīkiespieddarbi, nepublicētie dokumenti u.c.); Jelgavas 

novada autoru darbi; Jelgavā izdoti dokumenti ar kultūrvēsturisku vērtību; Jelgavas laikraksti u.c. 

turpinājumizdevumi. 

Novadpētniecības izdevumi tiek marķēti ar īpašu Jelgavas uzlīmi, lai bibliotēkas lietotājam 

krājums būtu vienkārši lietojam un atpazīstams. 

Novadpētniecības fonda vienīgais eksemplārs un maz pieprasītie novadpētniecības 

krājuma dokumenti tiek glabāti Novadpētniecības un seno izdevumu krātuvē. Nepieciešamības 

gadījumā veido kopiju, oriģinālu saglabājot kā arhīva eksemplāru. 

Novadpētniecības krājums tiek aktīvi izmantots, sevišķa interese ir skolēniem zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādes laikā, skolotājiem un vēstures entuziastiem. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Digitalizēts “Jaunsvirlaukas Pagasta Mēnešraksts”, 2002 – 2009, 81 nr., 324 lpp., aktīvi 

tiek strādāts pie datubāzes „Par Jelgavu” papildināšanas, padarot elektroniski pieejamus tos 

bibliotēkas materiālus, kurus neaizsargā autortiesības 

 

 



39 
 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana un sadarbība 

Novadnieku popularizēšana ik mēnesi turpinās bibliotēkas vietnes 3.banerī. Veidojas 

ciešāka sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm: Jelgavas pilsētas portāla sadaļā Jelgavas vēsture 

pēc mūsu ierosmes ievietotas saites uz bibliotēkas resursiem. Atlasītas personu biogrāfijas 

topošajai grāmatai “Jelgavnieki Latvijā un pasaulē”, ko plāno izdot pilsētas dome. 

Turpinās mērķtiecīga sadarbība ar Jelgavas kolekcionāru Jāni Vilku – izveidota izstāde 

„Eriks Ādamsons un Jelgava” ar unikāliem un līdz šim nepublicētiem materiāliem par dzejnieka 

saistību ar Jelgavu un novadu. Noslēgta vienošanās par turpmāku materiālu izmantošanu un 

atsevišķu objektu digitalizēšanu. 

Novadpētniecības krājums tiek popularizēts gan ar dažādām izstādēm, kas aktualizē 

krājuma vērtības, gan aktīvi tiek strādāts pie ikvienas aktualitātes publicēšanas vietējā presē un 

sociālajos tīklos. 

 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Par nozīmīgu soli novadpētniecības darba attīstīšanā uzskatāma bibliotēkas iesaistīšanās 

UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā, pakāpeniski uzsākot vietējās kopienas iesaisti bibliotēkas darbā. 

Uzsākta arī padziļināta bibliotēkas vēstures izpēte, iesaistot vietējos vecākās paaudzes iedzīvotājus 

un saglabājot viņu mutvārdu vēstures liecības. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Tiek nodrošināta Novadpētniecības darba nepārtrauktība Jelgavas pilsētas bibliotēkā, 

krājums tiek veidots un aktualizēts, strādāts pie tā popularizēšanas.  Taču arvien vairāk būtu 

nepieciešams strādāt arī pie vietējās kopienas iesaistes bibliotēkas darbā – pakāpeniski šis mērķis 

tiek īstenots saistībā ar bibliotēkas iekļaušanos UNESCO stāstu bibliotēku tīklā, taču nereti tam 

pietrūkst laika un cilvēkresursu. Kā reģiona galvenajai bibliotēkai lielā pilsētā pastāv arī sava 

specifika sabiedrības iesaistē – ir grūtāk panākt iedzīvotāju uzticēšanos, kā tas notiek mazajās 

viena darbinieka bibliotēkās, kur visi viens otru pazīst. 

Plānojam kā reģiona galvenā bibliotēka vairāk iesaistīt sabiedrību tieši dažādu semināru 

un mācību organizēšanā, palīdzot atklāt un veiksmīgi izmantot dažādos bibliotēkā pieejamos 

resursus novadpētniecības jomā. Plānojam aktualizēt arī bibliotēku kā efektīvu vietu dzimtas 

pētniecībai, ar pieejamiem informācijas resursiem un palīdzību pamatiemaņu apguvē. Saistībā ar 

bibliotēkas atrašanos ēkā, kas atzīta par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli, plānots piesaistīt 

bibliotēkai arī tūristus un to sabiedrības daļu, kas nav bibliotēkas ikdienas lietotājs, taču interesējas 

par novadpētniecības jautājumiem, vēsturi. 
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Bibliotēkas funkciju paplašināšanās rezultātā arvien vairāk jāsaskaras ar ierobežotajiem 

cilvēkresursiem. Tas liek arvien izvērtēt stratēģiski nozīmīgākos mērķus un funkcijas, kuru izpildi 

atlikt nav iesējams, un papildu funkcijas, kuras īstenojam mazāk aktīvi. 
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9. PROJEKTI 
 
Projektu apkopojums 

2017. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka (turpmāk – JPB) uzsāka un turpināja realizēt pašvaldības, valsts programmu un fondu, kā arī ārvalstu 

programmu finansētus projektus, iesaistījās starptautiska mēroga projektos kā sadarbības partneri (skat. 9.1. tabulu). 

9.1.tabula 

Projektu apkopojums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Erasmus + programmas 

Stratēģisko partnerību projekts 

„Andragoģija: virtuālā 

tālmācības sistēma 

bibliotekāriem” 

Eiropas 

Savienības 

izglītības, 

mācību, 

jaunatnes un 

sporta 

programma 

Erasmus + 

Kopējais 

projekta 

finansējums:  

129 915 EUR 

 

 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēkai 

piešķirtais 

finansējums:  

14 315 EUR 

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2015.–31.08.2017. 

JPB ir viens no projekta sadarbības partneriem. Projekta 

mērķis - izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi, kurā 

iekļauti andragoģijas mācību kursa materiāli projekta partneru 

valstu valodās un angļu valodā, lai mācības būtu plaši 

pieejamas bibliotekāru profesijas pārstāvjiem starptautiski. 

JPB projektā iesaistījās kā mācību kursa materiāla veidotāji 

modulim „Efektīva komunikācija” un „Darbs ar bibliotekāru 

mērķgrupām”. 

Atbalstīts 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

„Grāmatmīļu salidojums” – 

lasīšanas veicināšanas 

programmas „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 2016 

noslēguma pasākums Jelgavas 

pilsētas un Jelgavas skolu 

bibliotēkām 

Jelgavas Biedrību 

un nodibinājumu 

atbalsta programma 

 200 EUR Projekta īstenošanas laiks – 1.11.2016 – 10.03.2017 

Projekts sagatavots un īstenots sadarbojoties JPB un 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrībai „Libro”.  

Projekta mērķis – organizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas 

skolu bibliotēkām vienotu lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 

noslēguma pasākumu. 

Projekts guva finansējumu 2016. gadā, bet īstenots 2017. 

gada 10.martā. 

Atbalstīts 

Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-

2020.gadam projekts 

“Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu 

paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā”, 

identifikācijas Nr. LLI-110 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

 

Kopējais 

projekta 

finansējums:  

585 262.94 

 EUR 

 

JPB 

finansējums: 

263 449,92  

Projekta īstenošanas laiks – 1.05.2017. – 28.02.2019. 

Projekta vadošais partneris: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

Projekta partneri: Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un 

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka. 

Projekta mērķis – pielietojot informatīvo tehnoloģiju 

risinājumus, modernizēt bibliotekāro pakalpojumu 

daudzveidību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu 

zināšanu pilnveidi. 

Atbalstīts 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Tikšanās cikls ar Latvijas 

rakstniekiem „Vārdu 

nospiedumi” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

480 EUR Projekta īstenošanas laiks – 1.11.2016 – 22.10.2017 

Projekta ietvaros JPB organizēja bibliotēkas apmeklētājiem 

un citiem interesentiem tikšanās ciklus ar latviešu 

rakstniekiem – Inesi Zanderi, Māru Svīri, Aivaru Kļavi un 

Roaldu Dobrovenski, ar mērķi popularizēt latviešu 

oriģinālliteratūru un nodrošināt apmeklētājiem kulturālu 

atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu. 

Atbalstīts 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Kr. Barona zāles restaurācija 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

7367,3 EUR Projekta mērķis – pilnībā restaurēt un atjaunot K.Barona zāli, 

saglabājot unikālu kultūras mantojuma daļu, izveidojot 

skaistu un pievilcīgu kultūras telpu. 

Neatbalstīts 

Lasīšanas kultūras pilnveide 

trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas 

pilsētas bibliotēkās – “Pūcītes 

skola Jelgavā” 

Jelgavas pilsētas 

domes Kultūras 

padome 

950 EUR Projekts sagatavots un īstenots sadarbojoties JPB un 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrībai „Libro”. 

Projekta īstenošanas laiks – 1.10.2017 – 31.12.2017 

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkās trīsgadniekiem 

un viņu vecākiem tika organizētas nodarbības, kuru laikā 

bērni iepazina bibliotēku un tās piedāvātās iespējas, 

iesaistījās radošās aktivitātēs. Projekta iesaistījās vairāk nekā 

25 bērni 3 gadu vecumā. Bibliotēkā “Miezīte” Pūcēnu skola 

turpina savu darbību arī pēc projekta oficiālā noslēguma. 

Atbalstīts 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Nordplus pieaugušo izglītības 

programmas mobilitātes projekts 

„Public library services for 

people with disabilities” 

(„Publisko bibliotēku 

pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām”) 

Nordplus  980 EUR Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2017 – 31.08.2018 

Projekta partneris – Utenas A. Un M. Miškiņa publiskā 

bibliotēka (Utena A and M. Miskiniai Public Library) (LT). 

Projekta ietvaros plānots mobilitātes brauciens diviem JPB 

darbiniekiem uz Utenas bibliotēku Lietuvā, lai iegūtu jaunas 

zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku 

pakalpojumiem un izglītības pasākumiem cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. 

Atbalstīts 

Latvijas Valsts mežu atbalstītās 

Zemgales kultūras programmas 

projektu konkurss – Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zāles sienas gleznojumu 

restaurācija 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

1928,30 EUR Projekta mērķis – pilnībā restaurēt Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Krišjāņa Barona zāli, saglabājot unikālu kultūras 

mantojuma daļu. 

Neatbalstīts 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Lasi klusi, lasi skaļi!” – 

nacionālā skaļās lasīšanas 

konkursa Zemgales reģiona 

fināls un lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” 2017 noslēguma 

pasākums Jelgavas pilsētas un 

Jelgavas skolu bibliotēkām 

Jelgavas biedrību 

un nodibinājumu 

atbalsta 

programma 

300,00 EUR Projekta īstenošanas laiks – 8.11.2017 – 23.03.2018 

Projekts sagatavots un īstenots sadarbojoties JPB un 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrībai „Libro”. 

Projekta mērķis izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un 

Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa 

emgales reģionā finālu un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

2017 noslēguma pasākumu, lai izceltu lasošus, rakstošus, 

zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo 

pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos 

vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību 

Jelgavā. 

Atbalstīts 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas LATVIJAI – 

100 projekts “Sienas, kas runā” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

200,00 EUR Projekts iesniegts VKKF 2017. gadā Latvijas simtgades 

programmā.  

Projekta mērķis – organizēt lekciju un radošo darbnīcu 

vidusskolēniem par padomku laika publisko telpu mākslā, lai 

apzinātu JPB kultūrvēsturiskā mantojuma lokālo un nacionālo 

vērtību. 

 

Neatbalstīts 
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  9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 2017 

Visas ar projektu 

saistītās izmaksas 

sedz JPB no 

bibliotēkas 

budžeta 

Projekta 

dalībniekiem 

netiek piešķirts 

finansējums. 

 

Mērķprogramma izveidota pēc LR Kultūras ministrijas un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra 

iniciatīvas. 

Programmas mērķis – veicināt lasītprasmi un interesi par 

grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par 

grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību. 

JPB mērķprogrammā iesaistās jau otro gadu. 

- 

Eiropas Savienības izglītības, 

mācību, jaunatnes un sporta 

programmas Erasmus+ projekts 

“Izglītotāji un inovatori 

bibliotēkās” 

Eiropas Savienība 

Erasmus + 

300 853,00 

EUR 

 

JPB 

darbinieki 

projektā 

iesaistījās kā 

brīvprātīgie 

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2015 – 31.08.2018 

Projekta mērķis ir izveidot iestāžu (galvenokārt bibliotekāru) 

pieaugušo izglītību atbalstošu sistēmu. Projekta ietvaros tiek 

izstrādāti materiāli, lai veicinātu bibliotekāru un citu vietējo 

kultūras iestāžu darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar 

pieaugušajiem.  

JPB darbinieki iesaistījā projektā kā brīvprātīgie 

projekta ietvaros izstrādāto mācību materiālu un 

darbnīcu scenāriju testēšanā. 

- 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas “Stāstu bibliotēkas” 

tīkls –  

Jelgavas pilsētas bibliotēka – 

“Sienas, kas runā” 

Visas ar projektu 

saistītās aktivitāšu 

izmaksas sedz 

JPB no 

bibliotēkas 

budžeta 

“Stāstu 

bibliotēkas” 

tīkla 

dalībniekiem 

netiek piešķirts 

finansējums 

UNESCO LNK tīkls “Stāstu bibliotēkas” darbojas ar mērķi 

veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur 

stāstniecību kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma 

daļas aktualizēšanu Latvijā. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku 

sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros 

tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojuma un 

stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. 

JPB pievienojusies “Stāstu bibliotēkām” no 2017. gada 

- 

 

Tabulā apkopoto projektu detalizēts apraksts pievienots 4. pielikumā. 
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Secinājumi par JPB darbu ar projektiem 

2017. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka, lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas pakalpojumus, 

ir aktīvi strādājusi pie esošo projektu realizācijas un jaunu projektu izstrādes. Kopumā 2017. gadā 

tika sagatavoti un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 6 projekti, no kuriem 

finansējums ieguvuši 3 projekti (2 no iesniegtajiem projektiem saņēmuši daļēju finansējumu, 1 

projekts saņēmis 100% finansējumu). 

Projektu izstrādē veiksmīga sadarbība JPB izveidojusies ar Jelgavas bibliotēku atbalsta 

biedrību „Libro”, projekti „Pūcītes skola Jelgavā” un „Lasi klusi, lasi skaļi” saņēmuši daļēju 

finansējumu, kas bibliotēkai rada iespēju būtiski uzlabot bērnu auditorijai paredzēto pasākumu 

kvalitāti. Projekts “Pūcītes skola Jelgavā” Jelgavas pilsētas bibliotēkās tiek īstenots jau otro gadu 

un ir ieguvis lielu popularitāti jelgavnieku ģimenēs, kurās aug trīsgadīgi bērni. JPB filiālē Miezītes 

bibliotēkā Pūcēnu skola turpina savu darbību arī pēc projekta oficiālā noslēguma. 

Finansiāli apjomīgākais projekts, pie kura īstenošanas 2017. gada laikā notikusi aktīvākā 

darbība, ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014 - 2020. gadam projekts „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”. (angļu val. – Self-service libraries for 

different generations) (projekta identifikācijas Nr. LLI-110). JPB šajā projektā ir projekta 

iesniedzējs un vadošais partneris. Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, JPB finansējums 

263 449.92 eiro. Projekta ietvaros tiks modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviestas jaunas 

tehnoloģijas, veicināta paaudžu sadarbība. Vairāk informācijas par projektu pieejams tīmekļvietnē 

(skat. 9.1.att.): http://selfservicelibraries.mozello.lv/  

 

9.1.att. JPB projekta “Pašapkalpošanās bibliotēkasdažādu paaudžu apmeklētājiem”  

izstrādātā tīmekļvietne 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/


49 
 

2017. gadā iesniegtie projekti izstrādāti ar pamatmērķi uzlabot bibliotēkas pakalpojumu 

kvalitāti, veidotu bibliotēku mūsdienīgāku un lasītājiem draudzīgāku, nodrošinātu visa vecuma 

mērķauditorijām saturīgu, kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu, veicinātu lasīšanas 

paradumu attīstību, ieinteresētu jauno paaudzi apmeklēt bibliotēku un izmantot tās pakalpojumus. 

Lai gan 2017. gadā izstrādāti un iesniegti jauni projektu pieteikumi,  turpinājies arī darbs pie 2016. 

gadā uzsākto projektu realizācijas.  

Bibliotēka turpināja darbu pie 3 projektiem, kuri finansējumu saņēmuši 2016. gadā: 

Projekts “Vārdu nospiedumi” – rakstnieki tiekas ar saviem lasītājiem, “Grāmatmīļu salidojums” 

– Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016 noslēguma pasākums Jelgavā un Erasmus+ programmas 

stratēģiskās partnerības projekts „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kur 

JPB bija viena no partnerinstitūcijām mācību kursa satura veidošanai latviešu valodā, bibliotēkas 

finansējuma daļa projektā bija 14 315 eiro. Projekts noslēdzās 2017. gada 1.septembrī, tomēr darbs 

pie projekta popularizēšanas ir aktuāls arī šobrīd. Projektā iesaistītās bibliotekāres Viktorija 

Agafonova un Klinta Kalnēja prezentē projektu bibliotekāru semināros un citos nozares 

pasākumos, kur šī tēma ir aktuāla. 

JPB 2017. gadā izrādījusi iniciatīvu un iesaistījusies tādos projektos, kā lasīšanas 

veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2017, Erasmus + Stratēģiskās 

partnerības projektā “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” (bibliotēkas darbinieces 

darbinieces Viktorija Agafonova, Olga Spirta un Klinta Kalnēja iesaistījās kā brīvprātīgās 

izstrādāto materiālu testēšanā), kā arī uzsākta darbība UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 

tīklā “Stāstu bibliotēkas”.  

Lai ikvienam interesentam būtu pieejama informācija par JPB projektiem, bibliotēkas 

tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa, kurā pieejama šāda informācija, kas regulāri tiek atjaunota: 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/ ikviens projekts tiek popularizēts 

arī bibliotēkas sociālajos tīklos, vietējos un nozares medijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/
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10. PUBLICITĀTE 
 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Bibliotēku aktivitātes, pasākumi un citi notikumi ļoti bieži tiek publicēti vietējos 

laikrakstos un portālos, kas iedzīvotājus informē par aktualitātēm pilsētā, tādiem kā 

www.jelgavasvestnesis.lv; www.jelgavniekiem.lv; www.jelgava.lv; www.zemgalesziņas.lv; 

www.biblioteka.lv.   

Pirms katra bibliotēkas rīkotā pasākuma tiek izveidota afiša un preses relīze, kas tiek 

ievietota bibliotēkas tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un nosūtīta Jelgavas publiskajiem medijiem, 

aicinot ikvienu iedzīvotāju un pilsētas viesi ierasties bibliotēkā. Pasākumu organizēšana ir viena 

no metodēm kā veicināt apmeklētāju informētību par bibliotēkas pamatpakalpojumiem un 

piesaistīt jaunus lasītājus. Vairāki cilvēki ir atzinuši, ka tieši dēļ apmeklētā pasākuma bibliotēkā 

(visi pasākumi ir bez maksas), viņi iepazīst Jelgavas pilsētas bibliotēku un bibliotekārus no jauna 

un tas rada motivāciju, vēlmi bibliotēku apmeklēt biežāk, lai izmantotu arī citus bibliotēkas 

pakalpojumus. 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

JPB oficiālā tīmekļvietni www.jelgavasbiblioteka.lv – 52 315 apmeklējumi 2017. gadā, 

vidēji 143 apmeklējumi dienā. 

Bibliotēkas tīmekļvietne uzskatāma par bibliotēkas virtuālo vizītkarti un vienu no 

galvenajiem informācijas nesējiem bibliotēkas lietotājiem par jaunumiem bibliotēkas darbībā un 

bibliotēkas nozares aktualitātēs. JPB tīmekļvietne ir veidota, lai būtu ne tikai informatīva rakstura, 

bet arī izklaidējoša. Līdzās ierastajai informācijai, tādai kā, bibliotēkas lietošanas noteikumi, 

kontaktinformācija, aktualitātes, notikumu kalendārs u.c. lietotājiem apskatei regulāri tiek veidotas 

tematiskas virtuālās izstādes. 

JPB pakalpojumi nepārtraukti tiek modernizēti, līdz ar to viens no pamatuzdevumiem ir 

darbs pie bibliotēkas tīmekļvietnes uzlabošanas, lai tā būtu lasītājiem draudzīgāka. Piemēram, 

2017.gadā tīmekļvietnei izstrādāts jauns piedāvājums: ekskursijas, bibliotekārās stundas un 

mācības http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas/. 

Lai gan pastāv dažādas metodes un līdzekļi, kā sazināties ar lasītājiem un atklāt bibliotēkas 

pakalpojumus, jāsecina, ka bibliotēkas tīmekļvietne paliek viens no galvenajiem meklēšanas 

sākumpunktiem un virtuālajiem vārtiem uz bibliotēku. 

JPB un tās filiāles aktīvi komunicē ar saviem lasītājiem sociālajos tīklos: 

 Draugiem.lv (www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/) ,  

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zemgalesziņas.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas/
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/
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 Facebook.com (www.facebook.com/jelgavasbiblioteka/), 

 Twitter.com (www.twitter.com/jelgavasbiblio)  

 Instagram.com (www.instagram.com/jelgavasbiblio/)  

10.1.tabula 

JPB sociālo tīklu statistika 2017.gadā 

 
Unikālie 

apmeklējumi 
Sadaļu skatījumi Sekotāji 

Draugiem.lv 3 658 109 482 908 

Facebook.com 172 398  501 

Twitter.com   633 

Instagram.com   164 

 

Bibliotēka augstu vērtē iespēju izmantot sociālos tīklus kā virtuālo darba vidi, lai 

popularizētu bibliotēkas jaunumus, pakalpojumus, aktualitātes u.c. informāciju. 

Veiksmīgākās aktivitātes 2017. gadā bibliotēkas sociālajos tīklos ir fotokonkurss „Mirklis 

ar grāmatu”, kad ikviens interesents varēja iesūtīt fotogrāfijas, kurā attēlots grāmatas lasīšanas 

process. Iesūtītās fotogrāfijas tika ievietotas bibliotēkas sociālajos tīklos balsošanai.  

Katru pirmdienu sociālajos tīklos, lai popularizētu EBSCO datubāzes e-grāmatas tiek 

ievietots viens e-grāmatas apraksts, ko veido paši bibliotēkas darbinieki par sev interesantām un 

saistošām tēmām. Ierakstiem tiek pievienotas mirkļbirkas #eGrāmatupirmdiena (skat. 10.1.att.). 

 

10.1.att. JPB sociālo tīklu aktivitāte e-Grāmatu pirmdiena 

Savukārt katru ceturtdienu sociālajos tīklos tiek popularizēta viena grāmata no mēneša 

jaunieguvumiem. Ierakstiem tiek pievienotas mirkļbirkas #ielūkojiesjaunumuplauktā 

(skat.10.2.att.). 

http://www.facebook.com/jelgavasbiblioteka/
http://www.twitter.com/jelgavasbiblio
http://www.instagram.com/jelgavasbiblio/
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10.2.att. JPB sociālo tīklu aktivitāte Ielūkojies jaunumu plauktā 

Bibliotēka publicitātei izmanto arī video koplietošanas sociālo tīklu www.youtube.com, 

kas dod iespēju uzrunāt bibliotēkas lietotājus un potenciālos lietotājus radošāk un interesantāk, 

paralēli ierastajām metodēm ar tekstveida informāciju afišās un fotogrāfijās. Bibliotēkas darbinieki  

veido video par dažādām tēmām – novadpētniecības īsfilmas, atskati uz bibliotēkas pasākumiem, 

tikšanās ar rakstniekiem u.tml. Video stāstu veidošana ir lielisks veids, kā bibliotēkai savas 

aktivitātes pozicionēt radošāk. Viens no bibliotēkas veidotajiem videomateriāliem „Kā Mārīte 

Alise atklāj bibliotēku” tiek izmantots, lai Jelgavas pirmskolas izglītības iestāžu bērnus 

iepazīstinātu ar to, kas ir bibliotēka un ko tajā var darīt. 

JPB filiālbibliotēkas arī aktīvi izmanto sociālos tīklus, lai popularizētu savu darbu. Kopīgs 

saraksts skatāms šeit: http://ejuz.lv/ig9. Sarakstā redzams arī Latvijā pirmais bibliotēkas blogs, kas 

joprojām tiek regulāri aktualizēts - Pārlielupes bibliotēkas blogs, kam 2017.gadā apritējuši 10 

gadi (http://ejuz.lv/igc) . 

 Lai aktualizētu darbu ar bērniem ir izveidota bērnu lapa 

http://berniemunjauniesiem.mozello.lv  

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkotās 

Dzejas dienas, kas katru gadu septembrī notiek Jelgavas pilsētas bibliotēkā, piesaistot dzejas 

mīļotājus, skolēnus un pilsētas iedzīvotājus; tradicionālās ģimenes dienas, kas tiek rīkotas katru 

ceturksni ar tematiskām radošām darbnīcām, izstādēm un dažādiem viesmāksliniekiem; Muzeju 

nakts, kurā bibliotēka ir piedalījusies 3 gadus pēc kārtas un šogad Muzeju nakts laikā bibliotēku 

apmeklēja 467 cilvēku.  

http://www.youtube.com/
http://ejuz.lv/ig9
http://ejuz.lv/igc
http://berniemunjauniesiem.mozello.lv/
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Kopā 2017. gada pasākumos bibliotēku apmeklēja 1660 cilvēku. Šajā skaitā neietilpst 

bērnu un jauniešu ekskursijas uz bibliotēku, Dzejas dienu, Metāla svētku un 1.septembra 

„ZinīBUMS” pasākumu apmeklējumi.  

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

JPB  nav ar publicitāti saistītu problēmu, jo sadarbība ar Jelgavas sabiedriskajiem medijiem 

ir vērtējama kā ļoti laba. Kopā 2017. gadā par Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās filiālbibliotēkām 

tika ievietotas 367 publikācijas elektroniskajos medijos, kas ir par 89 publikācijām vairāk kā 2016. 

gadā. Ļoti bieži mediji paši interesējas, zvana vai raksta bibliotēkai, lai noskaidrotu detalizētāku 

informāciju par tajā notiekošajiem pasākumiem un citam aktivitātēm. 

Pielikumā Nr. 5 apkopotas JPB 2017.gada publikācijas. 
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 Latviešu biedrība (Kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, piemēram, ābeļu stādīšana Jāņa 

Čakstes memoriālajā muzejā “Auči”); 

 Jelgavas novada pašvaldība; 

 Ozolnieku novada pašvaldība; 

 Jelgavas pensionāru biedrība ( Kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, bibliotekāru rīkoti, 

regulāri jauno grāmatu apskati Pensionāru biedrībā); 

 Jelgavas Mākslinieku biedrība (Regulāra izstāžu organizēšana Jelgavas bibliotēkās); 

 Jelgavas skolas un bērnudārzi (Informācijpratība, ekskursijas, izglītojoši pasākumi visu 

vecumu bērniem un jauniešiem); 

 Jelgavas Amatu vidusskola (Baltā galdauta svētku organizēšana bibliotēkas pagalmā); 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde KULTŪRA (Kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, 

tehniskais atbalsts, piemēram, tiek nodrošināti mikrofoni pasākumu veiksmīgai norisei); 

 Mākslas studija «Mansards» (Tuvākie kaimiņi, Bibliotēkas rīkotā pasākuma “Dzejas 

dienas Jelgavā” pilsētas noformēšana, Raita Junkera klātbūtne un gleznu gleznošana 

bibliotēkas pasākumu laikā – Baltā galdauta svētkos, Dzejas dienās utt.); 

 Kolekcionāri, bibliofili – Normunds Rečs, Jānis Vilks (Digitāli attēli, raksti, grāmatas; retu 

grāmatu, attēlu, rokrakstu izstādes); 

 Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs (Bibliotēkas pasākumu organizēšana 

muzeja telpās, koleģiāls atbalsts dažādu jautājumu risināšanā); 

 SIA “Dārzs” (Ziedu izstāde vasaras saulgriežos); 

 Jelgavas tipogrāfija (Grāmatu izstādes, kolēģu, kuri dodas pieredzes braucienos pie mums, 

uzņemšana). 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts “Inovatīvu risinājumu attīstība 

bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”); 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka (Erasmus+ programmā projekts - Andragoģija: tālmācības 

sistēma bibliotekāriem); 

 Kultūras informācijas sistēmu centrs (Kursi, apmācības, datubāzu uzturēšana, informēšana 

par tām); 

 Latvijas bibliotekāru biedrība (Reģionālo semināru organizēšana, iesaistīšanās biedrības 

iniciatīvās); 
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 Tieto Latvia (ALISEs sistēmas uzturēšana un attīstīšana); 

 Dobeles novada Centrālā bibliotēka (Bibliotekārā sadarbība, izstāžu apmaiņa); 

 Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība “Libro” (kopīgu projektu realizācija – 

“Grāmatmīļu salidojums”, “Pūcēnu skola Jelgavā”, “Lasi klusi, lasi skaļi”); 

 „Fejas nams” un „Kafijas draugs” (fotokonkurss „Mirklis ar grāmatu”). 

 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka (Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. gadam projekts “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”); 

 Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (Erasmus+ projekta  programma 

Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem); 

 Lietuvas Bibliotekāru asociācija (Erasmus+ projekta  programma Andragoģija: tālmācības 

sistēma bibliotekāriem); 

 Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG), (Erasmus+ projekta  programma 

Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem); 

 Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG), (Erasmus+ projekta  programma 

Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem); 

 Šauļu reģiona  Povilas Višinskas publiskā bibliotēka (1.novembrī parakstīts sadarbības    

līgums); 

 Utenas A. un M. Mišķina publiskā bibliotēka (Nordplus mobilitātes projekts "Publisko 

bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"). 
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 

Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskajā pārraudzībā atrodas 2 novadu – Jelgavas (23) un 

Ozolnieku (5) 28 bibliotēkas. Gada nogalē tika pieņemts KM Bibliotēku padomes akceptēts 

lēmums par Ozolnieku novada Jaunpēternieku bibliotēkas pārveidošanu par ārējo izsniegšanas 

punktu. Jelgavas novada apdzīvotajā vietā Mežciems darbu uzsācis jauns ārējais izsniegšanas 

punkts. 

Ar abiem novadiem noslēgti līgumi par metodiskā un konsultatīvā darba apjomu un tā 

finansējumu. 

Jelgavas novada bibliotēkās kopējais lasītāju skaits 7191 (2016.g. 7277), apmeklējums 

84381 (2016.g. 90723), Ozolnieku novada bibliotēkās kopējais lasītāju skaits 1761 (2016.g.1638), 

apmeklējums 23661 (2016.g.21892).  

Jelgavas novadā lasītāju skaits nedaudz samazinājies, iemesls – divu bibliotēku vadītāju 

ilgstošās prombūtnes dēļ samazināts attiecīgo bibliotēku darbalaiks. 

Bibliotekārais aptvērums Jelgavas novadā ir 30%, Ozolnieku novadā 16% 

Pārskata periodā nomainījušies 2 bibliotēku vadītāji.  

Galvenās metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes – bibliotēku darbinieku  

profesionālā pilnveide, darbs ar bērniem  un bibliotēku darba  publicitāte. 

 

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

12.1.tabula 

Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 2017.gadā 

Nr.
p.k 

Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētā

js(-i) 
Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 
Dalībniek

u skaits 
Stundu 
skaits 

 
 
1. 

 
 
15.02.2017 

 
 
JPB 

 
 
JPB 

Seminārs 
1.Datubāzu resursi-atbalsts 
mācību un informācijas darbam 
2.Abonēto datubāzu 

izmantošana ārpus bibliotēkas 
3.Precīzu datu izguve – 
kvalitatīvu darba pārskatu 

pamats 
4.Ieskats bibliotēku pārskatos 

un uzdevumi 1.pusgadam 
5.LBB aktualitātes un ieceres 
6.Pirmsskolas un jaunākā 

skolas vecuma bērnu 

iepazīšanās ar bibliotēku – 
pieredze un radošās aktivitātes 

 
28 
 

 
4 
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12.1.tabulas turpinājums 

Nr.
p.k 

Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētā

js(-i) 
Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 
Dalībniek

u skaits 
Stundu 
skaits 

2. 01.03.2017 JPB 
mācību 

klase 

JPB Praktiskās nodarbības 
Darbs ar SBA moduli 

13 4 

3. 15.03.2017 JPB 
mācību 

klase 

JPB Praktiskās nodarbības 
Darbs ar SBA moduli 
2.grupa 

14 4 

4. 12.04.2017 JPB JPB 
sadarbībā 

ar NVA 
Jelgavas 
filiāli 

Seminārs 
1.E-pakalpojumi un citi 
piedāvājumi darba meklētājiem 
2. Jelgavas novada kultūras 

pārvaldes informācijas par 

iepirkumiem  

 
26 

 
4 

5. 17.05.2017 Jelgavas 
Ģ.Eliasa 

Mākslas 

un 
vēstures 

muzejā 

JPB, LBB 
Zemgales 
nodaļa 

Reģionālais seminārs 
Bibliotēka un sociālie mediji 
LBB Zemgales nodaļas balvas 

pasniegšana 

 
75 

 
5 

6. 6.;7.06.201
7 

JPB JPB 
sadarbībā 

ar LNB 

Seminārs 
Latvijas reģionu metodiķu 

iepazīstināšana ar bibliotekārā 

darba aktualitātēm un Jelgavas 

pieredzi metodiskajā darbā 

 
32 

 

7. 14.;15.06  JPB Pieredzes brauciens 
Iepazīšanās ar Igaunijas publisko 

bibliotēku darbu (Rakvere, 

Kadrinna)  

42  

8. 13.09.2017 Jelgavas 
novada 
domes 

JPB Jaunās darba sezonas 

ievadseminārs 
J.Ūdra lasījumi par K.Ulmani 
Kultūras darba aktualitātes 
Ģimenes lasīšanas veicināšanas 

projekts “Grāmatu starts” 

32  
4 

9. 01.11.2017 Bauskas 
CB 

LBB 
Zemgales 
nodaļa  
Bauskas 
CB 

 
Zemgales reģiona publisko 

bibliotēku rudens seminārs 

 
7 

 
6 

10. 22.11.2017. Sabiedrīb

as 
integrācij

as 
pārvalde 

 
JPB 

 
Tikšanās ar latviešu trimdas 

rakstnieci Ritu Laimu Bērziņu 

 
32 

 
3 

11. 06.12.2017 turpat JPB 
sadarbībā 

ar KISC 

Seminārs 
VID EDS jaunumi 

32 4 

 

Semināru tēmas tika izvēlētas atbilstoši aktualitātēm un finansiālajām iespējām, kā arī 

ņemot vērā citu institūciju piedāvājumus. Pārskata periodā profesionālās pilnveides darbu 

apgrūtināja Jelgavas pilsētas bibliotēkas telpu remonts, jo pasākumu norises vietas nācās meklēt 
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citur. Līdz ar to mazāk kā citus gadus tika rīkotas praktiskās nodarbības mācību klasē. Profesionālā 

pilnveide ir ne tikai tradicionālie semināri un lekcijas , bet arī pieredzes un informācijas apmaiņa.  

Tika rīkots 2 dienu pieredzes brauciens uz Igaunijas bibliotēkām. Īpaši noderīga pieredze iegūta 

Kadrinas bibliotēkā, jo tā visādā ziņā strādā līdzīgos apstākļos kā mūsu lauku bibliotēkas. 

Darbinieki stāstīja par  labo un mērķtiecīgo sadarbību ar novada pašvaldību, par to kā ar projektu 

palīdzību bibliotēka aktīvi iesaistās finansu piesaitē, rīko izglītojošas aktivitātes dažādām 

mērķgrupām, ir patiess un sabiedrības novērtēts vietējās kopienas centrs. Pēc brauciena, katram 

dalībniekam vajadzēja uzrakstīt, ko no redzētā vēlētos vai gluži otrādi nevēlētos ieviest savā 

bibliotēkā. 

Semināru apmeklējums ir labs, bibliotēku vadītājiem, kuri atbraukšanai uz pilsētu izmanto 

sabiedrisko transportu tiek apmaksāti ceļa izdevumi. 

Konsultatīvajā darbā ļoti liela nozīme ir metodiķa un bibliotēkas vadītāja regulārai, individuālai 

komunikācijai. Diemžēl, arvien palielinoties darba apjomam, to kļūst grūtāk veikt. 

2017. gadā 2 bibliotēkās nomainījās vadītāji. Līdz ar to liels darbs tika ieguldīts jauno kolēģu 

bibliotekāro prasmju veidošanā. 

Jelgavas reģionā joprojām tiek saglabātas metodiskās dienas – katra trešdiena. Ņemot vērā, 

ka   no 28 bibliotēkām 24 bibliotēkās strādā 1 darbinieks, mūsuprāt tas ir pamatoti. Trešdienās, 

kurās nav semināru vai citu darba nepieciešamību būt ārpus bibliotēkas, tās ir atvērtas lietotājiem. 

2017. gadā tika veikta atsevišķu bibliotēku skaitlisko darba rādītāju sīkāka izpēte – cik lasītājiem 

grāmatas izsniegtas, cik bieži bibliotēka ir apmeklēta utt. Tā bija ļoti noderīga informācija par ko 

ikdienā nemaz bibliotekāri neaizdomājas, kaut arī BIS ALISE ļauj šādu informāciju izgūt un šajā 

sakarā notikušas arī mācības.  

Lai pilnveidotu lauku bibliotēku iespējas informēt sabiedrību par aktualitātēm, 

pasākumiem, jaunumiem sociālajā tīklā Facebook izveidots Jelgavas un Ozolnieku bibliotēku 

konts (http://ej.uz/tvj2), Jelgavas novada tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv izveidotas saites 

uz Jelgavas pilsētas elektroniskajiem resursiem – novadpētniecības datu bāzi, novadnieku 

kalendāru, Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu (http://ej.uz/17ip). 

 

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Ar izglītības iestādēm galvenā sadarbība un konsultatīvais darbs notiek BIS ALISE 

kvalitatīvas un profesionālas darbības nodrošināšanā, Jelgavas reģiona elektroniskā kopkataloga 

veidošanā. Visas Jelgavas reģiona skolas strādā ar BIS ALISE . 

  Skolu bibliotekāru konsultēšana notiek nepārtraukti ikdienā, kā arī tiek veiktas jauno 

bibliotekāru apmācības. Diemžēl skolu bibliotekāri mainās daudz biežāk nekā publisko bibliotēku 

http://ej.uz/tvj2
http://www.jelgavasnovads.lv/
http://ej.uz/17ip
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(2017.gadā – 3), bez tam lauku skolās bibliotekāru darba slodzes ir tik nelielas, ka grūti gaidīt 

profesionālu darbu. 

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Metodiskā un konsultatīvā darba jomā visciešākā sadarbība ir ar Jelgavas novada kultūras 

pārvaldi un Jelgavas novada pašvaldību kopumā. Tā ir gan organizatoriska, gan materiāla palīdzība 

(piem. nodrošināšana ar transportu), iedziļināšanās bibliotēku darba jautājumos, arī konkrētu darba 

kvalitātes prasību izvirzīšana. 

LNB Konsultatīvais centrs – speciālistu konsultācijas, dalība bibliotekāru semināros. 

LR Kultūras ministrija – konsultācijas, ieteikumi darbam. 

Citu reģionu galvenās bibliotēkas – konsultācijas, ieteikumi semināru tēmām, lektoriem, 

informācijas apmaiņa, reizēm piedalīšanās citu reģionu rīkotajos semināros. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības 

Metodiķa un citu bibliotēkas  speciālistu darbā ļoti noderīga būtu viegli pārskatāma, 

aktuāla informācija par bibliotēku darbu Latvijā, skaitlisko darba rādītāju apkopojums lai varētu 

salīdzināt savu reģionu ar citiem. Jelgavas pilsētas bibliotēkai nepieciešams savs transports, 

protams, ir iespējams izmantot pašvaldības, bet tas tomēr prasa saskaņošanu, saplānošanu un  

lielāku laika patēriņu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi 
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1.pielikums IFLA stenda posteris “4D bibliotēka – apzinātība un klātbūtne” 
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2 pielikums Afiša bibliotēkā pieejamo datubāzu popularizēšanai 
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 3. pielikums Jelgavas pilsētas bibliotēku darba rādītāji 2017. gadā 

* kopā ar Ābeles krājumu (repozitārijs) 

Iedzīvotāju % aptvērums 18%   

Uz 1 iedzīvotāju krājuma papildināšanai izlietoti 0.70 EUR 

Iedzīvotāju skaits Jelgavā uz 01.07.2017   ir  61183 (PLMP dati) 

 
Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Pārlielupes bibliotēka 

 
Miezītes bibliotēka Bērnu bibliotēka „Zinītis” Kopā pilsētas bibliotēkās 

2017. 2016. +/- 2017. 2016. +/- 2017. 2016. +/- 2017. 2016. +/- 2017. 2016. +/- 

Lasītāju skaits: 4596 4867 -271 2048 1893 +155 926 855 +71 3344 3193 +151 10914 10808 +106 

Tajā skaitā bērni 

līdz 18 gadiem 
1001 1269 -223 800 700 +100 327 268 +59 2116 2120 -4 4244 4357 -113 

Fizisko 

apmeklējumu 

skaits: 

 

46448 

 

51660 

 

-5212 
 

15478 

 

14632 

 

+846 
 

9207 

 

8888 

 

+319 
 

28133 

 

29561 

 

-1428 
 

99266 

 

104741 

 

-5475 

Tajā skaitā bērni līdz 

18 gadiem 

 

3795 

 

4261 

 

-466 
 

6174 

 

5724 

 

+450 
 

3346 

 

3234 

 

+112 
 

14227 

 

15068 

 

-841 
 

27542 

 

28287 

 

-745 

Vidēji dienā 

klātienes 

apmeklējumi 

 

168 

 

193 

 

-25 
 

56 

 

56 
 

 

36 

 

36 
 

 

102 

 

107 

 

-5 
 

358 

 

392 

 

-34 

Sociālo tīklu 

apmeklējums 
draugiem.lv , 

Facebook,twitter 

 

281000 

 

271483 

 

+9517 
 

36250 

 

9105 

 

+2714

5 

 

14068 

 

17161 

 

-3093 
 

45796 

 

32375 

 

+1342

1 

 

377114 

 

330124 

 

+4699

0 

Izsniegums: 104375 110846 -6471 30183 26788 +3395 21552 19599 +1953 42737 40878 +1859 198847 198111 -736 

1.Tajā skaitā 

bērniem līdz 18 

gadiem 

 

6947 

 

6887 

 

+60 
 

5082 

 

4701 

 

+381 
 

3142 

 

2552 

 

+590 
 

20339 

 

19473 

 

+866 
 

35510 

 

33613 

 

+1897 

2.  Tajā skaitā 

grāmatas bērniem 
5336 5065 +271 3060 3488 -428 2504 1345 +1159 14674 14985 -311 25574 24883 +691 

 

Krājums: 

 

99414 

 

100631 

 

-1217 
28562 

 

28075 

 

+487 
16353 

 

23852 
-7499 24854 

 

25458 

 

-604 
 

175664* 

 

184699 

 

-9035 

Tajā skaitā 

grāmatas bērniem 

 

1764 

 

1400 

 

+364 
11561 11542 +19 14363 19523 -5160 20815 17031 

 

+3784 
 

31864 

 

31678 

 

+186 
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4.pielikums JPB projektu apraksts 

 

 

 

 

Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 

Projekta iesniedzējs – Ādama Mickēviča Viļņas Reģiona publiskā bibliotēka 

Projekta partneri – Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT), Lietuvas 

Bibliotekāru asociācija (LT), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV), Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV), 

Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG), Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG) 

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2015.–31.08.2017. 

Projekta kopējās izmaksas – 129 915 EUR 

Projektā piešķirtais finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai – 14 315 EUR 

 

Projekta mērķis: stiprināt bibliotekāru andragoģijas kompetences, kuru sniegšana ļautu bibliotēkām 

kļūt par organizācijām, kas nodrošina kvalitatīvus neformālās izglītības pakalpojumus sabiedrībai. 

 

Projekta rezultāts: izstrādāta virtuāla andragoģijas mācību vietne, kurā iekļauti andragoģijas kursa 

materiāli visās partneru valstu valodās un angļu valodā, lai veicinātu mācību vides un tās satura plašu 

pieejamību bibliotēkāru sabiedrībai starptautiski. Jelgavas pilsētas bibliotēka iesaistās projektā kā 

mācību satura veidotāji latviešu valodas modulim "Efektīva komunikācija" un "Darbs ar bibliotekāru 

mērķgrupām". 

Projekta vietne: go-andragogy.eu/ 

 

 

 

 

 

Atbalstīja – Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma 

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas 

pilsētas bibliotēkām 

Pieprasītā summa – 530 EUR 

Piešķirtā summa – 200 EUR 

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 noslēguma pasākumu „Grāmatmīļu salidojums”, lai izceltu 

Erasmus + programmas Stratēģisko partnerību projekts  

„Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”  

„Grāmatmīļu salidojums” – lasīšanas veicināšanas programmas  

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2016 noslēguma pasākums  

Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām 

http://go-andragogy.eu/
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lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu 

kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu 

attīstību Jelgavā. 

 

Projekta īstenošanas gaitā biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām 

2017. gada 10. martā Jelgavas Kultūras namā organizēja „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 

lasīšanas svētku noslēguma pasākumu „Grāmatmīļu salidojums”. Uz pasākumu tika aicināti žūrijas 

eksperti, kuri lasīšanas veicināšanas programmā bija izlasījuši savā vecuma grupā noteiktās grāmatas 

un aizpildījuši novērtējuma anketu. Pasākumu atklāja Jelgavas 4.vidusskolas un Jelgavas Mūzikas 

vidusskolas audzēkņi ar muzikālu priekšnesumu. Turpinājumā žūrijas ekspertus ar priekšnesumiem 

pārsteidza burvju mākslinieks Dante Pecolli. 

Pasākums bija kā motivātors, lai veicinātu interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, 

saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnus kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem 

cilvēkiem.  

 

 

 

 

 

Atbalstīja – Eiropas Reģionālās attīstības fonds „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2014-2020.gadam” 

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu 

pilsētas publiskā bibliotēka. 

Projekta īstenošanas laiks – 1.05.2017. – 28.02.2019. 

Projekta kopējās izmaksas – 585 262,94 EUR 

Finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai - 263 449,92 EUR 

Finansējums Šauļu pilsētas publiskajai bibliotēkai - 222 643,68 EUR 

Finansējums Liepājas Centrālajai zinātniskajāi bibliotēkai - 99 169,34 EUR 

 

Lai bibliotēku apmeklētāju skaita pieauguma dinamiku saglabātu pozitīvu, bibliotēkām ir jāinvestē 

modernās tehnoloģijās, it sevišķi tādās, kas ir vērstas uz pašapkalpošanos, lai samazinātu laiku, kas 

ir nepieciešams bibliotēku darbiniekiem tiešai apmeklētāju apkalpošanai. Izaicinājums, ko modernās 

tehnoloģijas nes sev līdzi ir izpratnes radīšana par tām vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts 

„Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu  

paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” 
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Projekta galvenā ideja - Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos 

daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības 

sistēmu Šauļos pilsētas bibliotēkā, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās 

spēlēs. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 

22 mēneši (01.05.2017. – 30.04.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību 

ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu 

attīstību un starpkultūru dialogu 

Projekta mērķis - bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana un klientu orientētas pieejas veidošana 

bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus projekta pārrobežu sadarbības 

teritorijā. 

Plānotie rezultāti: 

1. Modernizēti bibliotēku pakalpojumi, ieviešot  pašapkalpošanās un drošības sistēmas 

bibliotēkās;  

2. Paaugstināta personāla kapacitāte; 

3. Noorganizēts interaktīvās spēles konkurss starp projektā iesaistīto pilsētu komandām; 

4. Apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkā; 

5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem 

6. Tiks veicināts Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un 

lasītāju starpkultūru dialogs un reģionu attīstība. 

7. Jauna pieredze un prasmes bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem; 

8. Paaudžu sadarbība 

 

 

 

Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds 

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Pieprasītā summa – 600 EUR 

Piešķirtā summa – 480 EUR 

 

Projekta mērķis: Radīt Jelgavas iedzīvotājiem interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; 

organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt 

Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem 

        „Vārdu nospiedumi” 
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bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika 

izmantošanu. 

 

Ilgtermiņa mērķis: uzlabot lasīšanas kvalitāti un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas pilsētas 

bibliotēkās. 

 

Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēka apmeklētājiem un viesiem noorganizētas četras 

tikšanās ar Latvijā pipulāriem un iecienītiem rakstniekiem. Tikšanās notika Ģ. Eliasa Jelgavas 

Vēstures un Mākslas muzeja telpās. Sarunu ciklu 12. februārī aizsāka dzejniece un rakstniece Inese 

Zandere. Pasākuma galvenā mērķauditorija bija bērni un viņu vecāki, vecvecāki. Lielie un mazie 

lasītāji varēja ielūkoties krāsainajā dzejas pasaulē, kā arī kopā ar rakstnieci lasīt un līdzradīt pasaku 

par mūzikas instrumentu karaļvalsti. Pasākuma muzikālais viesis bija I. Zanderes Mūzikas karaļvalsts 

orģestris – Karlīnas Īvānes Vijoles un alta spēles studija “Vijolīte”. 

19. marta notika tikšanās ar tulkotāju, raksntieku un publicistu Roaldu Dobrovenski, kurš dalījās 

stāstos par savu radošo dzīvi un savu latviski izdoto autobiogrāfisko romānu “Reiz dzīvoja bruņinieks 

nabags”. 

2.aprīlī notika tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri, savukārt, 22. oktobrī tikšanās ciklus noslēdza 

rakstnieks Aivars Kļavis daloties stāstā par sava jaunākā darba tapšanu pusaudžiem un iesaistoties 

diskusijā par latviešu vēsturisko romānu nozīmīgumu un patiesunu. 

Sarunu cikls ar latviešu autoriem veicina bibliotēkas darba rādītāju pieaugumu, vietējai sabiedrībai 

tiek sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pieaug latviešu 

literatūras vērtība, veidojas jauni lasīšanas paradumi. 

 

 

 

 

Projekts iesniegts: Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā 

Projekta iesniedzējs: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Pieprasītā summa: 7367,3 EUR  

Piešķirtā summa: projekts nesaņēma finansējumu 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zāles interjers Akadēmijas ielā 26, Jelgavā, izveidots 1985. gadā. Sienas gleznojumu 

autors ir Jelgavas mākslinieks Andrejs Zvejnieks. 11 lielformāta gleznojumi uz deļļu rakstā krāsota 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Kr. Barona zāles restaurācija 
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pamata izvietoti uz divām zāles dienām. Šādi monumentālās glezniecības paraugi Latvijas kultūras 

telpā ir saglabājušies ļoti reti. Gleznojumi ir bojāti un ir nepieciešama to restaurācija. 

 

Projekta mērķis: pilnībā restaurēt un atjaunot Krišjāņa Barona zāli, saglabājot unikālu kultūras 

mantojuma daļu, izveidojot skaistu un pievilcīgu kultūras telpu. 

 

Projekta rezultāts: projekts nesaņēma finansējumu. 

 

 

 

 

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas 

veicināšanas programmu "Grāmatu starts". 

Atbalstīja - Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome 

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas 

pilsētas    bibliotēku 

Pieprasītā summa – 1250 EUR 

Piešķirtā summa – 950 EUR 

 

Projekta mērķis: Ar grāmatas un rakstītā vārda starpniecību veicināt patriotismu un sniegt zināšanas 

par Latviju; Radīt bērniem no mazotnes interesi par grāmatu, tadejādi veicinot lasīšanas paradumu 

attīstību un popularitātes pieaugumu vietējā sabiedrībā; radīt priekšnoteikumu, lai mazajiem 

trīsgadniekiem kopā ar vecākiem būtu īpašs prieks apmeklēt bibliotēku, un tas notiktu ne tikai 

projekta ietvaros, bet arī jebkurā citā laikā; mazināt dzīves līmeņa atšķirības mūsu pilsētā, dodot 

ģimenēm iespēju lasīt kvalitatīvu literatūru un saturīgi pavadīt brīvo laiku; sekmēt labvēlīgu vidi, lai 

palīdzētu izaugt inteliģentai, zinātkārai, izglītotai un vērtīborientētai jaunajai paaudzei. 

 

Rezultāti: Jelgavas bibliotēkās - Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bērnu bibliotēkā "Zinītis", bibliotēkā 

"Miezīte" un Pārlielupes bibliotēkā tika organizētas trīs nodarbības trīsgadniekiem un viņu ģimenēm, 

kuru laikā bērni iepazina bibliotēku un tās piedāvātās iespējas, iesaistījās radošās aktivitātēs. 

Kopumā 2017. gadā projektā iesaistījās vairāk nekā 25 bērni 3 gadu vecumā un viņu vecāki. 

Bibliotēkā "Miezīte" Pūcēnu skola turpina savu darbību arī pēc projekta noslēguma. 

 

 

 

„Pūcītes skola Jelgavā” – lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku  

ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās 
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Atbalstīja – Nordplus pieaugušo izglītības programma 

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Projekta partneri – Utenas A. un M. Mišķina publiskā bibliotēka (Lietuva) (Utena A. and M. 

Miskiniai Public Library) 

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2017. – 31.08.2018. 

Pieprasītā summa – 980 EUR 

Piešķirtā summa – 980 EUR 

 

Projekta mērķis – iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku 

pakalpojumiem un izglītības pasākumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

Plāntie rezultāti – projekta ietvaros tiks iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, kas ļaus uzlabot 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieku kompetences, bibliotēkas darbu un balstoties uz gūto pieredzi 

sniegs iespēju attīstīt un pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus civlēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī 

tiks veicināta starptautiskā sadarbība. 

 

 

 

 

 

 

Projekts iesniegts: Valsts Kultūrkapitāla fonda Latvijas Valsts mežu Zemgales kultūras programmā 

Projekta iesniedzējs: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Pieprasītā summa: 1928,30 EUR 

Piešķirtā summa: projekts nesaņēma finansējumu 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zāles interjers Akadēmijas ielā 26, Jelgavā, izveidots 1985. gadā. Sienas gleznojumu 

Nordplus  mobilitātes projekts  

„Public library services for people with disabilities”  

(„Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)” 

VKKF Latvijas Valsts mežu Zemgales kultūras programma 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona  

zāles sienas gleznojumu restaurācija 
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autors ir Jelgavas mākslinieks Andrejs Zvejnieks. 11 lielformāta gleznojumi uz deļļu rakstā krāsota 

pamata izvietoti uz divām zāles dienām. Šādi monumentālās glezniecības paraugi Latvijas kultūras 

telpā ir saglabājušies ļoti reti. Gleznojumi ir bojāti un ir nepieciešama to restaurācija. 

 

Projekta mērķis: pilnībā restaurēt un atjaunot Krišjāņa Barona zāli, saglabājot unikālu kultūras 

mantojuma daļu, izveidojot skaistu un pievilcīgu kultūras telpu. 

 

Projekta rezultāts: projekts nesaņēma finansējumu. 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīja – Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma 

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas 

pilsētas bibliotēkām 

Pieprasītā summa 422,69 EUR 

Piešķirtā summa – 300 EUR 

  

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās 

lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2017 noslēguma 

pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; 

pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos 

vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā. 

  

Projekta īstenošanas gaitā: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām 

Jelgavas Kultūras namā organizēs Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu un 

lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākumu 

"Lasi klusi, lasi skaļi!". 

Pasākums būs kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu 

ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem 

cilvēkiem. 

 

 

„Lasi klusi, lasi skaļi” – nacionālā skaļā lasīšanas konkursa Zemgales  

reģionā fināls un lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un  

vecāku žūrija” 201 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām 
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“Sienas, kas runā” – lekcija un radošā darbnīca vidusskolēniem par padomju laika publisko telpu 

māklsā. 

Atbalstīja: Valsts Kultūrkapitāla fonds, mērķprogramma Latvijai - 100 

Projekta iesniedzējs: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Pieprasītā summa: 200 EUR 

Piešķirtā summa: Projekts nesaņēma finansējumu 

 

Projekta mērķis: apzināt Jelgavas pilsētas bibliotēkas kultūrvēsturiskā mantojuma lokālo un 

nacionālo vērtību, ar K. Barona zāles tapšanas, pastāvēšanas un atjaunošanas stāstu veicināt Latvijas 

vēstures izpratni un sākt sarunu par māklas attiecībām ar politiku gan agrāk, gan tagad. 

 

Darbības programma: Oslo Vīgelanda muzejpedagoģes, mākslas teorētiķes Līgas Legzdiņas-

Olsenas vieslekcija un seminārs vidusskolēniem par mākslas un politikas attiecībām starptautiskā un 

nacionālā līmenī, īpaši izceļot K. Barona zāles sienu gleznojumus kā piemēru tādiem procesiem. 

Saruna ar skolēniem par vēstures ierakstīšanu mākslā. Pēc lekcijas – radošs seminārs, kurā jauniešiem 

pēc īpašiem kritērijiem būs jāveido skices dizaina projektam bibliotēkā. 

 

Paredzamie rezultāti: Pilnīgotas jauniešu zināšanas par mākslas un politikas attiecībām, veicināta 

izpratne par Jelgavas pilsētas bibliotēkas sienu gleznojumu nozīmi vietējā un nacionālā līmenī, vērtēta 

padomju okupācijas gadu māksla mūsdienu publiskajā telpā. Stiprināta nacionālā un personiskā 

pašapziņa. 

 

 

 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. gada 

Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota lasīšanas veicināšanas programma, ko finansiāli atbalsta 

Valsts kultūrkapitāla fonds. Tā pastāv kopš 2002. gada un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma Latvijai - 100 

“Sienas, kas runā” 

 

 

Lasīšanas veicināšanas programma 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2017 
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Programmas mērķis - dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un 

jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauni lasītāju vidē, tādejādi ietekmējot 

grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir kosolidēt valsts un 

pašvaldības pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko 

bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka lasīšanas veicināšanas programmā piedalās jau 2. gadu.  

 

 

 

 

Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 

Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa 

Informacyjnego, Polija) 

Projekta partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs (Latvija), Lietuvas Nacionālā bibliotēka 

(Lietuva), Oplanne pašvaldība (Norvēģija), Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting 

lezen & schrijven, Holande un Beļģija) 

Projekta īstenošanas laiks – 09.2015.– 08.2018. 

Projekta finansējums – 300 853 EUR 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieces Viktorija Agafonova, Olga Spirta un Klinta 

Kalnēja iesaistījās izstrādāto materiālu testēšanā. 

  

Projekta aktivitātes:  

 Ziņojuma "Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās" izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim 

brīdim īstenoties pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā 

pieredze visā pasaulē. 

 Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Novēģijā, Lietuvā un Latvijā), 

kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem 

dalībvalstīs. 

 Mācību materiāla komplekta bibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem 

izstrāde, ko veidos: multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis; māteriāls pašmācībai; 

scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai; 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un 

Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekts 

“Izglītotāji un inovatori bibliotēkās”  
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Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi 

izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus un resursus. 

  

Projekta rezultāts: bibliotekāri un citi vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar 

dažādām apmācības iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas 

apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā 

mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstī jaunas, radošas un uzņēmējdabību orientētas prasmes un 

multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicināta arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās. 

  

Vairāk par projektu: www.kis.gov.lv/projekti 

 

 

 

 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas 

veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu 

nemateriālā kultūras mantojuma daļu. 

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek 

īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā. 

  

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi: 

 veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un 

informācijas pieejamības nodrošināšanai; 

 pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā; 

 veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par 

UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu 

starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā. 

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com 

 

 “Sienas, kas runā”  

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas” 

 

 

http://www.kis.gov.lv/projekti/bibliotekam/izglitotaji-un-inovatori-bibliotekas/
http://www.stastubibliotekas.com/
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5.pielikums Jelgavas pilsētas bibliotēkas, tās filiāļu, Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldību 

bibliotēku publikāciju pārskats 

 

Publikācijas sociālajos medijos 

www.jelgavasbiblioteka.lv (mājaslapa) 

Ziņu skaits 140 

 

Draugiem.lv/jelgavasbiblioteka (oficiālā lapa) 

Galeriju skaits 71 

Ievietoto foto skaits 1070 

Ievietoto video skaits 4 

Unikālie apmeklētāji 3658 

Sekotāju skaits 908 

0.2% sekotāju pieaugums, salīdzinot ar 

2016. gadu 

Sadaļu skatījumi 

Runā 995 

Jaunumi 1375 

Kontakti 396 

Sākumlapa 9217 

Sekotāji 1125 

Galerija 95611 

Partneri 177 

Darbinieki 396 

Citas sadaļas 190 

 

@jelgavasbiblio (twitter) 

Ierakstu skaits 459 

Lasītāju skaits 633 

4.8% sekotāju pieaugums, salīdzinot ar 

2016. gadu 

 

www.facebook.com/jelgavasbiblioteka 

Sekotāju skaits 501 

75.79% pieaugums, salīdzinot ar  

2016. gadu 

Unikālie apmeklējumi 172398 

 

  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.facebook.com/jelgavasbiblioteka
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JANVĀRIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada janvārī 

 

Medijs Janvāris 

www.jelgavasvestnesis.lv  9 

www.zz.lv 5 

www.jelgavniekiem.lv  2 

www.jelgava.lv  3 

www.novaja.lv  1 

www.biblioteka.lv  2 

www.j2psk.lv  1 

KOPĀ 23 

 

Bibliotēkā apskatāma grāmatu izstāde daiļliteratūras cienītājiem 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-apskatama-gramatu-izstade-dailliteraturas-

cienitajiem-226078 06.01.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas daiļliteratūras abonementā apskatāma literatūras izstāde «Lasītākās 

grāmatas Jelgavas pilsētas bibliotēkā 2016. gadā», kas veidota balstoties uz lasītāju pieprasījuma 

tendencēm aizvadītajā gadā, informē bibliotēkas pārstāve Zane Osite. 

 

Izstādē apkopotas vairāk nekā 30 aizraujošākās grāmatas no latviešu oriģinālliteratūras un tulkotās 

aizrobežu literatūras, kuras 2016. gadā ir bijušas vispieprasītākās tieši Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

 

Izstādei atlasīto un izvietoto grāmatu klāsts ir daudzveidīgs. Lasītāko grāmatu TOP 5 veido latviešu 

autoru oriģināldarbi: 

 

    Nora Ikstena «Mātes piens» 

 

    Māris Bērziņš «Svina garša» 

 

    Māra Zālīte «Pieci pirksti» 

 

    Gundega Repše «Bogene» 

 

    Līga Blaua «Zemgalietis. Uldis Dumpis» 

 

No tulkotās literatūras šogad pilsētas bibliotēkā vislasītākās grāmatas ir «Kā būt parīzietei vienmēr 

un visur: Mīlestība, stils un slikti ieradumi», ko no franču valodas tulkojusi Marta Aiše, «Grega 

dienasgrāmata» autors Džefs Kinnijs, «Sievietes, kuras skrien ar vilkiem: pirmatnējās sievietes 

spēku meklējot» autore Klarisa Pinkola Estesa. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka pateicas saviem lasītājiem par uzticību un plāno arī 2017. gadā 

papildināt bibliotēkas krājumu ar vērtīgu un pieprasītu literatūru. Izstāde daiļliteratūras abonementā 

(bibliotēkas 1. stāvā) būs apskatāma līdz janvāra beigām. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.j2psk.lv/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-apskatama-gramatu-izstade-dailliteraturas-cienitajiem-226078
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-apskatama-gramatu-izstade-dailliteraturas-cienitajiem-226078
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Mudina vīriešus lasīt grāmatas 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/mudina-viriesus-lasit-gramatas 07.01.2017. 

 

Ar mērķi veicināt lasīšanu vīriešu vidū, arī šajā gadā 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 

programmas Vecāku žūrija laikā tiek organizēta Tēvu 

akcija, aicinot vīriešus izlasīt četras grāmatas no vecāku 

žūrijas un divas grāmatas no bērnu un jauniešu grāmatu 

kolekcijas. Portāls www.jelgavasvestnesis.lv uzrunāja 

jelgavniekus, lai izzinātu viņu lasīšanas paradumus. 

 

Tēvu akcijas dalībnieki – tēvi, vectētiņi, krusttēvi un lielie brāļi –, kuri būs aizpildījuši elektronisko 

anketu, piedalīsies loterijā par interesantām un visai ģimenei noderīgām balvām. Lai kļūtu par 

akcijas dalībnieku, jādodas uz tuvāko bibliotēku, jāizlasa četras grāmatas no vecāku žūrijas 

kolekcijas un divas grāmatas no bērnu un jauniešu grāmatu kolekcijas. Pēc izlasīšanas jāaizpilda 

elektroniskā anketa, kas piedalīsies loterijā. 

 

Piedalies fotokonkursā «Mirklis ar grāmatu»! 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/piedalies-fotokonkursa-mirklis-ar-gramatu 09.01.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar uzņēmumiem «Fejas 

nams» un «Kafijas draugs» izsludina fotokonkursu «Mirklis 

ar grāmatu», aicinot ikvienu interesentu iesūtīt fotogrāfiju, 

kurā attēlots grāmatas lasīšanas process. 

 

«Konkursa darbos vēlamies redzēt to, ka grāmatas lasīšana 

reizēm no pavisam nopietnas nodarbes var pārvērsties 

neierastā un komiskā piedzīvojumā. Aicinām iesūtīt fotogrāfijas, kur var redzēt cilvēkus, kas lasa 

netipiskā vietā, neierastā veidā, paužot savas emocijas lasīšanas laikā, mazliet amizantas un 

komiskas situācijas, kur galvenais varonis ir cilvēks un viņa lasāmviela,» stāsta pilsētas bibliotēkā. 

 

Lai piedalītos konkursā, interesentiem līdz 23. janvārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā jāiesniedz 

fotogrāfija, nosūtot to pa e-pastu: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu 

un kontakttālruni. Iesūtītās fotogrāfijas publiskai apskatei un vērtēšanai tiks ievietotas bibliotēkas 

«Facebook» un «Draugiem» lapās, kur no 23. janvāra līdz 6. februārim notiks balsošana. 

 

Visvairāk novērtētās fotogrāfijas autors saņems pārsteiguma balvu no uzņēmumiem «Fejas Nams» 

un «Kafijas draugs». 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-izsludina-fotokonkursu-mirklis-ar-

gramatu-226115 09.01.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=39323 09.01.2017. 

http://jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/biblioteka-izsludina-fotokonkursu-mirkli/ 10.01.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=30199 09.01.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39642&type=0 09.01.2017. 

http://www.j2psk.lv/lv/content/fotokonkurss-%E2%80%9Cmirklis-ar-

gr%C4%81matu%E2%80%9D 09.01.2017. 

 

Varēs aplūkot izstādi – «Kārlim Baumanim 100» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/mudina-viriesus-lasit-gramatas
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/piedalies-fotokonkursa-mirklis-ar-gramatu
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-izsludina-fotokonkursu-mirklis-ar-gramatu-226115
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-izsludina-fotokonkursu-mirklis-ar-gramatu-226115
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=39323
http://jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/biblioteka-izsludina-fotokonkursu-mirkli/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=30199
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39642&type=0
http://www.j2psk.lv/lv/content/fotokonkurss-%E2%80%9Cmirklis-ar-gr%C4%81matu%E2%80%9D
http://www.j2psk.lv/lv/content/fotokonkurss-%E2%80%9Cmirklis-ar-gr%C4%81matu%E2%80%9D
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http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vares-aplukot-izstadi-karlim-baumanim-100-226161 

10.01.2017. 

 

Kārļa Baumaņa medaļas, vairākas viņa gleznas un zīmējumi, kas attiecas uz trīsdesmitajiem 

gadiem, kad mākslinieks tikai sāka studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, un kas ļoti reti rādīti 

izstādēs, no 16.janvāra līdz 28.februārim būs apskatāmi Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu 

galerijā, informē bibliotēkas pārstāve Zane Osīte. 

 

Izstādē «Kārlim Baumanim 100» fotogrāfijās būs apskatāmi arī lielie tēlniecības darbi. Savukārt 

Kārļa Baumaņa meita gleznotāja Laine Kainaize uzgleznojusi tēva portretus, kas arī papildina 

izstādi. 

 

Tēlnieks un mākslas vēsturnieks Kārlis Baumanis dzimis 1916.gada 3.maijā Raunā, miris, 

2011.gada 8.janvārī Rīgā. 1947.gadā ar izcilību beidzis Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju.   

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=39332 10.01.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39692&type=0 12.01.2017. 

 

Bibliotēkā – vairāk nekā 240 jaunumu 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-vairak-neka-240-jaunumu 12.01.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno grāmatu 

diena. 19. janvārī no pulksten 10 līdz 18 ikviens 

interesents aicināts apskatīt un rezervēt pēdējā mēneša 

laikā saņemtās grāmatas, CD un citus izdevumus, kā 

arī iepazīties ar bibliotēkas krājumu un sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 

Janvārī bibliotēka iegādājusies vairāk nekā 240 grāmatu, kā arī saņēmusi vērtīgus dāvinājumus. 

Starp jaunieguvumiem bērnu literatūrā Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

bibliotekāre Baiba Īvāne-Kronberga īpaši iesaka somu rakstnieka Timo Parvela jautrā stāsta par 

Ellu otro grāmatu «Ella un draugi 2», kā arī dzejnieka Leona Brieža un mākslinieka Alekseja 

Naumova skaisto grāmatu «Staigājošā kāja». 

 

Latviešu oriģinālliteratūrā vienmēr gaidītas ir Latvijas 20. gadsimta vēstures romānu sērijas «Mēs. 

Latvija, XX gadsimts» grāmatas. Jaunākā sērijas grāmata – Laimas Kotas «Istaba» – vēsta par dzīvi 

Latvijā pirms 30 gadiem pārbūves jeb tā saucamās perestroikas laikā. 

 

Sērijā «Kino Rakstu bibliotēka» iznākusī kinoktitiķes un teorētiķes Dairas Āboliņas pirmā grāmata 

«Jāņa Streiča maģiskias reālisms» ir nopietns pētījums par leģendārā latviešu kinorežisora J.Streiča 

radošo mūžu. Bibliotēkas krājumu papildinājusi arī Pētera Struberga «Anatolijs Danilāns. Dakteris 

ar atvērtu sirdi» – grāmata par tautā mīlēto ārstu gastroenterologu A.Danilānu, kā arī Līgas Blauas 

vēstījums par rokmūziķi Ainaru Virgu – «Ainars Virga. Pēdējais Līvs». 

 

Publicēts arī: 

http://jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/biblioteka---vairak-neka-240-jaunumu/ 12.01.2017. 

 

Bibliotēkas jumta remontdarbi tuvojas beigām 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-jumta-remontdarbi-tuvojas-beigam 16.01.2017. 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vares-aplukot-izstadi-karlim-baumanim-100-226161
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=39332
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39692&type=0
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-vairak-neka-240-jaunumu
http://jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/biblioteka---vairak-neka-240-jaunumu/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-jumta-remontdarbi-tuvojas-beigam
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Aizvadītās vasaras nogalē tika uzsākta Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas jumta rekonstrukcija un ēkas 

bēniņu siltināšana – remontdarbus plānots pabeigt 

līdz janvāra beigām. 

 

«Bibliotēka pavisam drīz iegūs jaunu jumtu, tiks 

atjaunots tās mansarda stāvs. Ļoti būtiski, ka 

jumta smagums vairs nebalstīsies uz iekšsienām, 

bet gan ārsienām. Būvnieki ir ieguldījuši milzu 

darbu, lai ēku padarītu drošāku – par biezu sniega segu vairs neuztrauksimies,» vērtē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. 

 

Jumta remontdarbu dēļ pagājušā gada novembrī bibliotēka bija slēgta divas nedēļas, taču pārējā 

laikā tā bija un arī turpmāk būs atvērta. «Vienīgās neērtības ir tās, ka trešais stāvs ne bibliotēkas 

apmeklētājiem, ne darbiniekiem nav pieejams. Nevaram izsniegt grāmatas no mūsu krātuvēm, bet 

aktīvi izmantojam starpbibliotēku abonementu un pasūtām grāmatas citās bibliotēkās – šo 

pakalpojumu var izmantot ikviens lasītājs,» aicina L.Zariņa. Šobrīd nav pieejama Mazā zāle un 

Krišjāņa Barona zāle, kā arī mācību klase, kuru īpaši bija iecienījuši Jelgavas seniori. «Seniori tajā 

regulāri ieguva arvien jaunas zināšanas datorprasmēs, informācijas meklēšanā. Mācību klasē 

vadījām nodarbības arī jaunajai paaudzei, rosinot gudri un pēc iespējas vienkāršāk spēt atrast 

uzticamu un vērtīgu informāciju,» stāsta L.Zariņa. 

 

Bibliotēkā norāda, ka nozīmīga veikto remontdarbu pievienotā vērtība ir siltuma zudumu 

samazināšanās. «Jumts tiek siltināts, uz iekšpagalma pusi pavērsti jumta logi.  Ir iegūtas plašas 

mansarda telpas, tikai jāgaida jaunas finansējuma iespējas, lai tās padarītu pieejamas bibliotēkas 

apmeklētājiem, jo iekšdarbi ir nākotnes jautājums,» tā pilsētas bibliotēkas direktore. Remontdarbi 

notikuši arī 1986. gadā atklātajā Krišjāņa Barona vārdā nosauktajā zālē – tur nomainīti logi, 

saglabājot mākslinieces Esteres Bormanes logu vitrāžas, tomēr pašas zāles remonts atlikts uz šo 

gadu. 

 

Kad noslēgsies jumta atjaunošanas darbi, bibliotēka atkal varēs izmantot krātuves, kas atrodas 3. 

stāvā. Tomēr gan Mazā, gan Krišjāņa Barona zāle un mācību klase apmeklētājiem pagaidām vēl 

nebūs pieejama. «Savu pasākumu organizēšanai sadarbosimies ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 

un mākslas muzeju – jelgavniekiem būs iespēja tikties ar Latvijā zināmiem autoriem, ko piedāvāsim 

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta «Vārdu nospiedumi» laikā. Sadarbosimies arī ar 

citām Jelgavas pilsētas iestādēm,» norāda L.Zariņa. 

 

Darbus Jelgavas pilsētas bibliotēkā veic SIA «Būvkore», un projekta kopējās izmaksas ir 216 000 

eiro. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/nobeigumam-tuvojas-bibliotekas-jumta-remonts-226454 

20.01.2017. 

 

Izstādē atspoguļots tēlnieka Kārļa Baumaņa veikums 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstade-atspogulots-telnieka-karla-baumana-veikums 17.01.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā skatāma 

tēlniekam un mākslas vēsturniekam Kārlim Baumanim 

veltīta izstāde «Kārlim Baumanim 100», kurā apkopotas 

vairākas viņa gleznas un zīmējumi, kas tapuši 30. gados, 

kad mākslinieks tikai sāka studijas Latvijas Mākslas 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/nobeigumam-tuvojas-bibliotekas-jumta-remonts-226454
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstade-atspogulots-telnieka-karla-baumana-veikums
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akadēmijā – šie darbi reti eksponēti izstādēs. Interesenti varēs aplūkot arī K.Baumaņa medaļas, 

savukārt lielie tēlniecības darbi būs skatāmi fotogrāfijās, informē pilsētas bibliotēkā. 

 

«2016. gadā nosvinējām Kārļa Baumaņa, viena no modernās latviešu tēlniecības pamatlicējiem, 

simts gadu jubileju, bet šī gada sākumā aizrit pieci gadi, kopš viņa vairs nav mūsu vidū. Jubilejas 

albumā, ko pagājušajā gadā izdevusi galerija «Daugava» un ko sastādījusi un tekstu uzrakstījusi tās 

vadītāja mākslas zinātniece Anda Treija, lasāms, ka māksliniekam «izdevās ignorēt pieņēmumu, ka 

mākslai ir labvēlīgi un nelabvēlīgi laiki. Visu vienmēr noteikusi viņa paša izvēle, viņa attieksme 

pret mākslu un dzīvi. /../ Viņš vienkārši atļāvās būt savas pasaules saimnieks»,» stāsta Jelgavas 

Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis. Pēc Mākslas akadēmijas beigšanas K.Baumanis 

pievērsās portretam un kapu pieminekļiem. Neraugoties uz ideoloģisko spiedienu, ko īpaši izjuta 

tēlnieki, padomju okupācijas gados K.Baumanis pirmais Latvijā pievērsās Henrija Mūra 

formveidei, kas ir tāla no ierastā reālisma, uzsverot mākslinieka subjektīvās emocijas. «Kamēr 

gandrīz vai katrs tēlnieks Latvijā darināja Ļeņina pieminekļus, jubilārs pievērsās, kā dažviet 

rakstīts, dekoratīvajai tēlniecībai, faktiski abstraktajai mākslai. Abstraktos darbus Kārlis Baumanis 

kala marmorā, bet visbiežāk granītā, kas atrodams tepat Latvijā. Tajos nav attēlots nekas konkrēts, 

bet tēlnieks savas tā brīža emocijas materializēja izteiksmīgos siluetos, līnijās, ritmos, plūdenās 

vienas formas jeb tēlniecisko masu pārliešanā citā. Nekas te nav izdomāts, visu diktējusi intuīcija, 

sajūtas. Šo tēlniecisko izjūtu Kārlis Baumanis mācījies no Teodora Zaļkalna un citiem meistariem, 

sakausējot klasiskās tradīcijas ar modernismu,» tā M.Brancis. Otra darbības joma, kurā viņš daudz 

strādāja, ir medaļu māksla. Viņš darinājis vairāk nekā 110 divpusīgās medaļas, kas veltītas 

galvenokārt pasaules un Latvijas kultūrai. «Tiesa gan, jaunības gados Kārlis Baumanis aizrāvās ar 

glezniecību, gūdams tajā panākumus, taču redzes dēļ viņš izvēlējās tēlniecību, kam veltīja visu savu 

mūžu,» norāda Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs. 

 

K.Baumaņa meita gleznotāja Laine Kainaize uzgleznojusi tēva portretus, kas arī papildina izstādi. 

 

Izstādes atklāšana notiks 20. janvārī pulksten 16. Tā pilsētas bibliotēkā būs apskatāma līdz 28. 

februārim. 

 

Tēlnieks un mākslas vēsturnieks K.Baumanis dzimis 1916. gada 3. maijā Raunā. 1947. gadā ar 

izcilību beidzis Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju, diplomdarba vadītājs – Teodors Zaļkalns. 

No 1947. līdz 1976. gadam strādājis par pedagogu LVU un Rīgas Politehniskajā institūtā. Izstādēs 

piedalījās kopš 1945. gada. Personālizstādes Rīgā 1966., 1976., 1986. un 1991. gadā, 100. 

dzimšanas dienai veltītā izstāde galerijā «Daugava» 2016. gadā, jubilejas sakarā izdots Andas 

Treijas albums «Kārlis Baumanis 100». Mākslinieku savienībā kopš 1959. gada. Kapa pieminekļi 

arhitektam E.Štālbergam (1961), pianistam V.Zostam (1963), gleznotājam J.Liepiņam (1967), 

tēlniekam T.Zaļkalnam (1976). Veidojis Raiņa pieminekli Jēkabpils rajona Rubenes ciemā (1969). 

Darinājis portretus, abstraktas kompozīcijas un figurālus darbus, kā arī vairāk nekā 110 medaļu. 

Sarakstījis monogrāfiju «Teodors Zaļkalns» (1966). 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-skatama-karla-baumana-simtgadei-veltita-

izstade-foto-226463 20.01.2017. 

http://jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/biblioteka-skatama-telnieka-un-makslas-v/ 11.01.2017. 

 

Jelgavas bibliotēkās var lasīt vairāk nekā 32 000 e-grāmatu angļu valodā 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-bibliotekas-var-lasit-vairak-neka-32-000-e-gramatu-

anglu-valoda 19.01.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 2017. gadam ir abonējusi 

apjomīgo daudznozaru datubāzes «EBSCOhost» e-

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-skatama-karla-baumana-simtgadei-veltita-izstade-foto-226463
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-skatama-karla-baumana-simtgadei-veltita-izstade-foto-226463
http://jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/biblioteka-skatama-telnieka-un-makslas-v/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-bibliotekas-var-lasit-vairak-neka-32-000-e-gramatu-anglu-valoda
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-bibliotekas-var-lasit-vairak-neka-32-000-e-gramatu-anglu-valoda
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grāmatu kolekciju, kas sniedz iespēju Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs – «Zinītī», 

«Pārlielupē» un Miezītes bibliotēkā – lasīt vairāk nekā 32 000 e-grāmatu angļu valodā, informē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas speciāliste Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

«Kļūstot par mūsu bibliotēkas lasītāju, ikvienam ir iespēja iegūt pieejas datus un lasīt e-grāmatas ne 

tikai bibliotēkā, bet arī attālināti – ikvienā lasītājam ērtā ierīcē. Grāmatas iespējams lejuplādēt 

datorā, viedtālrunī, planšetē vai «Kindle» lasītājā,» skaidro B.Īvāne-Kronberga. E-grāmatu var lasīt 

tiešsaistē vai ielādēt to savā viedierīcē, un tā būs pieejama arī bez interneta pieslēguma. «Grāmatas 

lasīšanas laiku var izvēlēties – no vienas līdz septiņām dienām. Ja konkrētajā brīdī grāmatu kāds jau 

lasa, to var rezervēt. Savukārt, lejupielādējot grāmatu, sistēma lūgs reģistrēties – būs jānorāda e-

pasts, jāizveido lietotājvārds un personalizēta parole, ko varēs izmantot arī turpmāk, pasūtot e-

grāmatas,» stāsta pilsētas bibliotēkas pārstāve. 

 

E-grāmatu kolekcija īpaši veidota publiskajām bibliotēkām, tādēļ tā aptver plašu žanru un nozaru 

piedāvājumu. E-grāmatu kolekcijā apkopota augstvērtīga daiļliteratūra bērniem, jauniešiem un 

pieaugušajiem, dzeja, māksla, arhitektūra, biogrāfijas, atmiņu stāsti, datorzinātnes, pavārmāksla, 

izglītība, inženierzinātnes, veselība, matemātika, filozofija, politika, psiholoģija, reliģija, 

dabaszinātnes, sports, sociālās zinātnes, valodu apmācības, ceļojumi un daudz kas cits – kolekcija 

gada laikā tiek papildināta ar jaunākajām grāmatām. «Tā kā ne visi pārvalda angļu valodu, lasot 

grāmatas, ir iespēja izmantot dažādas tulkošanas sistēmas. Varbūt kādam interesē, piemēram, 

recepšu grāmatas – tur teksta saprašanai vajag pavisam maz, līdzīgi ir arī ar grāmatām par mākslu 

vai interjera iekārtošanu – attēls runā pats par sevi. Viens no elektroniskās grāmatas plusiem ir 

iespēja pēc vajadzības palielināt tekstu, tā padarot lasīšanu ērtu arī cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem,» vērtē B.Īvāne-Kronberga. Grāmatā iespējams izdarīt savas atzīmes, citēt, izmantot 

vārdnīcu. E-grāmata ir pieejama jebkur, ja vien lasītājam ir līdzi kāda no viedierīcēm. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu izmantot «EBSCOhost» e-grāmatu kolekciju. Ja šajā 

gadā pieprasījums būs gana liels, tiks lemts par e-grāmatu kolekcijas abonēšanu arī turpmāk. 

Interesenti neskaidrību gadījumā aicināti vērsties bibliotēkā, kur palīdzēs veiksmīgāk apgūt 

datubāzes izmantošanu. 

 

Godina «Zinīša» čaklākos lasītājus 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/godina-zinisa-caklakos-lasitajus 19.01.2017. 

 

Šodien bērnu bibliotēkā «Zinītis» tika godināti aizvadītā 

gada čaklākie lasītāji – kopumā bibliotēkas kolektīvs 

atzinību izteica 10 lasītājiem, un katrs no viņiem saņēma 

diplomu un dāvanu no bibliotēkas. 

 

«Mūsu mērķis nav uzsvērt izlasīto grāmatu skaitu, bet 

gan novērtēt lasīšanas paradumus, bibliotēkas 

apmeklējumu un interesi par grāmatām. Liela daļa no 

čaklākajiem lasītājiem ir arī lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

2016» dalībnieki – te jūtams arī lasošo ģimeņu iespaids. Lasošākie bērni nāk no ģimenēm, kam 

lasīšana ir tradīcija, ikdienas rituāls,» vērtē Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba 

Karčevska. Bērni tika vērtēti pēc izlasīto grāmatu skaita aizvadītajā gadā, taču mazs procents no 

grāmatu kopskaita ir grāmatu pagarinājumi, tādēļ unikālo grāmatu skaits ir mazliet mazāks. 

Visvairāk grāmatu – 241 – pērn izlasīja Marta Brakanska. 

 

«Uz bibliotēku nāku katru otro nedēļu, un vienas nedēļas laikā vidēji izlasu piecas grāmatas. Lasu 

gan starpbrīžos, gan gaidot tautas deju mēģinājumu un vakarā – mājās. Vislabāk man patīk 

piedzīvojumu grāmatas,» stāsta 6. klases skolniece Amanda Eniņa. Arī Paulai Cirmanei mīļākās ir 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/godina-zinisa-caklakos-lasitajus
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piedzīvojumu grāmatas un pēdējā grāmata, ko viņa izlasījusi, ir Džeikoba Greja «Zvēraču» 2. daļu. 

«Nedēļā izlasu 3–4 grāmatas, un bibliotēku vidēji apmeklēju trīs reizes nedēļā. Nāku ne tikai tad, 

kad vēlos paņemt grāmatas, bet arī, lai iepazītos ar grāmatu jaunumiem un laicīgi izdomātu, kādus 

darbus lasīšu turpmāk,» tā 4. klases skolniece Paula, piebilstot, ka arī mājās viņai ir daudz 

interesantu grāmatu. 

 

Ar muzikālu sveicienu čaklākos lasītājus iepriecināja Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi. 

 

Čaklākie Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» lasītāji 2016. gadā vecumā līdz 18 gadiem: 

 

Marta Brakanska 

Teodors Tolpežņikovs 

Marika Ugarenko 

Krists Adrians Skulte 

Elizabete Ance Zandere 

Linda Kuksa 

Paula Cirmane 

Amanda Eniņa 

Elza Eniņa 

Zigfrīds Kavickis 

 

Barikāžu laiku atceras caur avīzi 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/barikazu-laiku-atceras-caur-avizi 20.01.2017. 

 

Šovakar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 

muzejā notika 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

pasākums, kurā klātesošajiem bija iespējams vērot tā laika 

fotogrāfiju galeriju, bet īpaši izveidota muzeja un 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieku komanda lasīja 

tekstus no barikāžu laika preses izdevumiem un 

dalībnieku atmiņu stāstus. 

 

«Laiks iet un atmiņas paliek arvien blāvākas. Un mēs bieži vien vairs neatceramies tā laika 

notikumus, jo cilvēki visbiežāk atceras tikai konkrētas epizodes. Mums – jelgavniekiem ir lieliska 

izdevība uzzināt, ko par tā laika notikumiem rakstīja pilsētas avīze. Jāatceras, ka 1991. gada janvārī 

tika ieņemts Preses nams, tādēļ lielās avīzes neiznāca,» vairākus desmitus klātesošos uzrunāja 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Gita Grase. Nedaudz vēlāk tika lasīti 

vairāki barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti un tā laika vienīgās pilsētas avīzes «Jelgavas ziņotājs» 

fragmenti. Piemēram, fragments no 1991. gada 12. janvāra numura, kurā tika veikta aptauja par 

sabiedrības domām par attiecībām ar PSRS, kurā tika konstatēts, ka «pamatnācijas 90 – 95% 

respondentu uzskata, ka Latvija ir jābūt neatkarīgai valstij.» 

 

Ar savu atmiņu stāstu par 1991. gada notikumiem dalījās arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris 

Rāviņš, kurš bija viens no tiem, kas koordinēja gan smagās tehnikas virzīšanu uz Rīgu, gan 

jelgavnieku došanos uz galvaspilsētu. «Kādā no autobusiem, kas devās uz Rīgu, es satiku jauniešus, 

kurus aicināju doties mājās, jo viņiem Rīga «nebija īstā vieta» kurp doties. Pretī saņēmu atbildi, ka, 

ja viņi nebrauks ar autobusu, tad uz Rīgu dosies ar vilcienu. Tā bija milzīga tautas vienotība – šī 

brīža jauniešos, manuprāt, trūkst cieņas pret mūsu zemes brīvību, jo daudzi izmanto iespēju doties 

peļņā uz citu valsti. Tie cilvēki, kas toreiz atradās Rīgā, bija gatavi atdot visvērtīgāko par brīvu 

Latviju.» 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/barikazu-laiku-atceras-caur-avizi
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«Barikāžu laiku atceros no pirmās līdz pēdējai dienai. Katru sekundi. Man tas laiks nozīmē, to, ka šī 

zeme ir jāaizstāv un tas jādara patiesi. Man ir žēl, ka daudzi to nespēj novērtēt,» tā barikāžu 

dalībnieks, bijušais kolhoza «Nākotne» darbinieks Dainis Fišers. 

 

Jāatzīmē, ka pulksten 16.30 lielākā daļa klātesošo ar autobusu devās uz barikāžu piemiņas 

pasākumiem Rīgā. 

 

Lieto datubāzi «Letonika» arī mājās! 

http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/lieto-datubazi-letonika-ari-majas 25.01.2017. 

 

No šī gada apjomīgā uzziņu datubāze par Latviju 

«Letonika.lv» Jelgavas pilsētas bibliotēkas lietotājiem 

pieejama arī attālināti. ««Letonikā» der ieskatīties 

ikvienam, lai pilnveidotu zināšanas par Latviju. Šī 

datubāze nepārtraukti tiek papildināta, un to izmanto 

gan skolēni un studenti, gan arī citi interesenti,» stāsta 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece 

Dzintra Punga. 

«Letonika.lv» kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu un 

tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un 

tulkošanas informāciju. «Letonika.lv» piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 

enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas –, 

kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī 

latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar 

palīgmateriāliem latviešu valodai. «Aktīvi tiek izmantota «Lasītava» – skolu mācību programmās 

ietverto autoru darbu pilnie teksti,» norāda Dz.Punga. 

 

Datubāzes lietotājvārdu un paroli lasītāji var saņemt bibliotēkā, un ar to datubāzi attālināti var lietot 

tik ilgi, cik nepieciešams. Bibliotēkā skaidro, ka vienīgais ierobežojums datubāzes lietošanai 

attālināti ir tas, ka šādā gadījumā nav pieejami ar autortiesībām aizsargāto darbu pilnie teksti, kurus 

var skatīt tikai no bibliotēku datoriem. Pašreizējie noteikumi darbojas līdz 2017. gada beigām. 

  

http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/lieto-datubazi-letonika-ari-majas
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FEBRUĀRIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada februārī 

 

Medijs Februāris 

www.jelgavasvestnesis.lv  4 

www.zz.lv 5 

www.jelgavniekiem.lv  6 

www.jelgava.lv  14 

www.jelgava24.lv  1 

www.biblioteka.lv  2 

KOPĀ 32 

 

Bibliotēka aicina uz tikšanos ar Inesi Zanderi 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-inesi-zanderi/ 

05.02.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 12. februārī pulksten 14 ar 

pasākumu “Lai uzvar mūzika!’’ tikšanās ar dzejnieci Inesi 

Zanderi. Projekts tiek īstenots, lai uzturētu Jelgavas un tuvākās 

apkārtnes iedzīvotāju lasīšanas aktivitāti un rosinātu interesi par 

latviešu oriģinālliteratūru. 

 

Tikšanās ar dzejnieci I. Zanderi paredzēts bērniem kopā ar 

mammām, tētiem, vectētiņiem un vecmāmiņām. Lieli un mazi 

lasītāji varēs ielūkoties krāsainajā dzejas pasaulē, kā arī kopā ar 

dzejnieci lasīt un veidot pasaku. 

 

Pasākuma muzikālais viesis būs I. Zanderes Mūzikas karaļvalsts orķestris “Vijolīte”, kas papildinās 

pasaku ar skanīgiem akordiem. Saistībā ar bibliotēkas remontdarbiem pasākumu cikls norisināsies 

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 10. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/aicina-uz-tiksanos-ar-dzejnieci-inesi-zanderi 07.02.2017. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-inesi-zanderi-

226804 03.02.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39530 04.02.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39973&type=0 03.02.2017. 

 

 

 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā piemin aktrisi Elzu Radziņu 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piemin-aktrisi-elzu-

radzinu-2017-02-06/ 06.02.2017. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgava24.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-inesi-zanderi/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/aicina-uz-tiksanos-ar-dzejnieci-inesi-zanderi
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-inesi-zanderi-226804
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-inesi-zanderi-226804
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39530
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39973&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piemin-aktrisi-elzu-radzinu-2017-02-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piemin-aktrisi-elzu-radzinu-2017-02-06/
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2017. gada 10.februārī slavenajai jelgavniecei, par skatuves karalieni dēvētajai aktrisei Elzai 

Radziņai tiek atzīmēta 100 gadu jubileja, tādēļ Jelgavas pilsētas bibliotēkā aktrises piemiņai nozaru 

literatūras abonementā izveidota izstāde, bet bibliotēkas mājaslapas banerī piedāvāta saite uz 

bibliotēkas e-kataloga informāciju par E. Radziņu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-biblioteka-atzime-elzas-radzinas-simtgadi-

226873  07.02.2017. 

 

Pārlielupes bibliotēkā – seminārs pilsētas bibliotekāriem 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/parlielupes-biblioteka-seminars-pilsetas-

bibliotekariem-foto-226861 06.02.2017. 

 

Pārlielupes bibliotēka janvāra beigās pirmo reizi organizēja semināru pilsētas bibliotekāriem ar 

interesantiem stāstījumiem par notikumiem Gaiļa gadā, jaunāko grāmatu ražu apgādā «Zvaigzne 

ABC», personāla menedžmentu, pieredzi grāmatniecības samitā Īrijā un bērnu pasākumu 

organizēšanas aspektiem. «Tika iegūtas daudzas vērtīgas atziņas. Un viena no tām – eksperiments 

uzticēt Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālei izvēlēties semināra tematiku un noorganizēt pasākumu ir 

izdevies,» secina Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Veneranda Godmane. 

 

Žurnāli “Teātra Vēstnesis” un “Domuzīme” Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/zurnali-teatra-vestnesis-un-domuzime-jelgavas-

pilsetas-biblioteka-2017-02-06/ 06.02.2017. 

 

No 2017.gada Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiek abonēti žurnāli “Teātra Vēstnesis” un “Domuzīme”. 

Žurnāls “Teātra Vēstnesis” ir Latvijas teātra aktualitāšu atspoguļotājs. Parasti žurnālā tiek vērtēti 

jauniestudējumi, kā arī piedāvātas intervijas ar teātri saistītām personībām. Savukārt žurnāls 

“Domuzīme” ir jauns literārais žurnāls, kurā rakstīts par kultūras norisēm Latvijā. Žurnālā publicēti 

jaunākie literārie darbi, aktualizēts literatūras klasiķu veikums, kā arī veicinātas diskusijas par 

aktuālām tēmām – atkarībām, sabiedrības kūtro iesaisti politikas procesos u.c. 

 

Dzejas lasījumi Garozā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dzejas-lasijumi-garoza-2017-02-06/ 06.02.2017.  

 

Ozolnieku novada Garozas bibliotēka 11.februārī aicina uz tikšanos ar dzejniecēm Rasmu Urtāni un 

Ināru Gaili. Vijolnieka Reiņa Galenieka muzikālais pavadījums. 

 

 

 

 

 

 

Fotokonkursa "Mirklis ar grāmatu" rezultāti 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/fotokonkursa-mirklis-ar-gramatu-rezultati-2017-02-

07/ 07.02.2017. 

 

1.vieta RALFS CIMERMANIS (283 balsis) 2.vieta AUSTRA UBERTE 

(93 balsis) 3.vieta ALINA KONOVALOVA (92 balsis) Apsveicam 

laimīgos uzvarētājus, par balvu saņemšanu sazināsimies ar jums privāti! 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par izrādīto aktivitāti! :) 

 

Lasītāju ievērībai! 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-biblioteka-atzime-elzas-radzinas-simtgadi-226873
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-biblioteka-atzime-elzas-radzinas-simtgadi-226873
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/parlielupes-biblioteka-seminars-pilsetas-bibliotekariem-foto-226861
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/parlielupes-biblioteka-seminars-pilsetas-bibliotekariem-foto-226861
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/zurnali-teatra-vestnesis-un-domuzime-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-02-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/zurnali-teatra-vestnesis-un-domuzime-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-02-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dzejas-lasijumi-garoza-2017-02-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/fotokonkursa-mirklis-ar-gramatu-rezultati-2017-02-07/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/fotokonkursa-mirklis-ar-gramatu-rezultati-2017-02-07/
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http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-ieveribai!-2017-02-07/ 07.02.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā 16. februārī plānots elektroenerģijas atslēgums, tādēļ bibliotēka 

apmeklētājiem būs slēgta. Sakarā ar to, Jauno grāmatu diena tiek pārcelta dienu iepriekš - uz 15. 

februāri. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39607 13.02.2017. 

 

Jelgavā šonedēļ notiek pasākumi par godu Elzas Radziņas 100.jubilejai 

http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=jelgava-sonedel-notiek-pasakumi-par-godu-elzas-radzinas-

100-jubilejai/1583457  08.02.2017. 

 

Jelgava, 8.feb., LETA. 12.februārī plkst.14. Jelgavas kultūras namā notiks aktrisei, jelgavniecei un 

pilsētas Goda pilsonei Elzai Radziņai veltīts piemiņas pasākums "Es palikšu jums neizdibināma. 

Elzai Radziņai 100", aģentūra LETA uzzināja Jelgavas pašvaldībā. 

 

Pasākumā piedalīsies teātra zinātniece Rita Melnace, režisore Lūcija Ņefedova, Ādolfa Alunāna 

Jelgavas teātra aktieri, sieviešu vokālais ansamblis "Guns" un citi Radziņas talanta cienītāji, daloties 

atmiņu stāstījumos par viņu. 

 

Līdz februāra beigām Jelgavas pilsētas bibliotēkas nozaru literatūras abonementā skatāma izstāde 

"Teātra karalienei Elzai Radziņai - 100", kurā apkopotas grāmatas un raksti par izcilo latviešu 

aktrisi. 

 

Savukārt šodien Jelgavas domes vadība, Jelgavas Latviešu biedrības, Jelgavas teātra un iestādes 

Kultūra pārstāvji devās uz Rīgas Meža kapiem, lai godinātu aktrises piemiņu. 

 

Radziņa (Podniece) dzimusi 1917.gada 10.februārī Harkovā. No 1925. līdz 1929.gadam mācījusies 

Jelgavas Skolotāju institūta paraugpamatskolā, bet no 1929. līdz 1936.gadam - Jelgavas hercoga 

Pētera ģimnāzijā. Pēc skolas beigšanas 1936.gadā Radziņa sāk darboties Jelgavas latviešu teātra 

trupā kā koriste un dejotāja. Pirmā uzstāšanās bija Rūdolfa Blaumaņa lugas "Skroderdienas 

Silmačos" uzvedumā, bet 1942.gadā aktrise iestājas Jelgavas teātra studijā. No 1945. līdz 

1953.gadam Radziņa ir Jelgavas Drāmas teātra aktrise. 1949.gadā viņa debitē kino ar Raiņa māsas 

Doras Stučkas lomu Rīgas Kinostudijas filmā "Rainis". 1953.gadā viņa īslaicīgi bija Valmieras 

Drāmas teātra aktrise, bet no 1954.gada strādāja Valsts akadēmiskajā drāmas teātrī. 

 

Aktrise ir nospēlējusi ļoti daudzas teātra un kinolomas, kas viņai nesušas vairākas nozīmīgas 

godalgas - viņa ir Nopelniem bagātā skatuves māksliniece, Tautas skatuves māksliniece, ieguvusi 

Triju Zvaigžņu ordeni, Spīdolas balvu, Jelgavas Goda pilsones titulu un citus nozīmīgus 

apbalvojumus. 

 

Māksliniece mūžībā aizgāja 2005.gada 18.augustā. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/piemin-aktrisi-elzu-radzinu/ 07.02.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39553 07.02.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=40004&type=0 07.02.2017. 

 

Jaunpēternieku bibliotēkai mainīts darba laiks 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunpeternieku-bibliotekai-mainits-darba-laiks-2017-

02-08/ 08.02.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-ieveribai!-2017-02-07/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39607
http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=jelgava-sonedel-notiek-pasakumi-par-godu-elzas-radzinas-100-jubilejai/1583457
http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=jelgava-sonedel-notiek-pasakumi-par-godu-elzas-radzinas-100-jubilejai/1583457
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/piemin-aktrisi-elzu-radzinu/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39553
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=40004&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunpeternieku-bibliotekai-mainits-darba-laiks-2017-02-08/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunpeternieku-bibliotekai-mainits-darba-laiks-2017-02-08/
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Ozolnieku novada Jaunpēternieku bibliotēka atvērta 3 dienas nedēļā: otrdienās un ceturtdienās no 

10.00 - 18.00, sestdienās no 9.00 - 15.00 

 

Jauno grāmatu diena – 15.februārī 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/jauno-gramatu-diena-15-februari 09.02.2017. 

 

Šomēnes Jauno grāmatu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 

15. februārī no pulksten 10 līdz 18. Šajā laikā ikvienam 

interesentam būs iespēja iepazīties ar kādu no 114 pēdējā 

mēneša laikā jauniegūtajām bibliotēkas grāmatām. 

Bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga norāda, ka 

bibliotēka tikusi gan pie aizraujošiem romāniem, gan kārdinošu 

recepšu grāmatām, gan vēstures un zinātnes darbiem. «Vērtīga ir Aleksandra Vasiļjeva grāmata 

«Skaistums cauri gadsimtiem», kas ir arī aizraujošs ceļojums modes vēsturē. Tāpat bibliotēkā ir 

pieejams Roalda Dobrovenska vēsturiski dokumentāls romāns par ievērojamo krievu komponistu 

«Reiz dzīvoja bruņinieks nabags. Grāmata par Musorgski», kas ir pirmpublicējums latviešu valodā. 

Savukārt ģimene var kopā iepazīt Andrusa Kivirehka grāmatu «Karnevāls un kartupeļu salāti», kurā 

apkopoti asprātīgi, drosmīgi, patiesi un mīļi stāsti,» ar dažiem jaunieguvumiem iepazīstina viņa. 

 

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauno-gramatu-diena-2017-02-11/ 11.02.2017. 

 

 

 

Starptautiskā grāmatu dāvināšanas diena 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/starptautiska-gramatu-davinasanas-diena-2017-02-11/ 

11.02.2017. 

 

14. februārī norisināsies starptautiskā grāmatu dāvināšanas diena, ar mērķi uzdāvināt grāmatas 

bērniem un veicināt mīlestību pret tām. Ikvienam ir iespēja piedalīties - uzdāvināt grāmatas ģimenes 

locekļiem un draugiem, atstāt kādu no grāmatām jebkādā uzgaidāmajā telpā, lai bērni to varētu lasīt, 

kā arī ziedot grāmatas vietējām bibliotēkām. Aicinām piedalīties akcijā un vairot prieku! 

 

Lasītāju klubiņš Sesavas pagasta bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubins-sesavas-pagasta-biblioteka-2017-02-

13/ 13.02.2017. 

 

3. februārī Sesavas pagasta bibliotēkā notika lasītāju klubiņa “Laimīgie lasa grāmatas un dzer 

kafiju” pirmā tikšanās. Klubiņa pirmo tikšanās reizi apmeklēja 7 bibliotēkas lasītāji. Klubiņa 

nosaukums ir aizgūts no franču rakstnieces Agneses Martēnas-Ligānas romāna nosaukuma. 

 

Vietvārdi un mūzika saplūst Ineses Zanderes dzejā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vietvardi-un-muzika-saplust-ineses-zanderes-dzeja-foto-

227041 13.02.2017. 

 

Svētdiena dāvāja tik bagātīgu kultūras notikumu paleti (vienlaicīgi!), ka ilgi nācās domāt – 

apmeklēt Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra rīkoto Elzas Radziņas simtgadei veltīto piemiņas 

pasākumu pilsētas kultūras namā, sekot līdzi kārtējiem (bet joprojām interesantajiem) notikumiem 

Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā Pasta salā vai izvēlēties šim piesātinātajam laikam pavisam 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/jauno-gramatu-diena-15-februari
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauno-gramatu-diena-2017-02-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/starptautiska-gramatu-davinasanas-diena-2017-02-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubins-sesavas-pagasta-biblioteka-2017-02-13/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubins-sesavas-pagasta-biblioteka-2017-02-13/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vietvardi-un-muzika-saplust-ineses-zanderes-dzeja-foto-227041
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vietvardi-un-muzika-saplust-ineses-zanderes-dzeja-foto-227041
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neordināru pasākumu – Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkoto (bet telpu remonta dēļ Ģederta Eliasa 

Vēstures un mākslas muzejā noritējušo) mūsu kaimiņnovada – Dobeles – un ļoti populārās visas 

Latvijas bērnu (un ne tikai bērnu) dzejnieces un pasaku stāstnieces Ineses Zanderes radošā darba 

pēcpusdienu. 

 

Izvēle par labu I.Zanderei nelika vilties – klātesošajiem nenācās garlaikoties ne mirkli. 

 

Pilsētas bibliotēkā būs lasītāju klubiņš 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-bus-lasitaju-klubins 16.02.2017. 

 

Otrdien, 21. februārī, pulksten 16.30 Jelgavas pilsētas bibliotēkas mazajā zālē notiks lasītāju 

klubiņa dibināšanas pasākums, kas vienlaikus būs arī aktrises un Jelgavas Goda pilsones Elzas 

Radziņas simtgadei veltīts atceres mirklis. 

«Ideja dibināt lasītāju klubiņu radās jau pērn – notikuši vairāki tematiski pasākumi, kuros 

piedalījušies lasītāji, kas ne vien lasa grāmatas, bet labprāt arī izlasīto pārrunā. Tā kā aizvadītā gada 

otrajā pusē bija slēgts bibliotēkas trešais stāvs, kur atrodas telpas nelieliem pasākumiem, atstājām 

idejas tālāko virzību uz šo gadu,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja Vivita Armanoviča. 

 

Februāris ir Jelgavas Goda pilsones Elzas Radziņas jubilejas mēnesis, tādēļ bibliotēkas kolektīvs 

lasītāju klubiņa dibināšanu nolēma apvienot ar nelielu mākslinieces atceres pasākumu. 

 

«Pagaidām gadā plānotas sešas tikšanās reizes – februārī, martā, aprīlī, septembrī, oktobrī, 

novembrī, bet iespējamas izmaiņas. Uzklausīsim klubiņa dalībnieku viedokli, gan par to, cik bieži 

jāsanāk kopā, gan par viņus interesējošām tēmām, kuras pārrunāsim kādā no tikšanās reizēm,» 

skaidro V.Armanoviča. Viņa papildina, ka uz šīm tikšanās reizēm bibliotēka iespēju robežās aicinās 

arī viesus, kuri varētu dalīties savā pieredzē un zināšanās par konkrēto tēmu. Lasītāju klubiņa 

nosaukums vēl nav izdomāts – to varēs izdarīt paši lasītāji. 

 

Pievienoties lasītāju klubiņam aicināts ikviens, kam patīk lasīt grāmatas un ieteikt kādu labu 

lasāmvielu arī citiem. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubina-tiksanas-2017-02-13/ 13.02.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39647  16.02.2017. 

 

Uz dienu būs slēgta Jelgavas pilsētas bibliotēka 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/uz-dienu-bus-slegta-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

13.02.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā 16. februārī plānots elektroenerģijas atslēgums, tādēļ bibliotēka 

apmeklētājiem būs slēgta. Sakarā ar to, Jauno grāmatu diena tiek pārcelta uz 15. februāri. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ceturtdien-biblioteka-bus-slegta 10.02.2017. 

 

Lasītāju klubiņā dalās atmiņās par Elzu Radziņu 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39693 22.02.2017. 

 

 „”Mīļajā melī” uz skatuves bija tikai divi cilvēki, bet izrāde bija tik 

piepildīta! Biju domājusi,ka nekā īpaša tur nebūs, bet pēc izrādes izgāju 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-bus-lasitaju-klubins
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubina-tiksanas-2017-02-13/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39647
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/uz-dienu-bus-slegta-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ceturtdien-biblioteka-bus-slegta
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39693
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ārā pārsteigta. Elza Radziņa prata aizpildīt skatuvi ar savu personību un šarmu – ja aktierim tā nav, 

it nekas nevar sanākt,” otrdienas pēcpusdienā pie gardas piparmētru tējas tases sacīja Pļavnieces 

kundze, viena no Jelgavas bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībniecēm. 

 

Kopīgi daloties atmiņās par skatuves karalieni Elzu Radziņu, tika aizvadīts viņas piemiņas vakars, 

ko uzsāka Gundegas Kalniņas priekšlasījums par aktrisi, viņas dzīvi un personību, kā arī skarbo 

likteni, ar ko viņa sastapās ne vien lomu atveidošanā, bet arī personīgajā dzīvē. Priekšlasījumā 

vairākkārt tika uzsvērta tautā iemīļotās aktrises milzīgā pašatdeve un darbaspēks, vienkāršā, taču 

sievišķīgā daba, ar ko viņa valdzināja sava talanta cienītājus. 

 

Ņemot vērā, ka viens no E.Radziņas dzīves periodiem saistās arī ar Jelgavu – no 1936. līdz 

1941.gadam viņa strādāja Jelgavas bibliotēkā – atmiņās par aktrisi un pasākumiem bibliotēkā, kuros 

viņa piedalījās, stāstīja Dzintra Punga, aicinot klubiņa biedrus arī ieskatīties bibliotēkas fotoalbumā. 

Jāpiebilst, ka albums ir daļa no klubiņā izveidotās izstādes par aktrisi – tajā aplūkojamas gan 

grāmatas un raksti par skatuves mākslinieci, gan vērienīgs saraksts ar kinolomām. 

 

Pēc Elzas Radziņas piemiņas brīža tika pasludināta Lasītāju klubiņa atklāšana. Plānots, ka klubiņa 

biedri tiksies sešas reizes gadā, taču tikšanās reižu skaits var mainīties. Lasītāju klubiņš aicina 

pievienoties jebkura vecuma grāmatmīļus, ikvienu, kuram svarīgi paust savas domas par izlasīto un 

kurš vēlas ieteikt arī citiem labu lasāmvielu. 

 

Nākamā lasītāju klubiņa tikšanās reize notiks 27.martā, plkst.16.30 „E-prasmju” nedēļas ietvaros, 

kad bibliotēkas darbinieces iepazīstinās ar interneta datubāzēm, kas saistītas ar literatūru un 

periodiku, kā arī veiks praktiskus uzdevumus, kas atvieglos informācijas meklējumus internetā. 

 

Taču 11.martā, plkst.12.00 Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Reprezentācijas zālē 

notiks diskusija par Latvijas okupāciju vēsturei veltīto literatūru. To vadīs Eduards Liniņš, savukārt 

diskusijā piedalīsies rakstnieki Gundega Repše, Inese Zandere un Māris Rungulis, kā arī vēsturnieki 

Inese Dreimane, Ilgvars Butulis un Mārtiņš Mintaurs. 

 

Aktivitātes Zaļenieku bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aktivitates-zalenieku-biblioteka-2017-02-28/ 

28.02.2017. 

 

Martā Zaļenieku bibliotēka aicina uz tikšanos ar dārzkopības speciālistu Edgaru Rubauski un 

pievienoties bibliotēkas Lasītāju klubiņam. 

 

Voldemāra Kokareviča «Dabas mirkļi» pilsētas bibliotēkā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/voldemara-kokarevica-dabas-mirkli-pilsetas-

biblioteka-227435 28.02.2017. 

 

Uz Voldemāra Kokareviča gleznu izstādes «Dabas mirkļi» atklāšanu 2. martā pulksten 15 aicina 

Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

««Dabas mirkļi» – tā savu gleznu izstādi nosaucis mākslinieks. Iespaidi, kādus viņš gūst apkārtējā 

ainavā, viņam ir nepieciešami sava krāsu prieka atklāšanai. Viņš glezno ļoti košām krāsām, kurās 

pauž savu dzīvesprieku, harmonisko pasaules uztveri, iekšējo vitalitāti,» stāsta bibliotēkas projektu 

vadītāja Klinta Kalnēja. 

 

V.Kokorevičs dzimis 1957. gada 20. martā Daugavpils rajonā, 1978. gadā beidzis Rēzeknes 

Lietišķās mākslas vidusskolu. Nodarbojas ar vizuālo reklāmu, interjera dizainu, kokgrebumiem, 

gleznojis svētbildes vairākām baznīcām. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aktivitates-zalenieku-biblioteka-2017-02-28/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/voldemara-kokarevica-dabas-mirkli-pilsetas-biblioteka-227435
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/voldemara-kokarevica-dabas-mirkli-pilsetas-biblioteka-227435
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Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1985. gada. Sarīkojis personālizstādes Preiļos (1998, 2007, 

2011), Riebiņos (2007, 2011), Daugavpilī (2011) un Līvānos (2011, 2015). Kopš 2011. gada 

piedalās plenēros dažādos Latvijas novados. 

 

Ikviens interesents aicināts apskatīt izstādi Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, darba 

dienās un svētdienās līdz pat 1. aprīlim. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39737 28.02.2017. 

 

  

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39737
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MARTS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2016.gada martā 

 

Medijs Marts 

www.jelgavasvestnesis.lv  7 

www.zz.lv 5 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.jelgava.lv  13 

www.biblioteka.lv  2 

KOPĀ 31 

 

Bērnu žūrija tiksies „Grāmatmīļu salidojumā” 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39754 01.03.2017. 

 

10. martā plkst. 15.00 Jelgavas Kultūras nama Mazajā zālē norisināsies lasīšanas veicināšanas 

programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” noslēguma pasākums „Grāmatmīļu 

salidojums” Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām. 

 

Aktualizējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2016”, Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas 

pilsētas un skolu bibliotēkām, organizē žūrijas ekspertiem lasīšanas svētku noslēguma pasākumu 

„Grāmatmīļu salidojums”. 

 

Uz noslēguma pasākumu aicināti žūrijas eksperti, kuri lasīšanas veicināšanas programmā izlasījuši 

savā vecuma grupā noteiktās grāmatas un aizpildījuši novērtējuma anketu. Kopumā plānots, ka 

pasākumā piedalīsies 140 dalībnieku. 

 

Pasākumu atklās Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi ar muzikālu 

priekšnesumu. Turpinājumā žūrijas ekspertus ar priekšnesumiem priecēs pasākuma galvenais viesis 

burvju mākslinieks Dante Pecolli, kurš ir Latvijas spilgtāko un talantīgāko iluzionistu Daces Pecolli 

un Enriko Pecolli dēls. Dante ar saviem priekšnesumiem uzstājas kopš četru gadu vecuma. Burvju 

mākslinieks savā programmā veic vizuālus trikus mūzikas pavadījumā, kā arī iesaista skatītājus ar 

sarunām un ievietojot viņus ziepju burbuļos. 

 

Lasīšanas svētku noslēguma pasākums veidots ar mērķi iesaistīt lasošus, rakstošus, zinātkārus un 

radošus bērnus. Biedrība „Libro” un Jelgavas pilsētas bibliotēkas šādā veidā vēlas uzsvērt, ka 

bibliotēku jaunākās paaudzes apmeklētāji ir gan nākotnes lasītāji, gan pilsētas kultūras, izglītības un 

zinātnes nākotnes pārstāvji. 

 

Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums „Grāmatmīļu salidojums” realizēts ar Jelgavas 

Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas piešķirto finansējumu. 

 

Ieeja pasākumā dalībniekiem pēc saraksta. 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39754
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http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bernu-zurijas-eksperti-tiksies-gramatmilu-salidojuma-

2017-03-01/ 01.03.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=40253&type=0 01.03.2017. 

 

Neparasta izstāde Nākotnes bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/neparasta-izstade-nakotnes-biblioteka-2017-03-01/ 

01.03.2017. 

 

Vai ziniet , bez kā nevar iztikt neviena šuvēja, rokdarbniece? Tie ir uzpirksteņi! Izrādās, ka 

uzpirksteņi var būt visai daudzveidīgi un arī neparasti. Nākotnes bibliotēka martā piedāvā 

savdabīgu uzpirksteņu izstādi. Atnāc, apskati! 

 

Bibliotēkā ienāk krāsu prieks 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-ienak-krasu-prieks 02.03.2017. 

 

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkas galerijā tika atklāta 

mākslinieka Voldemāra Kokoreviča gleznu izstāde 

«Dabas mirkļi», kurā apkopoti mākslinieka pēdējo trīs 

gadu laikā plenēros radītie darbi. «Šobrīd, kad aiz loga 

ir visai pelēks laiks, ikviens ir sailgojies pēc krāsām – 

tās mūsu bibliotēkā šodien ienesa Voldemārs 

Kokorevičs,» atklājot izstādi, sacīja Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. 

Lielākā daļa izstādē skatāmo darbu radīti plenēros, un tos vieno bagātīga krāsu daudzveidība, kas 

vislabāk raksturo mākslinieka daiļradi. «Voldemārs ir košu krāsu cienītājs, un, manuprāt, tonāli 

izsmalcināta glezniecība viņam nepiestāv. Spilgtās krāsas atklāj viņa enerģiskumu un vitalitāti,» 

mākslinieka daiļradi raksturoja Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis. Savukārt 

gleznotājs Uldis Zuters, kurš kopā ar V.Kokoreviču aizvadījis vairākus plenērus, sacīja, ka 

visvairāk viņš novērtē darbos redzamo sasaisti ar dabu. «Gleznojam mēs ļoti dažādi, bet attieksme 

pret to, ko radām, ir samērā līdzīga,» vērtē U.Zuters. 

 

V.Kokorevičs norāda, ka sajūtas, kas rodas plenērā, nav pielīdzināmas gleznošanai telpā, tādēļ 

lielākā daļa izstādē skatāmo darbu radīti tieši plenēros, iedvesmojoties no dabas. «Izstādē skatāma 

arī glezna, kas tapusi kādā plenērā aizvadītā gada oktobrī. Ārā bija diezgan auksts – sajūtas ir patiesi 

neparastas,» tā mākslinieks. 

 

Jāpiebilst, ka šomēnes V.Kokorevičs atzīmēs 60 gadu jubileju. 

 

V.Kokorevičs ir dzimis 1957. gadā Daugavpils rajonā. 1978. gadā mākslinieks beidzis Rēzeknes 

lietišķās mākslas vidusskolu. Nodarbojas ar vizuālo reklāmu, interjera dizainu, kokgrebumiem, 

uzgleznojis arī svētbildes vairākām baznīcām. Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1985. gada. 

Sarīkojis personālizstādes Preiļos, Riebiņos, Daugavpilī un Līvānos. Kopš 2011. gada piedalās 

plenēros dažādos Latvijas novados. 

 

Izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs skatāma līdz 1. aprīlim. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/krasainie-dabas-mirkli-foto-227601 04.03.2017. 

 

Spēļu pēcpusdienas Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/spelu-pecpusdienas-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-

03-06/ 06.03.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bernu-zurijas-eksperti-tiksies-gramatmilu-salidojuma-2017-03-01/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bernu-zurijas-eksperti-tiksies-gramatmilu-salidojuma-2017-03-01/
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=40253&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/neparasta-izstade-nakotnes-biblioteka-2017-03-01/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-ienak-krasu-prieks
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/krasainie-dabas-mirkli-foto-227601
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/spelu-pecpusdienas-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-03-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/spelu-pecpusdienas-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-03-06/
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Nepavadi brīvlaiku mājās! Nāc uz bibliotēku - spēlēsim spēles, minēsim mīklas, 

locīsim origami un darīsim citas interesantas lietas! No 14. līdz 19. martam katru 

dienu pulksten 13.00 Jelgavas pilsētas bibliotēka rīko spēļu pēcpusdienas. Nāc un 

ņem līdz arī draugus! Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

Mēs tikāmies martā... 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/mes-tikamies-marta-2017-03-07/ 07.03.2017. 

 

8. martā pulksten 14.30 Vilces bibliotēkā notiks Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīta tematiskās 

dzejas pēcpusdiena ar dzejnieci Ullu Kavicku. Līdzi jāņem atmiņas, senas 8. marta apsveikuma 

kartiņas un neliels groziņš. Ieeja bezmaksas. Laipni aicināts ikviens interesents! 

 

“Jelgavas Ziņotājs”, “Елгавас зинетайс” un 8. marta pārmaiņu vēsmas 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-jelgavas-zinotajs-elgavas-zinetais-un-8-marta-

parmainu-vesmas-2017-03-08-1/ 08.03.2017. 

 

“Laikā, kad visas mūsu valsts dzīvi nosaka centieni īstenot PSKP XIX konferences 

izvirzītos vēsturiskos uzdevumus, arī mūsu rajona un pilsētas sievietes aktīvi 

iekļāvušās ekonomiskās, sociālās, politiskās un garīgās dzīves atjaunotnes 

vērienīgajā darbā” – tā pirms divdesmit astoņiem gadiem, 1989. gada 8. martā, 

vienīgais Jelgavas pilsētas un rajona laikraksts “Darba Uzvara” atbilstoši tā laika 

valdošās varas diktātam godināja visas padomju sievietes. Tieši šajā dienā 

laikraksts mainīja padomju laika nosaukumu un tapa par “Jelgavas Ziņotāju”. 

Šobrīd visi laikraksta gadagājumi no 1989. līdz 1992. gadam pilnībā pieejami 

digitālā formā portālā periodika.lv, latviešu un krievu valodā. 

 

Bibliotēkā nonākuši interesanti pētījumi 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-nonakusi-interesanti-petijumi 09.03.2017. 

 

16. martā no pulksten 10 līdz 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 

Jauno grāmatu diena, kurā ikviens interesents varēs iepazīties ar 

jaunākajām bibliotēkas grāmatām. 

Martā bibliotēkas krājumu papildinājuši gandrīz 200 jauni izdevumi 

– gan augstvērtīga daiļliteratūra, gan jaunākie nozaru pētījumi. 

Bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga norāda, ka dažāda 

vecuma lasītājiem saistošs varētu būt Ilgoņa Bērsona darbs «Segvārdi un segburti. Noslēpumi un 

meklējumi» – pētniecisks trilleris par mūsu kultūrvēstures aizkulisēm, savukārt aizdomāties par 

nopietno liks Riharda Poļaka darbs «Tiesības uz nāvi». Autors savā promocijas darbā izzina 

eitanāzijas ētiskos un krimināltiesiskos aspektus. 

 

Detektīvu cienītājiem pieejams populārais islandiešu detektīvromāns – Arnalda Indridasona 

«Purvs». Romānam 2002. gadā piešķirta Ziemeļvalstu detektīvu balva, tas tulkots vairāk nekā 

divdesmit valodās, un pēc tā motīviem tapusi arī filma. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Es gleznoju... kā manī zied 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/es-gleznoju-ka-mani-zied-2017-03-09/ 09.03.2017. 

 

Līdz 31. martam Sesavas pagasta bibliotēkā iespējams iepazīties ar Ludmilas Guļevskas veidotajām 

ziedu piespraudēm un apgleznotām zīda šallēm. Ludmila ir Sesavas pagasta iedzīvotāja, kura 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/mes-tikamies-marta-2017-03-07/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-jelgavas-zinotajs-elgavas-zinetais-un-8-marta-parmainu-vesmas-2017-03-08-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-jelgavas-zinotajs-elgavas-zinetais-un-8-marta-parmainu-vesmas-2017-03-08-1/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-nonakusi-interesanti-petijumi
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/es-gleznoju-ka-mani-zied-2017-03-09/
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nodarbojas ar zemeņu audzēšanu. Viņas audzētās ogas jau maijā var iegadāties tirgū. Brīvajā laikā 

no zemeņu audzēšanas Ludmila jau 10 gadus apglezno zīdu. Pēc tam sāka izgatavot auduma ziedus. 

Būsiet gaidīti Sesavas bibliotēkā! 

 

Grāmatu žūrija iesaka izlasīt 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/gramatu-zurija-iesaka-izlasit 11.03.2017. 

 

Piektdien Jelgavas kultūras namā notika lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2016» noslēguma pasākums «Grāmatmīļu salidojums» Jelgavas pilsētas un Jelgavas 

skolu bibliotēkām un tika noskaidrotas grāmatas, kuras aktivitātē iesaistītajiem patikušas vislabāk. 

Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba Karčevska norāda, ka grāmatu vērtētāji bija 

sadalīti vairākās vecuma grupās, tāpēc saistošākās grāmatas arī noteiktas tādās vecuma grupās. 

 

Vecuma grupā «5+» grupā jelgavniekiem visvairāk patika Linas Žutautes «Kika Mika un lielā 

tumsa», Ineses Zanderes «Lupatiņu rīts» un Māras Cielēnas «Bērzu ballīte». 

 

Vecuma grupas «9+» grāmatu vērtētājiem vislabāk patika Piretas Raudas «Princese pa pastu», 

Astridas Lindgrēnes «Emīls un Ida no Lennenbergas» un Timo Parvelas «Ella un draugi». 

 

Vecuma grupā «11+» iecienītākās grāmatas bija Henrika Tamma «Nindzja Timijs un nozagtie 

smiekli», Māra Runguļa «Sāļās pankūkas» un Džeikoba Greja «Zvērači». 

 

Jaunieši vecuma grupā «15+» visbiežāk kā interesantāko žūrijas programmā iekļauto grāmatu 

norādījuši Emīlijas Lokhārtas «Mēs bijām meļi», Reinbovas Rouelas «Eleonora un Pārks» un 

Holijas Blekas un Klēras Kasandras kopdarbu «Dzelzs pārbaudījums». 

 

Savu favorītu no izlasītajām grāmatām izvēlējās arī vecāki. Viņu topā ir Gabrielas Zevinas 

«Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi», Noras Ikstenas «Mātes piens» un Kārļa Vērdiņa «Pieaugušie». 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39832 10.03.2017. 

 

Digitalizēts «Jelgavas Ziņotājs» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/digitalizets-jelgavas-zinotajs 12.03.2017. 

 

Pabeigta laikraksta «Jelgavas Ziņotājs» digitalizācija – tas 

digitalizēts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā divos posmos 

2015. un 2016. gadā. 

Digitalizācija notika Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta 

ietvaros, ko finansēja Valsts kultūrkapitāla fonda Zemgales 

Plānošanas reģiona administrētā «Latvijas valsts mežu» 

atbalstītā «Zemgales kultūras programma». 

 

Bibliotēkas pārstāve Dagnija Avota stāsta, ka redaktora Igora Movela vadībā «Jelgavas Ziņotājā» 

publicēta informācija par mūsu valsts neatkarības atjaunošanu, Jelgavas un Latvijas vēsturi, 

ievērojamiem cilvēkiem. «Laikraksts ir unikāls dzīvās vēstures avots par Latvijas Trešās atmodas 

laiku un atjaunotās Latvijas Republikas pirmajiem gadiem Jelgavā un Jelgavas novadā, cilvēku 

dzīvi, notikumiem. Ar savu kultūrvēsturiski bagāto saturu tas ievērojami atšķīrās gan no 

agrākajiem, gan   vēlāka laika izdevumiem, mūsdienās šāda satura raksti ir retums,» vērtē D.Avota. 

Nozīmīgi, ka laikraksts paralēli iznāca arī krievu valodā. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/gramatu-zurija-iesaka-izlasit
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39832
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/digitalizets-jelgavas-zinotajs
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1989. gada 8. martā vienīgais Jelgavas pilsētas un rajona laikraksts «Darba Uzvara» mainīja 

padomju laika nosaukumu un kļuva par «Jelgavas Ziņotāju». Laikraksts iznāca gan latviešu, gan 

krievu valodā. Šobrīd visi laikraksta numuri abās valodās no 1989. līdz 1992. gadam pilnībā 

pieejami digitālā formā portālā periodika.lv. 

 

D.Avota papildina, ka portālā periodika.lv pieejami vairāk nekā 15 nosaukumu Jelgavas laikrakstu, 

tajā skaitā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte) 

izdevums «Plēsums» no 1956. līdz 1986. gadam. Mūsdienu izdevumi lasāmi «Lursoft» Laikrakstu 

bibliotēkā news.lv, kas pilsētas bibliotēkās pieejama bez maksas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-zinotajs-tagad-ari-digitala-formata-

227876 14.03.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=40365&type=0 08.03.2017. 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar rakstniekiem 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiksanas-ar-rakstniekiem-2017-03-12/ 12.03.2017. 

 

19. martā pulksten 14.00 Jelgavas pilsētas bibliotēka ielūdz uz cikla 

„Vārdu nospiedumi” otro pasākumu – tikšanos ar dzejniekiem Veltu 

Kaltiņu un Roaldu Dobrovenski Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

Mākslas muzejā. 

Tikšanās ar rakstniekiem 

2016. gadā iznāca Veltas Kaltiņas un Roalda Dobrovenska dzeju 

kopkrājums "Dzeja", latviski un krieviski. Taču abi dzejnieki raksta 

arī prozu un tulko, abi iedvesmo viens otru gan dzīvē, gan daiļradē. Lai arī Roalds dzimis un 

skolojies Krievijā, abi kļuvuši par tādu latviešu kultūras tandēmu, ka pēc Roalda Dobrovenska, 

šķiet, pamatīgākā romāna "Rainis un viņa brāļi" izlasīšanas neviļus gribas domāt, vai Raiņa un 

Aspazijas kopdzīves tēlojumā neatplaiksn arī kaut kas autobiogrāfisks no Kaltiņas un Dobrovenska 

ikdienas. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/uz-tiksanos-aicina-literati-velta-kaltina-un-roalds-

dobrovenskis 12.03.2017. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavniekus-uz-tiksanos-aicina-dzejnieki-velta-

kaltina-un-roalds-dobrovenskis-227882 14.03.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39841 12.03.2017. 

 

Jaunumu dienā aicina bibliotēka 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-aicina-biblioteka-2017-03-12/ 

12.03.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā 

notiek tradicionālā Jauno grāmatu diena, kas jau iemantojusi 

popularitāti lasītāju vidū. 16.martā no pulksten 10 līdz 18 ikviens 

interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša 

laikā saņemtās grāmatas, CD un citus izdevumus, iepazīt plašo 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-zinotajs-tagad-ari-digitala-formata-227876
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-zinotajs-tagad-ari-digitala-formata-227876
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=40365&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiksanas-ar-rakstniekiem-2017-03-12/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/uz-tiksanos-aicina-literati-velta-kaltina-un-roalds-dobrovenskis
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/uz-tiksanos-aicina-literati-velta-kaltina-un-roalds-dobrovenskis
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavniekus-uz-tiksanos-aicina-dzejnieki-velta-kaltina-un-roalds-dobrovenskis-227882
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavniekus-uz-tiksanos-aicina-dzejnieki-velta-kaltina-un-roalds-dobrovenskis-227882
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39841
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-aicina-biblioteka-2017-03-12/
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bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Brīvlaikā tiekas spēļu pēcpusdienās 

http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-tiekas-spelu-pecpusdienas 14.03.2017. 

 

«Bērniem īpaši patīk radošās darbnīcas, bet papildus tām 

šajā brīvlaikā pirmo reizi aicinām interesentus bibliotēkā 

spēlēt arī dažādas galda spēles,» par aktivitātēm skolēnu 

brīvlaikā stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre 

Tatjana Voropaja. 

Šodien bērni varēja iemācīties izgatavot apsveikuma 

kartītes. «Es uztaisīju apsveikuma kartīti, ko dāvināšu 

savai māsīcai – viņai drīz būs dzimšanas diena,» stāsta 3. 

klases skolniece Lauma. Meitene atklāj, ka, ejot mājās, paņems arī kādu grāmatu, jo labprāt lasa ne 

vien skolā, bet arī mājās. «Man patīk piedzīvojumu grāmatas. Viena no labākajām grāmatām, ko 

pēdējā laikā esmu izlasījusi, ir «Šarlotes tīkls», ko sarakstījis Elvins Brūks Vaits,» tā meitene. Bet 

dvīņubrāļi Ralfs un Pāvils šodien priekšroku deva galda spēlēm – īpaši pirmklasniekiem patika 

galda golfs un spēle «101 dalmācietis». «Šodien atnācām uz bibliotēku, jo mums teica, ka šeit būs 

rotaļas,» atklāj brāļi, taču puiši mēdz apmeklēt arī skolas bibliotēku. «Protams, ka puiši labprātīgāk 

skatās multfilmas, taču vectēvs liek sākumā izlasīt pasaku – tā ir laba motivācija lasīšanas 

veicināšanai,» ar smaidu piebilst Ralfa un Pāvila vecāmāte. 

 

Spēļu pēcpusdienas līdz 17. martam notiks bibliotēkas daiļliteratūras abonementā, 1. stāvā. 

Aktivitātes no pulksten 13 līdz 15 bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 

 

Basām kājām pa Raiņa un Joņeva zemi 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/basam-kajam-pa-raina-un-joneva-zemi-2017-03-20/ 

20.03.2017. 

 

Pavasarīgajā 19. marta pēcpusdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

lasītāji un visi citi interesenti Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 

muzeja telpās tikās ar tulkotāju, rakstnieku un publicistu Roaldu 

Dobrovenski. Cienījamais rakstnieks, kurš pagājušajā gadā svinēja 

savu 80 gadu jubileju, joprojām saglabājis kā ārējo, tā iekšējo stāju. 

 

E-prasmju nedēļa Jelgavas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/e-prasmju-nedela-jelgavas-bibliotekas-2017-03-21/ 

21.03.2017. 

 

No 27. marta līdz 2. aprīlim Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās 

filiālēs būs iespējams apmeklēt Eiropas E-prasmju nedēļas 

pasākumus. E-prasmju nedēļa Latvijā notiek jau 8.reizi, un to 

organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju. 

 

Iekšiņa un āriņa jeb kā izvēlēties labu bērnu grāmatu 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ieksina-un-arina-jeb-ka-izveleties-labu-bernu-

gramatu-2017-03-21/ 21.03.2017. 

 

Ir vispārzināma nenovērtējami svarīgā lasīšanas loma ikviena bērna pilnvērtīgā attīstībā. 

Taču ik dienu tiek izdotas neskaitāmas jaunas grāmatas. Kā neapjukt un izvēlēties 

http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-tiekas-spelu-pecpusdienas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/basam-kajam-pa-raina-un-joneva-zemi-2017-03-20/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/e-prasmju-nedela-jelgavas-bibliotekas-2017-03-21/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ieksina-un-arina-jeb-ka-izveleties-labu-bernu-gramatu-2017-03-21/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ieksina-un-arina-jeb-ka-izveleties-labu-bernu-gramatu-2017-03-21/
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patiešām labu grāmatu? Aicinām iepazīties ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

speciālistes Baibas Īvānes-Kronbergas ieteikumiem un pieredzi bērnu grāmatu izvēlē. 

 

 

 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-

bibliotekas-2017-03-23/ 23.03.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi ir iespējams nodot 

bibliotēkas grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu. Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā Aizmāršīgo lasītāju diena ir katra mēneša 

pēdējā ceturtdiena (diena pirms Spodrības dienas), savukārt 

filiāles: bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un 

Miezītes bibliotēka, šādu iespēju piedāvā katra mēneša pēdējā 

sestdienā. Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams 

aizvietot ar līdzvērtīgām. Marta mēnesī Aizmāršīgo lasītāju diena 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir 30. martā, bet filiālēs 25. martā. Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu 

vietā! 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizmarsigos-lasitajus-jelgavas-pilsetas-biblioteka-

gaidis-30-marta-228287 28.03.2017. 

 

Muzejā – tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeja-tiksanas-ar-rakstnieci-maru-sviri 26.03.2017. 

 

Svētdien, 2. aprīlī, pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas 

Vēstures un mākslas muzejā notiks noslēdzošais cikla 

«Vārdu nospiedumi» pasākums – tikšanās ar rakstnieci 

Māru Svīri. 

Latviešu prozaiķe un dramaturģe Māra Kaijaka, plašāk 

zināma ar literārajiem pseidonīmiem Māra Svīre un 

Astra Priede, dzimusi 1936. gada 13. oktobrī 

Jaunlaicenes pagastā. M.Svīre ir Kultūras kanonā 

iekļautās filmas «Limuzīns Jāņu nakts krāsā» scenārija autore. 

 

Uz nesteidzīgu pēcpusdienas tikšanos ar rakstnieci Jelgavas muzejā laipni aicināts ikviens 

interesents. Sarunu vadīs Latvijas Radio personība Liega Piešiņa. Ieeja pasākumā – bez maksas. 

 

Pasākumu rīko Jelgavas pilsētas bibliotēka. Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-rakstnieci-maru-

sviri-228284 28.03.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39979 28.03.2017. 

 

 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedalīsies IFLA 2017 plakātu sesijā Polijā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-03-23/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-03-23/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizmarsigos-lasitajus-jelgavas-pilsetas-biblioteka-gaidis-30-marta-228287
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizmarsigos-lasitajus-jelgavas-pilsetas-biblioteka-gaidis-30-marta-228287
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeja-tiksanas-ar-rakstnieci-maru-sviri
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-rakstnieci-maru-sviri-228284
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-rakstnieci-maru-sviri-228284
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=39979
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http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedalisies-ifla-2017-

plakatu-sesija-polija-2017-03-29/ 29.03.2017. 

 

No š. g. 19. līdz 25. augustam Vroclavā (Polijā) norisināsies 

Starptautiskās bibliotēku asociācijas un institūciju federācijas 

(International Federation of Library Associations and Institutions – 

IFLA) Pasaules bibliotēku un informācijas kongress 2017. 

 

 

  

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedalisies-ifla-2017-plakatu-sesija-polija-2017-03-29/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedalisies-ifla-2017-plakatu-sesija-polija-2017-03-29/
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APRĪLIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada aprīlī 

 

Medijs Aprīlis 

www.jelgavasvestnesis.lv  8 

www.zz.lv 1 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.jelgava.lv  9 

www.novaja.lv  2 

www.biblioteka.lv  1 

KOPĀ 25 

 

Daba un Elejas Veronika 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/daba-un-elejas-veronika-2017-04-01/ 01.04.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā līdz 1.maijam 

iespējams aplūkot Elejas Veronikas izstādi „Daba un Elejas 

Veronika”. Elejas Veronika, kuras roku brīnumaino spēku pazīst 

tūkstošiem, joprojām dziedina, gremdējas lūgšanās, dodas 

svētceļojumos, glezno, raksta dzejoļus, stāda puķes. Mūsu Latvija 

ir viņas iedvesma un spēka avots. Laipni lūgti arī uz tikšanos ar 

mākslinieci klātienē 23. aprīlī pulksten 13.00 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā! 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-biblioteka-viesosies-dziedniece-elejas-veronika 

17.04.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=30900 17.04.2017. 

 

„Vārdu nospiedumos” viesojas Māra Svīre 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40019 02.04.2017. 

 

 „Lai domātu par lietām, nav obligāti jābūt rakstniekam, to var darīt 

ikviens. Patiesībā latvieši ir ārkārtīgi tēlaini domājoša tauta. Arī kautrīgi 

un kaunīgi, bet tādiem nevajag būt. Mums nav par ko kaunēties – mūsu 

kultūra un vēsture ir tāda, kāda tā ir, tāda, kāda tai jābūt,” savas domas 

par latviešiem Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 

šopēcpusdien klāstīja rakstniece Māra Svīre, ciemojoties Jelgavā, 

projekta „Vārdu nospiedumi” pēdējā pasākumā. Tautā cienītās prozaiķes 

spalvai pieder tādi darbi kā stāsts „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, scenārijs 

seriālam „Likteņa līdumnieki” un citi, tostarp plecu pie pleca ar vīru 

Vladimiru Kaijaku rakstīti garadarbi. Sarunā ar joprojām enerģisko rakstnieci, kurai ir jau 81 gads, 

tika skarta ne vien literatūra, bet arī dzīve un tās līkloči, kas nereti veselumu rod uz takas starp 

iedomāto un reālo. 

 

Viss sākas ar vēstuli 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/daba-un-elejas-veronika-2017-04-01/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-biblioteka-viesosies-dziedniece-elejas-veronika
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=30900
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40019


99 
 

Vladimirs Kaijaks – Māras Svīres vīrs un cilvēks, kurš viņu izaicināja nodarboties ar rakstniecību, 

mūžībā devās 2013.gadā. Šogad, kad apritējuši jau trīs gadi kopš viņa nāves, klajā nāca viņa romāna 

„Meitene no nekurienes” turpinājums „Vēstule”, ko nolēma pabeigt Māra Svīre. Tikšanās ar 

lasītājiem Jelgavā sākās ar stāstu par to, kā radusies ideja par to, ka tas, kas iesākts, jāturpina. 

 

Lai arī kopdzīvē ar Vladimiru, arī Māra kļuvusi par rakstnieci, abi savas radīšanas gaitas turējuši 

atšķirīgā attālumā no otra. „Vladimirs man nekad nestāstīja, par ko raksta. Es viņu arī neiztaujāju, 

gaidīju, kamēr rakstītais top gatavs. Viņš uzskatīja, ka ideja, kamēr tā nav uzrakstīta, nav nevienam 

jāatklāj, jo tad tā „aizpeld” un par to var uzrakstīt kāds cits. Turpretī es gan vienmēr ar viņu runāju 

par to, ko rakstu un viņš man palīdzēja idejas attīstīšanā,” stāsta Svīre. Pat pēc Kaijaka aiziešanas 

mūžībā viņa kādu laiku nav uzdrošinājusies turpināt viņa iesākto romānu „Vēstule”, tomēr vēlme 

pabeigt romānu, guvusi virsroku. „Nevarētu teikt, ka bija ļoti grūti,” jautāta, vai romāna turpināšana 

nav sagādājusi šķēršļus un, vai nav bijis grūti pielāgoties Kaijaka rakstības manierei, viņa teic, 

„man jau viss bija priekšā. Ilgi gan domāju, kāds būs romāna nosaukums. Vladimiram patika, ka 

nosaukums ir viens vārds. „Meitene no nekurienes” – to viņam ieteicu es. Un tad man prātā ienāca, 

ka visu cilvēku likteņi grāmatā ir atkarīgi no vēstulēm, no to esamības. Kā arī tas, ka šis romāns 

būtu pēdējā „vēstule” lasītājiem no paša Kaijaka.” 

 

Rakstniece klātesošajiem nolasīja fragmentu no romāna, kur saplūst vīra un viņas rakstītais. Līdzīgi 

kā romānā, būtiska nozīme vēstulēm bija arī abu rakstnieku attiecību veidošanā. „Kopā ar māsu 

aizbraucām uz Krimu, Koktebeli. Tur es iepazinos ar Vladimiru – viņš tolaik tur dzīvoja. Pēc 

ceļojuma viņš, protams, palika tur, bet mēs uzsākām vēstuļu saraksti, kas turpinājās vairāk nekā 

pusgadu,” atceras M.Svīre, piebilstot, ka abu vēstules ir saglabātas. „Pēc viņa nāves, es tās atradu 

mapītē. Tās ir mīlestības vēstules, jā, bet nav salkanas, tajās ir zemteksti. Esmu lūgusi meitu, ka 

varbūt tad, kad vairs nebūs manis, tās varētu apkopot un izdot.” 

 

Svīre – ātrais putns 

 

Pēc laulībām ar Vladmiru Kaijaku, Māra Svīre rakstniecību ieraudzīja tuvplānā: „Par visu, kas 

apkārt notika, ko izlasīju avīzēs un dzirdēju no citu stāstītā, es sāku domāt sižeta kategorijās, kā par 

stāstu. Dažkārt es šos notikumus pastāstīju Vladimiram un viņš atzina, ka par tiem tiešām varētu 

rakstīt, bet teica: „Tie nav mani stāsti. Raksti pati.””, savu tiecību rakstīt atceras Kaijaka 

dzīvesbiedre. Bet kā jau tas bieži notiek, šādi nodomi nerealizējas uzreiz. Arī līdz kļūšanai par Māru 

Svīri bija jāpagaida, jo ikdiena un varbūt arī slinkums, kā neslēpj pati rakstniece, kādu laiku 

atturējis tolaik trīsdesmitgadīgo sievieti pamēģināt radīt stāstu. „Reiz man Vladimirs iedzēla – „Tu 

jau tikai pļerksti par rakstīšanu, bet pati nemaz nevari neko uzrakstīt” – un tad mans malēnietes gars 

saspurojās – „Kā nevaru? Varu gan!”, un es uzrakstīju trīs stāstus gandrīz vienā paņēmienā. 

Vladimirs atzina, ka tie ir publicēšanas vērti,” literāro „izrāvienu” atceras rakstniece. Tiesa, tolaik 

literatūrai, tā teikt, visi vārti bija vaļā – stāstus publicēja pat tādos izdevumos kā „Veselība” un 

„Padomju Sieviete”. Kaut kas pavisam cits bija debija „Literatūrā un Mākslā” un tieši to vēlējās 

Kaijaka sieva: „Es nodomāju – ja Ēvalds Vilks (toreizējais „LM” redaktors) publicēs manus stāstus, 

es  turpināšu rakstīt, ja nē, tad vairs nerakstīšu.” Tā arī sācies viņas ceļš literatūrā. Vīrs palīdzējis 

izdomāt arī pseidonīmu, jo jaunā prozaiķe nav vēlējusies izmantot mātes uzvārdu Brīdaka, jo 

literatūrā jau darbojās māsa Lija Brīdaka, tāpat arī debija ar vīra, rakstnieka, uzvārdu šķitusi peļama. 

„Vladimirs ieteica pseidonīmu Svīre. „Tas ir ātrākais putns Latvijā un tev ir jādarbojas ātri, jo tu jau 

esi veca.” Bet man tolaik bija tikai 30 gadu,” pasmaida rakstniece. 

 

Mūžīgie sešdesmit 

 

Uz tikšanos sanākušie Māra Svīrei nekautrējās jautāt arī par rakstniecības procesu un iedvesmas 

avotiem literatūrā. Izrādās, rakstniece labprāt lasa, turklāt īpašā kalendārā arī atzīmē izlasītās 

grāmatas. „Nedēļā izlasu apmēram vienu grāmatu. Vairāk neizdodas, jo ir jau arī mājas darbi un 
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galu galā, ir arī jāraksta. Bet tas ir visslidenākais – piespiest sevi rakstīt. Bez grūtībām pie 

rakstāmgalda sēžas tikai ģēniji un grafomāni,” uzskata M.Svīre. Pēc viņas teiktā, lai taptu stāsts, 

iepriekš viss ir rūpīgi jāizpēta un jāsagatavo. „Man ir jāizdomā varoņu vārdi, viņu vecums un 

jāizrēķina, kad kas notiek, lai nesanāk, ka varonei ir 60 gadu, bet viņa dzemdē pirmo bērnu. Starp 

citu, varoņu vārdu es atrodu kapsētās – tur to ir pa pilnam. Grāmatām neder uzvārdi Bērziņš vai 

Kalniņš, vajag ko sevišķāku, teiksim, Vārtukapteinis,” ar pieredzi dalās literāte, kura neraugoties uz 

savu cienījamo vecumu, joprojām sēžas pie datora un veido jaunas pasaules, jaunus likteņus. Kā 

viņai izdodas saglabāt tik možu garu? "Kad man palika 30 gadu, es sev un citiem teicu – „Man ir 30 

un pie tā mēs arī paliksim. Tad pagāja vēl 30 gadu un man jau bija 60, un es atkal teicu – „Man ir 

60 un pie tā mēs arī paliksim.” Vēl svarīgi ir turēt rumpi – neļaut sagumt pleciem un ievilkt 

vēderu,” sarunā ar lasītājiem M.Svīre apvieno nopietno un uzjautrinošo, pa reizei arī pieminot 

Vladimiru. „Runājot par sevi, es nevaru nerunāt par viņu. Mēs bijām pārāk cieši sajūgti. Lai arī 

ikdienā viens ar otru izspēlējām dažādas teatrālas epizodes, savās grāmatās Kaijaks bija ļoti 

nopietns un nekad neplēsa jokus,” teic rakstniece un atkal tikai prātot par veselumu un nodalāmo 

dzīvē un starp rindiņām. 

 

Lieldienu brīvdienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienu-brivdienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-04-

10/ 10.04.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās Lieldienu laikā mainīts darba laiks. 13. aprīlī, pirmsvētku dienā, 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darba laiks būs no pulksten 10 līdz 17, savukārt filiāles strādās no 10 

līdz 16. No 14. aprīļa līdz 17. aprīlim bibliotēkas būs slēgtas. Priecīgus svētkus! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40090 11.04.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=30867 11.04.2017. 

 

Vairākām iestādēm svētkos mainīts darba laiks 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vairakam-iestadem-svetkos-mainits-darba-laiks 12.04.2017. 

 

Lieldienu svētku laikā vairākās pilsētas iestādēs mainīts darba laiks. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka pirmssvētku dienā, 13. aprīlī, būs atvērta no pulksten 10 līdz 17, bet 

filiāles strādās no pulksten 10 līdz 15. Lielajā piektdienā pilsētas bibliotēkas būs slēgtas. 15. aprīlī 

nestrādās Jelgavas pilsētas bibliotēka, taču no pulksten 10 līdz 15 bibliotēkas filiālēs varēs nodot un 

saņemt grāmatas. Jāņem vērā, ka laika posmā no 16. aprīļa līdz 17. aprīlim bibliotēkas 

apmeklētājiem būs slēgtas. 

 

Mainīts darba laiks svētku periodā būs arī Jelgavas kultūras nama kasei. Ceturtdien, 13. aprīlī, tā 

būs atvērta no pulksten 14 līdz 18, bet Lielajā Piektdienā kultūras nama kase būs slēgta. Sestdien, 

15. aprīlī, kase strādās no pulksten 10 līdz 15 un no pulksten 17 līdz 18, savukārt svētdien tā būs 

slēgta visas dienas garumā. Pirmdien, 17. aprīlī, kase būs pieejama stundu – no pulksten 17 līdz 18.                  

 

Savukārt Jelgavas poliklīnika informē, ka no 14. līdz 17. aprīlim iestāde būs slēgta, taču nākamajā 

sestdienā, 22. aprīlī, poliklīnika strādās no pulksten 8 līdz 13. Svētku periodā iedzīvotāji pēc 

palīdzības aicināti vērsties pa tālruni 113, 63022469 vai Jelgavas pilsētas slimnīcas Uzņemšanas 

nodaļā (tālrunis 63021802). Ja nepieciešama pieredzējuša mediķa konsultācija, to iespējams saņemt, 

zvanot pa ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. 

 

Grāmata ar pievienoto vērtību jeb Autogrāfs bibliotēkas grāmatā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramata-ar-pievienoto-vertibu-jeb-autografs-bibliotekas-

gramata-2017-04-12/ 12.04.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienu-brivdienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-04-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienu-brivdienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-04-10/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40090
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=30867
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vairakam-iestadem-svetkos-mainits-darba-laiks
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramata-ar-pievienoto-vertibu-jeb-autografs-bibliotekas-gramata-2017-04-12/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramata-ar-pievienoto-vertibu-jeb-autografs-bibliotekas-gramata-2017-04-12/
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Bibliotēku nedēļā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 2.stāvā atklātas divas īpašu 

grāmatu izstādes – izdevumi ar autoru ierakstiem. Tādu bibliotēkas krājumā ir 

vairāki simti. Daudzu autoru vairs nav mūsu vidū, taču viņu ieraksti joprojām 

dzīvo grāmatās, un, tos uzlūkojot, atdzīvojas laiks un cilvēks. 

 

Bibliotēkā – 341 jauna grāmata 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-341-jauna-gramata 13.04.2017. 

 

20. aprīlī no pulksten 10 līdz 18 bibliotēkā notiks Jauno 

grāmatu diena. «Bibliotēkas krājums papildināts ar 341 jaunu 

grāmatu un 27 filmām,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga. 

Šoreiz starp jaunieguvumiem viņa izceļ Riharda Bargā 

grāmatu «Plikie rukši» – spilgtā un savulaik skandalozā 

rakstnieka jaunākā grāmata ir anekdotisku tekstu cikls par 

marginālo cilvēku un tā likteni Latvijā 50 gadu šķērsgriezumā. Ievērības cienīga ir arī Pola Beorna 

un Silēnas Edgāras grāmatu «14-14». Tas ir stāsts, kas iepazīstina ar diviem zēniem, kuri sākotnēji 

domā, ka ir brālēni,  divām īpatnējām pastkastītēm, vēstuļu rakstīšanu, draudzību, piedzīvojumiem 

un, protams, jauniem draugiem. 

 

Augstskolu studentiem, jaunajiem un arī pieredzējušiem pētniekiem sociālo, humanitāro, veselības 

aprūpes un izglītības zinātņu jomā noderēs grāmata «Pētniecība. Teorija un prakse – kolektīva 

monogrāfija par mūsdienu pētniecības sistēmu». 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26, Jelgavā. 

 

Bibliotēkas nedēļas galvenais notikums – Ģimenes diena 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-nedelas-galvenais-notikums-gimenes-diena 

14.04.2017. 

 

No 18. līdz 23. aprīlim Latvijā un Jelgavā tradicionāli 

notiks Bibliotēku nedēļa – šogad tās vadmotīvs ir 

«Bibliotēkas un sabiedrība; vienotas kopīgam mērķim», 

tādēļ interesenti šīs nedēļas garumā tuvāk varēs iepazīt 

bibliotēkas darbību un pieejamos resursus, kā arī piedalīties 

izzinošās aktivitātēs visai ģimenei. 

«Protams, apmeklēt bibliotēku un iepazīt tās darbību var ik 

dienu, bet šajā nedēļā mēs īpaši vēlamies akcentēt bibliotēkas darba ikdienu un pieejamos resursus. 

Viena no mūsu funkcijām ir apkopot grāmatas par Jelgavu un reģionu, un bibliotēkā ir izveidojies 

novadpētniecības literatūras krājums. Daļa no šīm grāmatām ir brīvpieejā, un tās mūsu lasītāji var 

atpazīt pēc īpaša logotipa, kas uzlīmēts uz grāmatām, – to veidojis Jelgavas mākslinieks Raitis 

Junkers,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga. Viņa papildina, ka 

bibliotēkā būs skatāma seno grāmatu izstāde par Jelgavu, kas ikdienā lasītājiem nav pieejama ar 

mērķi tās ilgāk saglabāt. 

 

Ceturtdiena, 20. aprīlis, ir Jauno grāmatu diena, un tajā interesenti varēs doties ekskursijā pa 

bibliotēku, apskatot arī tās telpas, kas ikdienā lasītājiem nav pieejamas, piemēram, grāmatu 

krātuves. «Šajā dienā atkal stāstīsim par to, kā var attālināti izmantot bibliotēkas – mums ir 

pieejamas jaunas datubāzes, kas ir noderīgas ikvienam. Daudzi domā, ka tās ir paredzētas tikai 

skolēniem un studentiem, taču šajās datubāzēs var atrast arī praktisku informāciju par dažādiem 

rokdarbiem, kulināriju un citām tēmām,» norāda bibliotēkas direktores vietniece. Bet 21. aprīlī 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-341-jauna-gramata
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-nedelas-galvenais-notikums-gimenes-diena
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bibliotēkā viesosies Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš tradicionāli lasīs pasaku 

bērndārzniekiem. 

 

Viens no centrālajiem notikumiem bibliotēku nedēļā būs pavasara Ģimenes diena, kas 23. aprīlī 

notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Šīgada tematika būs dzīvā daba, un no pulksten 12 bibliotēkā 

notiks dažādas radošās darbnīcas, klātesošie mācīsies atpazīt putnus un putnu balsis, izmantojot 

bibliotēkā pieejamos resursus, bet pulksten 13 bibliotēkas izstāžu galerijā interesenti aicināti uz 

tikšanos ar dziednieci un mākslinieci Elejas Veroniku, kuras izstāde «Daba un Elejas Veronika» jau 

šobrīd skatāma pilsētas bibliotēkā. «Kā mums atklāja Elejas Veronika, jau no agras bērnības viņai 

patīk zīmēt un gleznot, tādēļ viņa klātesošajiem stāstīs par savu gleznu tapšanas procesu un 

glezniecību kopumā,» papildina Dz.Punga. 

 

Daudzveidīgas izzinošās aktivitātes notiks arī Jelgavas pilsētas filiālbibliotēkās – Pārlielupes 

bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis». Sīkāk par pasākumiem var uzzināt 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pavasara-gimenes-diena-biblioteka-2017-04-18/ 

18.04.2017. 

 

Bibliotēkā apskatāmas grāmatas ar autoru ierakstiem 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-apskatamas-gramatas-ar-autoru-ierakstiem/ 

19.04.2017. 

 

Bibliotēku nedēļā Jelgavas pilsētas bibliotēkā var apskatīt divas 

īpašu grāmatu ekspozīcijas, kas apkopo izdevumus ar autoru 

ierakstiem – bibliotēkas krājumā ir vairāki simti šādu 

personalizētu grāmatu. 

Bibliotēkā apskatāmas grāmatas ar autoru ierakstiem 

Grāmatas ar ierakstiem, bibliotēkā nonākušas pa dažādiem ceļiem 

- autori tās dāvina draugiem, lasītājiem, bibliotēkām. Jelgavas 

bibliotēkā tās atdāvina arī bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki, 

kuri vairs nevēlas savās mājās glabāt lielas grāmatu kolekcijas informē pilsētas bibliotēka. 

  

Senākajās grāmatās interesanti un vērtīgi ir ne tikai autoru paraksti, bet arī īpašnieku ieraksti un 

piezīmes. Piemēram, kādā 19. gadsimtā Jelgavā izdotā sprediķu grāmatā cilvēks atklājis daļu ļoti 

nozīmīgu savas ģimenes dzīves notikumu. “Mūsu dēls Jēkabs Johans dzimis tai 26ta Februar 

1900.g. Krustīts tai 2tra Marta pl. 3jos. Miris tai 3scha Marta pl 5 1/2 no rīta. Glabāts tai 5ta Marta 

pl. 11–12 Jāņa kapos,” rakstīts grāmatā. Bet viens no jaunākajiem un unikālajiem ieguvumiem ir 

Imanta Ziedoņa “Epifāniju” 1978. gada izdevums ar autora vēlējumu Akadēmijas drāmas studijai ( 

tagad – LLU Studentu teātris) 1978. gada maijā: “Spēles, spēlēšanās, improvizācijas un nopietnu 

ēverģēlības garu vēlot, dziesmu, ekscentrikas un paradoksa garu kurinot, Imants Ziedonis. Jelgavā, 

pilī”. 

  

Izstāde ar senajām grāmatām apskatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā, bet mūsdienu autoru 

grāmatas ar autogrāfiem – Nozaru abonementā. Ekspozīcija bibliotēkā būs skatāma līdz 21. maijam. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-apskatamas-gramatas-ar-autoru-ierakstiem 

18.04.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40139 19.04.2017. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pavasara-gimenes-diena-biblioteka-2017-04-18/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-apskatamas-gramatas-ar-autoru-ierakstiem/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-apskatamas-gramatas-ar-autoru-ierakstiem
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40139
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Domes priekšsēdētājs lasa pasaku «Sprīdīša» audzēkņiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/domes-priekssedetajs-lasa-pasaku-spridisa-audzekniem 

21.04.2017. 

 

Šodien, Bibliotēku nedēļas laikā, pilsētas bibliotēkā tradicionāli 

viesojās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš 

pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» audzēkņiem lasīja 

Kristīnes Neimanes pasaku «Ezītis, kam nebija kažociņa». 

Pasaka stāstīja par kādu ezīti, kurš nevarēja doties skolas gaitās 

kopā ar brāli un māsu, jo viņam nebija tik svarīgā adatu kažociņa, 

kas varētu ezīti pasargāt. Redzēdams ezīša pārdzīvojumus, tēvs uzrunāja lāci – skroderi, kurš ezītim 

pašuva kažociņu no kastaņu mizām, un viņš varēja kopā ar brāli un māsu doties uz skolu, lai 

smeltos ežu gudrības. 

 

Bērnudārza «Sprīdītis» pedagoģe Rudīte Stalidzāne stāsta, ka šī ir jau trešā pirmsskolas izglītības 

iestādes viesošanās bibliotēkā, un, vērtējot no pieredzes, viņa atzīst, ka bērni tiešām interesējas par 

grāmatām un labprāt ņem tās līdzi uz bērnudārzu. «Bērniem patīk klausīties pasakas, un tā ir daļa no 

mūsu ikdienas – katru dienu pirms diendusas mēs bērniem lasām priekšā pasakas,» papildina 

pedagoģe. 

 

Arī šoreiz, lasot pasaku, bērni labprāt iesaistījās sarunā ar domes priekšsēdētāju, izsakot savus 

minējumus par to, kādu uzdevumu pilda eža kažociņš, un no kādiem mežā atrodamajiem augiem vēl 

varētu pašūt adatu kažociņu. Bet pēc pasakas noklausīšanās bērni pilsētas mēram pastāstīja par savu 

iestudējumu «Brēmenes muzikanti», ar ko viņi savas mammas priecēs Mātes dienā. «Mēs ik gadu 

iestudējam nelielas ludziņas – sākam jau pēc Jaunā gada un pamazām strādājam. Bērniem ļoti patīk, 

daudzi paši izrāda interesi spēlēt galveno lomu, un mums dažkārt pat nav viegli izlemt, kam to 

piešķirt,» atklāj «Sprīdīša» pedagoģe Anita Sarkanā. 

 

Daži bērni atzina, ka labprāt ne vien klausās pasakas, bet lasa arī paši. «Mani lasīt iemācīja mamma, 

un visvairāk man patīk dažādas pasakas. Šī ir mana trešā reize bibliotēkā – iepriekš šeit biju ar 

mammu,» stāsta «Sprīdīša» audzēkne Daniela. Arī viņas grupas biedrs Jēkabs atklāj, ka bibliotēku 

apmeklējis iepriekš un norāda, ka bieži lasa mājās – šobrīd Jēkabs lasa grāmatu «Supervaronis 

Kapteinis Apakšbiksis». 

 

Jāatgādina, ka Bibliotēku nedēļa noslēgsies ar pavasara ģimenes dienu pilsētas bibliotēkā, kas 23. 

aprīlī notiks no pulksten 12 līdz 15. Interesenti aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, 

minēt mīklas, atpazīt putnu balsis. Pulksten 13 bibliotēkas galerijā notiks tikšanās ar dziednieci un 

gleznotāju Elejas Veroniku, kuras gleznu izstāde «Daba un Elejas Veronika» šobrīd skatāma 

bibliotēkā, bet pulksten 14 interesenti aicināti piedalīties sarunās par ceļojumiem. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laiks svētkos 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-2017-04-

24/ 24.04.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkām svētkos mainīts darba laiks. 30. aprīlī Jelgavas pilsētas bibliotēka 

strādās no 10-16. 1. maijā, Darba svētkos, visas Jelgavas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas. 3. maijā, 

dienu pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas, Jelgavas pilsētas bibliotēka 

apmeklētājiem būs pieejama no 10-17, bet filiāles – bērnu bibliotēka „Zinītis”, Miezītes bibliotēka 

un Pārlielupes bibliotēka, no 10-16. 4. un 5. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētājiem 

nebūs pieejamas. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/domes-priekssedetajs-lasa-pasaku-spridisa-audzekniem
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-2017-04-24/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-2017-04-24/
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http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekam-svetkos-mainits-darba-laiks-4 29.04.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40193 27.04.2017. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

2017-04-24/ 24.04.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi ir iespējams nodot bibliotēkas grāmatas, nemaksājot 

kavējuma naudu. Jelgavas pilsētas bibliotēkā Aizmāršīgo lasītāju diena ir katra mēneša pēdējā 

ceturtdiena (diena pirms Spodrības dienas), savukārt filiāles: bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes 

bibliotēka un Miezītes bibliotēka, šādu iespēju piedāvā katra mēneša pēdējā sestdienā. Ja grāmatas 

ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām. Marta mēnesī Aizmāršīgo 

lasītāju diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir 27. aprīlī, bet filiālēs 29. aprīlī. Tiekamies bibliotēkā - 

labo sajūtu vietā! 

 

Baltā galdauta svētki 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/balta-galdauta-svetki/ 26.04.2017. 

 

Jelgavas pilsēta, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Jelgavas Amatu 

vidusskola un mākslas studija "Mansards" ielūdz jelgavniekus un 

pilsētas viesus uz Baltā galdauta svētkiem 2017. gada 4. maijā 

pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā, Akadēmijas 

ielā 26. 

  

Baltā galdauta svētki 

Pasākumā piedalīsies Zane Jančevska un Andris Daņiļenko ar 

programmu "Mēs esam te, Latvija!". 

  

Svētku laikā būs iespējams nobaudīt Jelgavas Amatu vidusskolas gatavotās uzkodas, aplūkot 

mākslas studijas "Mansards" audzēkņu tēlniecības darbu izstādi "Zelta rokas" un mākslas darbu 

izstādi "Jelgavas ainava". Raitis Junkers, mākslas studijas vadītājs, pasākumu iemūžinās gleznā. 

  

Svētku laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar "Lasītājs dāvina lasītājam" plauktu un atrast varbūt tieši 

sev īpašo grāmatu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavniekus-aicina-uz-balta-galdauta-svetkiem-bibliotekas-

pagalma-229203  28.04.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41076&type=0 26.04.2017. 

 

Apbalvojums bibliotēkai 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/apbalvojums-bibliotekai-2017-04-26/ 26.04.2017. 

 

Šī gada aprīlī Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā ar elektronisko resursu 

piegādātājiem – SIA Tilde, SIA LURSOFT IT un SIA Leta rīkoja ekspreskonkursu Latvijas 

pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem par radošāko ideju datubāzu resursu izmantošanas 

veicināšanā – IZMANTO RESURSUS RADOŠI! Vērtēšanas komisija apbalvošanai izvirzīja 4 

bibliotēkas, KISC speciālo balvu saņēma Valmieras bibliotēka un Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Pilsētas bibliotēkai dāvina enciklopēdiju 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-bibliotekai-davina-enciklopediju 28.04.2017. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekam-svetkos-mainits-darba-laiks-4
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40193
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-04-24/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-04-24/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/balta-galdauta-svetki/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavniekus-aicina-uz-balta-galdauta-svetkiem-bibliotekas-pagalma-229203
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavniekus-aicina-uz-balta-galdauta-svetkiem-bibliotekas-pagalma-229203
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41076&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/apbalvojums-bibliotekai-2017-04-26/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-bibliotekai-davina-enciklopediju
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Jelgavas pilsētas bibliotēka ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības starpniecību 

saņēmusi dāvinājumu no biedrības «Laikmets» – Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības skuju 

koku enciklopēdiju. 

Enciklopēdija ir šķirņu un sugu visaptveroša rokasgrāmata angļu valodā, 2 sējumos, kurā apkopota 

informācija par visām 615 pasaules skujkoku sugām un vairāk nekā 8000 reģistrētām skujkoku 

šķirnēm. Tās autors ir Āris Auders, taču līdzautors – Anglijas Skujkoku biedrības prezidents Dereks 

Spaisers. Grāmatas izdevējs ir Anglijas Karaliskā dārzkopības biedrība. 

 

Enciklopēdija ir ilustrēta ar vairāk kā 5 000 fotogrāfijām, kuras uzņemtas dažādās Eiropas un 

pasaules valstu dārzniecības, kokaudzētavās un skuju koku kolekcionāru dārzos. Lai parādītu augu 

krāsas un tekstūras izmaiņas vasaras un ziemas periodā, daudzi stādi tika fotografēti atšķirīgos 

gadalaikos. Kopumā, enciklopēdijas gatavošanas laiks ilga 7 gadus. Ilustrētā skuju koku 

enciklopēdija ir šobrīd pasaulē lielākais un pilnīgākais izdevums, kurā ir aprakstīti un ilustrēti visi 

zināmie ziemcietīgie un tropiskie skuju koki. 
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MAIJS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada maijā 

 

Medijs Maijs 

www.jelgavasvestnesis.lv  6 

www.zz.lv 4 

www.jelgavniekiem.lv  5 

www.jelgava.lv  13 

www.novaja.lv  1 

www.biblioteka.lv  2 

www.liepajasczb.lv  1 

www.irliepaja.lv  1 

www.liepajaskultura.lv  1 

www.unesco.lv  1 

KOPĀ 35 

 

Pilsētas bibliotēkai dāvina enciklopēdiju 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-bibliotekai-davina-enciklopediju/  02.05.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

atbalsta biedrības starpniecību saņēmusi dāvinājumu no 

biedrības “Laikmets” – Anglijas Karaliskās dārzkopības 

biedrības skuju koku enciklopēdiju. 

Pilsētas bibliotēkai dāvina enciklopēdiju 

Enciklopēdija ir ilustrēta ar vairāk kā 5 000 fotogrāfijām, kuras 

uzņemtas dažādās Eiropas un pasaules valstu dārzniecībās, 

kokaudzētavās un skuju koku kolekcionāru dārzos. 

Enciklopēdija ir šķirņu un sugu visaptveroša rokasgrāmata 

angļu valodā, 2 sējumos, kurā apkopota informācija par visām 615 pasaules skujkoku sugām un 

vairāk nekā 8000 reģistrētām skujkoku šķirnēm. 

  

Izdevuma autori ir Āris Auders un Anglijas Skujkoku biedrības prezidents Dereks Spaisers. Autori 

pie enciklopēdijas sastādīšanas strādājuši 7 gadus. Ilustrētā skuju koku enciklopēdija ir šobrīd 

pasaulē lielākais un pilnīgākais izdevums, kurā ir aprakstīti un ilustrēti visi zināmie ziemcietīgie un 

tropiskie skuju koki. 

 

 

 

 

 

4. maija svētki Jelgavā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/4-maija-svetki-jelgava/ 03.05.2017. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.liepajasczb.lv/
http://www.irliepaja.lv/
http://www.liepajaskultura.lv/
http://www.unesco.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-bibliotekai-davina-enciklopediju/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/4-maija-svetki-jelgava/


107 
 

4. maijā visā Latvijā tiek atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 

gadadiena. Jelgavnieki šajā dienā pulksten 10 tradicionāli aicināti nolikt ziedus pie Latvijas pirmā 

prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, bet pulksten 17 Pasta salā pievienoties svētku koncertā “Es tev 

savu dziesmu dodu”. 

4. maija svētki Jelgavā 

Svētku koncerts "Es tev savu dziesmu dodu" 

  

Šogad Pasta salā jelgavniekus vienos dziesma, aicinot uz svētku koncertu “Es tev savu dziesmu 

dodu”.   

  

Koncertā piedalās: 

 

Solisti Ance Krauze un Daumants Kalniņš; 

Kori - Jauktais koris BALTI, kamerkoris "Mītava", Ozolnieku jauktais koris "Līga", Koris TIK UN 

TĀ, "Riti", "Zemgale", "Re kā"; 

Deju kolektīvi - Tautas deju ansamblis "Lielupe", DA "Pērle"; 

Instrumentālā grupa Raita Ašmaņa vadībā.  

  

Baltā galdauta svētki Jelgavā 

  

Nostiprinot kopā būšanas tradīciju pie viena galda aizvadīt svētkus aicināti arī jelgavnieki. Baltā 

galdauta svētki Jelgavā tiks atzīmēti 4.maijā pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā. 

  

Pasākumā piedalīsies Zane Jančevska un Andris Daņiļenko ar programmu "Mēs esam te, Latvija!". 

  

Svētku laikā būs iespējams nobaudīt Jelgavas Amatu vidusskolas gatavotās uzkodas, aplūkot 

mākslas studijas "Mansards" audzēkņu tēlniecības darbu izstādi "Zelta rokas" un mākslas darbu 

izstādi "Jelgavas ainava". Raitis Junkers, mākslas studijas vadītājs, pasākumu iemūžinās gleznā. 

  

Tāpat pie balti klāta galda aicina sēsties Jelgavas Spīdolas ģimnāzija. Skolas pagalmā jau pulksten 

11 tiks klāti galdi un skolas audzēkņi, kā arī ikviens jelgavnieks aicināts uz svētkiem ierasties ar 

savas ģimenes iecienītākajiem ēdieniem. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-svines-4-maija-svetkus 01.05.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40233 03.05.2017. 

 

Baltā galdauta svētki – viegli pozitīvā gaisotnē 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/balta-galdauta-svetki-viegli-pozitiva-gaisotne 04.05.2017. 

 

Šodien vairākās vietās Jelgavā tiek atzīmēti Baltā galdauta svētki, 

kuri ar katru gadu pulcē arvien vairāk dalībniekus. «Šie svētki 

simbolizē draudzību un sirsnību – pret saviem tuvākajiem, 

draugiem vai kaimiņiem. Tā ir iespēja pavadīt kopā nesteidzīgus 

un laimīgus mirkļus. Novēlu šodien katram justies nepiespiesti un 

brīvi,» tā svētku pasākuma atklāšanā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

pagalmā klātesošos izrunāja namamāte Lāsma Zariņa. 

Nudien, vasarīgajā dienā bibliotēkas pagalmā jelgavnieki nesteidzīgi rosījās – daži ar interesi vēroja 

mākslinieka Raita Junkera gleznošanu, citi klausījās un dziedāja līdzi Andra Daņiļenko un Zanes 

Jančevskas dziedātajām dziesmām. Par patīkamu pārsteigumu bija parūpējušies Jelgavas Amatu 

vidusskolas skolēni, kuri bija pagatavojuši garšīgas uzkodas. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-svines-4-maija-svetkus
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40233
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/balta-galdauta-svetki-viegli-pozitiva-gaisotne


108 
 

«Es esmu ieradies, lai novērtētu meitiņas veidotos mākslas darbus. Šodien ir patīkams laiks, tādēļ ir 

jauki pavadīt laiku ar ģimeni – cik saprotu, šāds ir arī šo svētku mērķis,» tā jelgavnieks Armands 

Kārkliņš, kurš arī uzteica gardās uzkodas. 

 

Savukārt pensionārs Jānis Siliņš atzīmē, ka jaunu svētku tradīciju iedibināšana ir apsveicama ideja. 

«Mēs latvieši esam pieraduši atzīmēt dažādus negatīvus notikumus, bet par maz priecājamies par 

pozitīvajiem. 4. maijs ir valsts līmeņa svētki, mums jābūt lepniem par šo dienu. Uztveru pozitīvi 

ideju par Baltā galdauta svētku iedibināšanu. Jo to mērķis ir apstāties no ikdienas darbu veikšanas 

un būt kopā ar sev tuvajiem,» uzskata J.Siliņš. 

 

Jāpiebilst, ka Baltā galdauta svētki tika atzīmēti arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, kur pozitīvā 

gaisotnē bija pulcējušies gan skolēni, gan viņu vecāki. Katra atnestais mielasts tika nolikts uz galda, 

un vēlāk arī notiesāts. 

 

Jāatgādina, ka pulksten 17 Pasta salā sāksies svētku koncerts «Es tev savu dziesmu dodu». Koncertā 

uz skatuves varēs redzēt gan pašmāju korus – «Balti», «Mītava», «Līga», «Tik un tā», «Riti», 

«Zemgale» un «Re kā» –, gan deju kolektīvus – tautas deju ansambli «Lielupe» un Rīgas deju 

ansambli «Pērle». Pasākumā uzstāsies arī solisti Ance Krauze un Daumants Kalniņš. Ieeja koncertā 

ir bez maksas 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/balto-galdautu-4-maija-klaj-gan-pasi-gan-ar-pasvaldibu-atbalstu-

foto-229340 04.05.2017. 

 

Māmiņdienas pasākums bērnu bibliotēkā "Zinītis" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mamindienas-pasakums-bernu-biblioteka-zinitis-2017-05-

10/ 10.05.2017. 

 

Šo sestdien, 13. maijā, plkst. 15:00 Jelgavas bērnu bibliotēka „Zinītis” piedāvā īpašu Māmiņdienai 

veltītu pasākumu – nodarbību “Māmiņas un bērna kopābūšana caur prieku, deju un pasakām”. 

Bibliotēkas kolektīvs aicina piedalīties māmiņas vai vecmāmiņas ar bērniem (3- 11 gadi) . 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgārijā norisinājās Erasmus+ projekta „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma 

bibliotekāriem” trešā starptautiskā tikšanās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bulgarija-norisinajas-erasmus-projekta-andragogija-

virtuala-talmacibas-sistema-bibliotekariem-tresa-starptautiska-tiksanas-2017-05-11/ 11.05.2017. 

 

No š.g. 23. līdz 28. aprīlim Nikolā Furnadžijeva Reģionālajā bibliotēkā 

Pazardžikā (Bulgārija) notika trešā starptautiskā Erasmus+ projekta 

„Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem” sadarbības 

partneru sanāksme. Projekta partneri no Lietuvas (Viļņas apriņķa 

Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka), Latvijas (Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, Jelgavas pilsētas bibliotēka) un Bulgārijas (Inovatīvu 

sabiedrības centru asociācija, Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka) 

tikšanās laikā dalījās savā pieredzē par projekta īstenošanas gaitu, aktivitātēm un rezultātiem. 

 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/balto-galdautu-4-maija-klaj-gan-pasi-gan-ar-pasvaldibu-atbalstu-foto-229340
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/balto-galdautu-4-maija-klaj-gan-pasi-gan-ar-pasvaldibu-atbalstu-foto-229340
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mamindienas-pasakums-bernu-biblioteka-zinitis-2017-05-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mamindienas-pasakums-bernu-biblioteka-zinitis-2017-05-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bulgarija-norisinajas-erasmus-projekta-andragogija-virtuala-talmacibas-sistema-bibliotekariem-tresa-starptautiska-tiksanas-2017-05-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bulgarija-norisinajas-erasmus-projekta-andragogija-virtuala-talmacibas-sistema-bibliotekariem-tresa-starptautiska-tiksanas-2017-05-11/


109 
 

Agneses Ločmeles gleznu izstāde "Jelgava laiku lokos" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/agneses-locmeles-gleznu-izstade-jelgava-laiku-lokos-2017-

05-11/ 11.05.2017. 

 

No 11.05. Jelgavas bērnu bibliotēkā "Zinītis" apskatāma Agneses Ločmeles 

gleznu izstāde "Jelgava laiku lokos". Izstādes "Jelgava laiku lokos" ideja 

māksliniecei radās līdz ar Zinātnisko pētniecisko darbu "Jelgavas rātsnama 

modelēšana, izmantojot vēsturiskās fotogrāfijas". Tā kā ZPD tika rakstīts 

vasarā, māksliniece nolēma arī iepazīt zudušo Jelgavu, pētot vēsturiskās 

fotogrāfijas, uzgleznojot un uzzīmējot tās. Kā pretstatu izstādē ir iekļāvusi arī 

Jelgavas ainavas, kuras mēs redzam šodien. 

 

«Zinītī» svin Mātes dienu 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ziniti-svin-mates-dienu 13.05.2017. 

 

Šodien Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis» pulcēja 

māmiņas un vecmāmiņas ar bērniem, lai aizvadītu Mātes 

dienai veltītu pasākumu «Māmiņas un bērna kopā būšana 

caur prieku, deju un pasakām». 

«Šodien gatavojām īpašu pasākumu, ar kuru māmiņām 

vēlējāmies pateikt paldies par to, ka viņas ved savus 

bērnus uz bibliotēku,» tā bērnu bibliotēkas «Zinītis» 

vadītāja Baiba Karčevska, piebilstot, ka tādā veidā bērni 

kļūst par pastāvīgiem bibliotēkas apmeklētājiem un nākotnē atgriežas jau ar pašu bērniem. 

 

Pasākumu atklāja iedomu ceļojums uz Ķīnu, kura laikā bērni un vecāki atbildēja uz dažādiem 

viktorīnas jautājumiem, taču turpinājumā norisinājās radošās biodejas. «Tas ir īpašs kustību veids, 

kurš bērniem uzlabo stāju, mazina agresivitāti, stresu, uzlabo komunikāciju ar vecākiem un 

vienaudžiem un palīdz pārvarēt kautrīgumu,» stāsta biodejas jeb dzīves dejas pasniedzējas Ilze 

Šteinburga un Alise Lūse, atklājot, ka dejas dzimtene ir Vācija un tur tā iekļauta pirmsskolu 

izglītības sistēmā. 

 

Mamma Vita Vītiņa un trīs gadus jaunā Elizabete Elīza šodien bibliotēkā ir pirmo reizi. «Šodien ir 

lielā diena – atnācām piereģistrēties un redzējām, ka notiek māmiņdienas pasākums,» saka 

V.Vītiņa. Jaunā sieviete atzīst, ka Mātes diena ir sievišķīgi svētki, kad var ļauties emocijām un 

pateikt savai mammai paldies. «Ar laiku pateikties mammai gribas arvien biežāk,» tā V.Vītiņa, 

piebilstot, ka sāka apzināties mammas ieguldījumu savās dzīves gaitās tikai tad, kad pati kļuva par 

mammu. 

 

Uz bibliotēkas pasākumu ieradās arī ciemiņi no Liepājas. Līga, Pēteris un mazā Jasmīna devušies 

uz Jelgavu tieši deju dēļ. «Vīrs ir ļoti aizrāvies ar biodeju – kustību ar jēgu –, tādēļ šodien 

mēģināsim darboties visi kopā,» tā Līga Enģele, atklājot, ka meklējusi alternatīvas nodarbības visā 

Latvijā, taču tā arī nav atradusi. «Manuprāt, tā būs laba ģimenes izklaide un jauks svētku 

apsveikums,» piebilst P.Taukulis. 

 

Papildu spēlēm un dejām mammām dāvāja bērnu radošajā darbnīcā sarūpētos apsveikumus un 

zīmēja to, ko piedzīvoja nodarbībā. Savukārt bibliotēka, sveicot visas māmiņas svētkos, sarūpēja 

īpašu grāmatu izstādi «Māte un bērns», kurā var atrast ne tikai nozaru literatūru par bērna 

audzināšanu un attīstību, bet arī daiļliteratūru – stāstus un pasakas par māmiņām un ģimeni. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/agneses-locmeles-gleznu-izstade-jelgava-laiku-lokos-2017-05-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/agneses-locmeles-gleznu-izstade-jelgava-laiku-lokos-2017-05-11/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ziniti-svin-mates-dienu
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http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/biblioteka-aicina-bernus-un-maminas-but-kopa-deja-un-

pasakas-229457 11.05.2017. 

 

Jaunumu dienā aicina bibliotēka 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-aicina-biblioteka-2017-05-15/ 15.05.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno 

grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 18. maijā no pulksten 10 līdz 18 

ikviens interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās 

grāmatas, CD un citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku 

un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam 11.05.2017. 

 

Muzeju nakts Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakts-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 15.05.2017. 

 

Jau ceturto gadu Muzeju naktī ar plašu un daudzveidīgu programmu ciemos aicina arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēka. Bibliotēkas 1. stāvā tiks uzklausīts ikviens, kurš vēlēsies pastāstīt par savu mūžā 

pirmo bibliotēkas apmeklējumu. Savukārt izstāžu galerijā pulksten 20 un 21 skanēs neliels koncerts  

Muzikālas skices “Intermeco laikā”. 

  

Muzeju nakts Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

Koncertā Muzikālas skices “Intermeco laikā” spēlēs Karlīna Īvāne (vijole, alts, viola d'amore), 

Aleksandrs Vališevskis (ģitāra) un mūzikas studijas Vijolīte audzēkņi Ieva Millere, Madara 

Kauliņa, Amanda Patjanko, Ēvalds un Paulīna Vališevski. 

  

Pēc muzikālā priekšnesuma izstāžu galerijā bērni varēs klausīsies un vērot 

Kristīnes Neimanes pasakas “Ezītis, kam nebija kažociņa” attēlu teātri. 

  

Bibliotēkas informācijas centrā un 1. stāva abonementā darbosies vairākas 

radošās darbnīcas, bērni varēs izgatavot senās atklātnītes, pirmatnējos 

mūzikas instrumentus, rotaļu pulksteņus un balonus, dekorēt akmeņus un 

gliemežvākus ar senajām latviešu spēka zīmēm. 

  

2. stāvā ikvienam būs iespēja izmērīt sevi collās, pēdās vai citās senās 

mērvienībās, pārbaudīt savas zināšanas, minot senos vārdus vai griežot Laika ratu Jelgavā. 

Savukārt,  lasītavā apmeklētājus gaidīs vairākas interesantas izstādes par dažādu nozaru attīstības 

vēsturi, papildinātas ar seniem priekšmetiem, fotokolāža ar bibliotēkas darbinieku portretiem no 

bērnības līdz mūsdienām un albums 21. gadsimta paaudzei Modes un stila enciklopēdija. Bet, 

bibliotēkas Mazajā zālē 3. stāvā atdzīvosies “citā laikmetā dzimušās”  un daudzviet sen aizmirstās 

vinila skaņuplates. 

  

Visā ēkā skanēs mūzika no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Latvijas vēsturisko skaņu 

ierakstu kolekcijas. Kolekcijai par pamatu ņemtas “Bellaccord Electro” un pēc Otrā pasaules kara 

Rīgā izdotās šellaka skaņuplates, ietverot arī citu firmu skaņuplates ar latviešu mūziku vai 

izpildītājiem. 

  

Muzeju nakts bibliotēkā no pulksten 19. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/biblioteka-aicina-bernus-un-maminas-but-kopa-deja-un-pasakas-229457
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/biblioteka-aicina-bernus-un-maminas-but-kopa-deja-un-pasakas-229457
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-aicina-biblioteka-2017-05-15/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakts-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
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http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/laiks-atraki-steidzas-ka-vagona-rats-ritvakar-

muzeju-nakts-229545 19.05.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40322 16.05.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40299 12.05.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41293&type=0 15.05.2017. 

 

Godina Zemgales reģiona labākos bibliotekārus 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/godina-zemgales-regiona-labakos-bibliotekarus 17.05.2017. 

 

Šodien pirmo reizi tika pasniegta balva «Gada 

bibliotekārs Zemgalē 2017», kurai Zemgales 

bibliotekāri izvirzīja piecus nominantus – to vidū arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas bibliotekāri Viktoriju 

Agafonovu. 

«Šogad esam iedibinājuši jaunu tradīciju un ceram, ka 

tā turpināsies vēl daudzus gadus,» par balvu «Gada 

bibliotekārs Zemgalē 2017» stāsta Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Viņa papildina, ka bibliotekāru vērtēšanā lieti esot noderējušas 

dzejnieka Imanta Ziedoņa izceltās vērtības ؘ– izcilība, degsme, sūtība, stāja, veiksme un savpatnība. 

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļas balvai tika izvirzīti pieci bibliotekāri, par kuriem 

balsoja biedrības valde. Balsojums bija vienlīdzīgs, tādēļ Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes 

priekšsēdētāja Māra Jēkabsone balvas ieguvēja vārdu izlozēja – mākslinieces Asnates Zuteres 

veidoto stikla balvu saņēma Dobeles novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Klāra Meņģele, bet 

pārējos nominantus sveica, pasniedzot Goda rakstu. 

 

Pirms balvas ieguvēja izlozes Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore klātesošos iepazīstināja ar 

balvai izvirzīto bibliotekāru ieguldījumu kolēģu acīs. V.Agafonovas kolēģi augstu novērtē 

bibliotekāres ieguldījumu darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu «Alise», kā arī viņas aktīvo 

darbību senioru datorapmācībā. «Uzskatu, ka lielākoties par saviem profesionālajiem sasniegumiem 

varu pateikties kolektīvam, jo mūsu darbā liela nozīme ir komandas darbam,» atklāj V.Agafonova, 

kura Jelgavas pilsētas bibliotēkā strādā jau 11. gadu. «Ar senioru datorapmācību nodarbojamies jau 

kopš 2008. gada, un priecē, ka interesentu ir tiešām daudz. Seniorus interesē darbs ar saziņas 

līdzekļiem, piemēram, «Skype», palīdzam apgūt arī darbu ar internetbanku, sludinājumu 

ievietošanu un citas praktiskas lietas,» stāsta V.Agafonova, kura šobrīd strādā arī pie «Erasmus+» 

projekta «Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem», kurā ir koordinatore un satura 

veidotāja. 

 

Jāpiebilst, ka Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļa balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt 

atzinību biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spēj 

iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. 

 

Bibliotekāru sveikšana notika Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, kur risinājās 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales reģiona seminārs «Bibliotēka un sociālie mediji». 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-bibliotekars-zemgale-2017-05-23/ 23.05.2017. 

 

Muzeju naktī aicina domāt par laiku 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-aicina-domat-par-laiku/ 20.05.2017. 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/laiks-atraki-steidzas-ka-vagona-rats-ritvakar-muzeju-nakts-229545
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/laiks-atraki-steidzas-ka-vagona-rats-ritvakar-muzeju-nakts-229545
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40322
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40299
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41293&type=0
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/godina-zemgales-regiona-labakos-bibliotekarus
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-bibliotekars-zemgale-2017-05-23/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-aicina-domat-par-laiku/
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Šī gada Muzeju nakts tēma ir “Laika rats”, kas nemitīgi 

griežas un skaita laiku uz priekšu. Ģederta Eliasa Jelgavas 

Vēstures un mākslas muzejs, Dzelzceļa vēstures muzeja 

Jelgavas ekspozīcija, Jelgavas pils, Svētās Trīsvienības 

baznīcas tornis, pilsētas bibliotēka un Mākslas skola ir vietas, 

kur 20. maijā no pulksten 19 līdz 1 laika ratu varēs iegriezt 

pretējā virzienā. 

Muzeju naktī aicina domāt par laiku 

Muzeju nakts šoreiz veltīta Eduarda Veidenbauma dzejas rindām “Laiks ātrāki steidzas kā vagona 

rats”, tādēļ pilsētas muzeji sagatavojuši pasākumu programmu, kas rosinās domāt par laiku. 

  

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, atklājot pasākumu programmu pulksten 19, 

demonstrēs dokumentālo filmu par laiku un kino "To atceras tikai vilcieni", pulksten 20:30 aicinās 

uz ansambļa "Vīzija" priekšnesumu, savukārt pulksten 21 – erudīcijas spēli "Rit laika rats". 

Papildināt kultūras vēstures zināšanas varēs, apskatot izstādes "Edvīns Kalnenieks. Pusgadsimts 

Jelgavas teātrī" un muzeja "Mir" vēdekļu izstādi. 

  

Muzeju naktī atvēlēt laiku ne tikai vēstures izziņai, bet arī dziesmām, dejām, radošām nodarbēm, 

teātrim un mākslai jelgavniekus aicina Jelgavas pils. Visa vakara garumā pils gaitenī varēs skatīties 

dokumentālo filmu “Jelgavas pils – laikmeta spogulis”, vēlāk pārbaudot zināšanas virtuālā spēlē par 

Jelgavas pili, kā arī citas aktivitātes un muzikāli priekšnesumi. 

  

Savukārt Jāņa Čakstes bulvārī 5a, no pulksten 22 līdz 24 Jelgavas Studentu teātrī rādīs jumta vīziju 

“Divi maija vakari 2017”, kas veltīta pirmajam Starptautiskajam universitāšu teātru festivālam 

Jelgavā. 

  

Arī šogad Muzeju naktī ciemiņus gaidīs Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas filiāle, 

ekspozīcijā “Mazā metāla sirds” iepazīstinot ar mazbānīša vēsturi Latvijā. Šī ir jauna ekspozīcija, 

ko atklās tikai dažas dienas pirms Muzeju nakts. Muzeja telpās būs iespēja skatīt arī 1987. gada 

videofilmu “… bet vilciens brauc” un filmas tapšanas aizkadra notikumus Jelgavas depo. Pulksten 

19, 20 un 21 muzejā izskanēs akordeonistes Maritas Karpas muzikālais priekšnesums, savukārt 

pulksten 21.30 notiks pieslēgšanās Dzelzceļa muzejam Rīgā, kur tiks demonstrēta filmas “Tvaika 

vilnis” pirmizrāde. 

  

Ceļot laikā un iejusties 20. gadsimta Jelgavā varēs Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī – tur 

būs iespēja vērot, kā, laikam ejot, mainījušies Jelgavas pilsētas skati, un ekspozīcijā izzināt Latvijas 

Valsts prezidentu dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus, nozīmīgākos pilsētas vēstures notikumus un 

Zemgales tautastērpa rakstus. Savukārt Konferenču zālē apmeklētājus sagaidīs īpaši sagatavota 

vēstures telpa, kurā bilžu stāstā par Svētās Trīsvienības baznīcu varēs apskatīt tās vēsturi no 

pirmsākumiem līdz 1944. gadam, kad to nopostīja, un uzzināt, kā pēc vairāk nekā pusgadsimta 

atdzimis baznīcas tornis. Jāpiebilst, ka skatu laukumā no 37 metru augstuma būs iespēja vērot arī 

mūsdienu naksnīgo Jelgavu. 

  

Laika ratu Muzeju naktī iegriezīs arī Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pasākumā apmeklētājus 

iepazīstinās ar grāmatu izstādi par mūzikas vēsturi, savukārt fonā varēs ieklausīties Karlīnes Ivānes 

vijoles spēlē. Turpinot muzikālo tēmu, notiks interaktīva darbošanās ar vinila skaņuplatēm, bet, 

iestājoties tumšākam laikam, tam pievienosies ēnu teātris un ļauties improvizācijām varēs arī 

skatītāji. Būs skatāma arī izstāde par grāmatas vēsturi, pasta un dzelzceļa attīstību, kā arī īpaša 

fotokolāža, kurā attēlotas bibliotekāru gaitas no bērnības līdz mūsdienām. Turpinājumā norisināsies 

erudīcijas konkursi “Atrodi katalogā” un “Laika rats Jelgavā”. Bibliotēkas telpās darbosies arī 

“Laika mērs”, kas interesentiem palīdzēs sevi izmērīt senajās mērvienībās. 
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Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/foto-video/muzeju-nakti-jelgavnieki-griez-laika-ratu-foto-229562 21.05.2017. 

 

Pilsētas bibliotēka iekļauta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā "Stāstu bibliotēkas" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-ieklauta-unesco-latvijas-nacionalas-

komisijas-tikla-stastu-bibliotekas-2017-05-21/ 21.05.2017. 

 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas” ir īpaša Latvijas bibliotēku 

sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka 

kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Dalība tīklā "Stāstu bibliotēkas" 

ļaus Jelgavas pilsētas bibliotēkai aktualizēt bibliotēkas ēkas kā vietējas nozīmes arhitektūras 

pieminekļa vērtību, veidojot vēsturisko stāstu pasākumu „Sienas, kas runā”, veltītu bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zāles sienu gleznojumiem. 

 

Publicēts arī: 

http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvija-turpmak-bus-37-unesco-stastu-bibliotekas/ 

18.05.2017. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

2017-05-21/ 22.05.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi ir iespējams nodot bibliotēkas grāmatas, nemaksājot 

kavējuma naudu. 

  

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā Aizmāršīgo lasītāju diena ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena (diena 

pirms Spodrības dienas), savukārt filiāles: bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un 

Miezītes bibliotēka, šādu iespēju piedāvā katra mēneša pēdējā sestdienā. Ja grāmatas ir nozaudētas 

vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām. 

  

Maija mēnesī Aizmāršīgo lasītāju diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir 25.maijā, bet filiālēs 

27.maijā. 

  

Atgādinām, ka grāmatas iespējams nodot jebkurā no pilsētas bibliotēkām, kas ir tuvāk un izdevīgāk 

lasītājam. Tas nozīmē, ka grāmata, kas paņemta Jelgavas pilsētas bibliotēkā, var tikt nodota, 

piemēram, Miezītes bibliotēkā.  

  

Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40364 22.05.2017. 

 

 

 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā 

http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:458612 24.05.2017. 

 

2017. gada 23. maijā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 

pārstāvji piedalījās pārrobežu projekta “Bibliotēku pakalpojumu 

modernizēšana un sistēmas pilnveidošana pierobežas reģionā”(Self-

service libraries for different generations)  pirmajā sanāksmē Jelgavas 

http://www.zz.lv/foto-video/muzeju-nakti-jelgavnieki-griez-laika-ratu-foto-229562
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-ieklauta-unesco-latvijas-nacionalas-komisijas-tikla-stastu-bibliotekas-2017-05-21/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-ieklauta-unesco-latvijas-nacionalas-komisijas-tikla-stastu-bibliotekas-2017-05-21/
http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvija-turpmak-bus-37-unesco-stastu-bibliotekas/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-05-21/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-05-21/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40364
http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:458612
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pilsētas bibliotēkā, kurā ar projekta partneriem – vadošo partneri Jelgavas pilsētas bibliotēku un 

Šauļu pilsētas bibliotēku tika pārrunāta un izvērtēta informācija par projekta īstenošanu,  projekta  

pirmā pārskata perioda galvenajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, galvenajiem 

notikumiem. 

 

Projekta galvenā ideja ir modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos 

daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības 

sistēmu, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017. – 

30.04.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu 

bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu. 

 

Projekta īstenošanas laikā  jauninājumi tiks ieviesti gan Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, 

gan  bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” – tiks uzstādīta elektroniskā drošības sistēma un 

pašapkalpošanās iekārta, iegādātas spēles dažāda vecuma bērniem, kas vecinās  loģisko domāšanu, 

pasaules izzināšanu, radošumu, jaunradi, tiks organizēti publiski pasākumi bērniem un viņu 

vecākiem, kas sekmēs saliedētību  un ģimeniskumu.  

 

Projekta virsuzdevums – radīt mūsdienīgi pievilcīgu un labvēlīgu vidi informācijas, kultūras un 

tālākizglītības sniegšanai, pilnveidojot un attīstot bibliotēkā piedāvāto pakalpojumu klāstu, 

palielinot bibliotēkas lomu vietējā sabiedrībā. 

 

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju 

skaitu palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks veidota ar Eiropas Savienības finansiālu 

atbalstu Interreg Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. gadam  projekta Nr. LLI-110 

ietvaros. 

 

Attēlā - Tikšanās dalībnieki Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

 

Publicēts arī: 

http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/liepajas-centrala-zinatniska-biblioteka-uzsak-dalibu-latvijas-

%E2%80%93-lietuvas-parrobezu-projekta 30.05.2017. 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/zinatniska-biblioteka-uzsak-dalibu-parrobezu-projekta/ 

31.05.2017. 

 

 

 

 

 

Miniatūrgrāmatu kolekcija Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miniaturgramatu-kolekcija-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

2017-05-25/ 25.05.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās ir 208 nosaukumu miniatūrizdevumu 

grāmatas. Šīs mazās, dažāda formāta, biezuma, vizuālā 

noformējuma un satura grāmatas ir neliela Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas krājuma daļa. Grāmatas ir gan latviešu, gan krievu un 

angļu valodā. Miniatūrgrāmatu izmēri ir dažādi, lielākās grāmatas 

izmērs ir 13x9 cm un mazākās 4x5 cm. 

 

Sākot ar jūniju – izmaiņas pilsētas bibliotēku darba laikā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sakot-ar-juniju-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-1/ 

29.05.2017. 

http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/liepajas-centrala-zinatniska-biblioteka-uzsak-dalibu-latvijas-%E2%80%93-lietuvas-parrobezu-projekta
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/liepajas-centrala-zinatniska-biblioteka-uzsak-dalibu-latvijas-%E2%80%93-lietuvas-parrobezu-projekta
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/zinatniska-biblioteka-uzsak-dalibu-parrobezu-projekta/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miniaturgramatu-kolekcija-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-05-25/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miniaturgramatu-kolekcija-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-05-25/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sakot-ar-juniju-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-1/
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No 1. jūnija līdz 31.augustam Jelgavas pilsētas bibliotēkas strādās pēc vasaras darba laika. 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laiks 2017. g. vasarā   

(no 1. jūnija līdz 31. augustam)  

  Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

 Bērnu bibliotēka 

"Zinītis" 

Pārlielupes 

bibliotēka 

Miezītes 

bibliotēka 

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena* 

Sestdiena 

Svētdiena 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

Slēgts 

Slēgts 

 10 - 18 

 10 - 18 

 10 - 18 

 10 - 18 

 10 - 18 

Slēgts 

  Slēgts   

Slēgts 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 17 

Slēgts  

Slēgts 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 18 

10 - 17 

Slēgts 

* Mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena, bibliotēkas lasītājiem  slēgtas 

 

Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/no-1-junija-pilsetas-bibliotekas-stradas-pec-vasaras-

darba-laika 31.05.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40426 29.05.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31175  29.05.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41434&type=0 29.05.2017. 

 

 

 

  

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/no-1-junija-pilsetas-bibliotekas-stradas-pec-vasaras-darba-laika
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/no-1-junija-pilsetas-bibliotekas-stradas-pec-vasaras-darba-laika
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40426
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31175
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41434&type=0
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JŪNIJS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada jūnijā 

 

Medijs Jūnijs 

www.jelgavasvestnesis.lv  4 

www.zz.lv 4 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.jelgava.lv  6 

www.novaja.lv  2 

www.biblioteka.lv  1 

www.liepajniekiem.lv  1 

KOPĀ 22 

 

Uzlabos bibliotēkas darbu 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/uzlabos-bibliotekas-darbu-203559 02.06.2017. 

 

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas pārstāvji piedalījušies Eiropas Savienības finansiāli 

atbalstītās programmas "Interreg" Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta "Bibliotēku pakalpojumu 

modernizēšana un sistēmas pilnveidošana pierobežas reģionā" pirmajā sanāksmē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā, kurā ar projekta partneriem – Jelgavas un Šauļu bibliotēkām – pārrunāja projekta 

īstenošanu un galvenos notikumus. 

 

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Gita Švarce atklāj, ka 

projekta galvenā ideja ir modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos 

daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības 

sistēmu, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi. 

 

Projekta īstenošanas laikā līdz 2019. gada pavasarim jauninājumi tiks ieviesti gan Liepājas 

Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, gan bērnu bibliotēkā "Vecliepājas rūķis", kur uzstādīs 

elektronisko drošības sistēmu un pašapkalpošanās iekārtu, iegādās dažāda vecuma bērniem spēles, 

kas vecinās loģisko domāšanu, pasaules izzināšanu, radošumu, jaunradi, kā arī organizēs publiskus 

pasākumus bērniem un viņu vecākiem, lai sekmētu saliedētību un ģimeniskumu. Tāpat projekts 

stiprinās sadarbību starp Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku darbiniekiem. 

 

Bērnu bibliotēka plāno mainīt nosaukumu 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bernu-biblioteka-plano-mainit-nosaukumu 09.06.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēka «Zinītis» aicina 

jelgavniekus piedalīties ideju konkursā, iesūtot savus 

variantus bibliotēkas jaunajam nosaukumam. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā skaidro, ka, pārceļoties uz 

jaunajām telpām Zemgales prospektā, bibliotēka «Zinītis» 

plāno mainīt savu nosaukumu, tādēļ aicina savus lasītājus un 

citus jelgavniekus līdz 26. jūnijam iesūtīt iespējamos bērnu 

bibliotēkas nosaukumu variantus. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.liepajniekiem.lv/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/uzlabos-bibliotekas-darbu-203559
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bernu-biblioteka-plano-mainit-nosaukumu
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Savus nosaukuma variantus un komentārus interesenti var sūtīt pa e-pastu 

zinitis@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/mainis-bernu-bibliotekas-nosaukumu-aicina-

iesniegt-priekslikumus-229869 07.06.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40509 07.06.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31250 08.06.2017. 

 

Jaunumu dienā neparasti jaunumi 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-neparasti-jaunumi-2017-06-10/  10.06.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno 

grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 15. jūnijā no pulksten 10 līdz 18 

ikviens interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās 

grāmatas, CD un citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku 

un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

2017-06-13/ 13.06.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi ir iespējams nodot bibliotēkas grāmatas, nemaksājot 

kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām. 

Šajā mēnesī Aizmāršīgo lasītāju diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā "Zinītis" ir 

29. jūnijā, bet Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā 24. jūnijā. Tiekamies bibliotēkā - labo 

sajūtu vietā! 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizmarsigie-lasitaji-biblioteka-tiks-gaiditi-29-

junija-230020 19.06.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40560 13.06.2017. 

 

Centrālā zinātniskā bibliotēka startē pārrobežu projektā 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/centrala-zinatniska-biblioteka-starte-parrobezu-

projekta-204532 16.06.2017. 

 

Pirms mēneša, ar šā gada maiju,  Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka uzsākusi dalību Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu projektā “Bibliotēku pakalpojumu modernizēšana un sistēmas pilnveidošana 

pierobežas reģionā”, portālam pastāstīja Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā 

mācību centra vadītāja Gita Švarce. 

 

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka, viņa klāsta: “Jau notikusi pirmā sanāksme 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kur ar projekta partneriem – vadošo partneri Jelgavas pilsētas 

bibliotēku un Šauļu pilsētas bibliotēku tika pārrunāta un izvērtēta informācija par projekta 

īstenošanu,  projekta  pirmā pārskata perioda galvenajām aktivitātēm un sasniedzamajiem 

rezultātiem, galvenajiem notikumiem.” 

 

Projekta galvenā ideja ir modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos 

daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības 

sistēmu (Šauļos), attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. 

 

mailto:zinitis@biblioteka.jelgava.lv
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/mainis-bernu-bibliotekas-nosaukumu-aicina-iesniegt-priekslikumus-229869
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/mainis-bernu-bibliotekas-nosaukumu-aicina-iesniegt-priekslikumus-229869
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40509
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31250
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-neparasti-jaunumi-2017-06-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-06-13/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-06-13/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizmarsigie-lasitaji-biblioteka-tiks-gaiditi-29-junija-230020
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizmarsigie-lasitaji-biblioteka-tiks-gaiditi-29-junija-230020
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40560
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/centrala-zinatniska-biblioteka-starte-parrobezu-projekta-204532
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/centrala-zinatniska-biblioteka-starte-parrobezu-projekta-204532
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“Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi,” skaidro Gita Švarce: 

 

“Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017. – 30.04.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un 

stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  

veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.” 

 

Projekta īstenošanas laikā  jauninājumi tiks ieviesti gan Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, 

gan  bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” – tiks uzstādīta elektroniskā drošības sistēma un 

pašapkalpošanās iekārta, iegādātas spēles dažāda vecuma bērniem, kas vecinās loģisko domāšanu, 

pasaules izzināšanu, radošumu, jaunradi, tiks organizēti publiski pasākumi bērniem un viņu 

vecākiem, kas sekmēs saliedētību  un ģimeniskumu. 

 

Drīzumā notiks visu projekta partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Telšiem, kur jau veiksmīgi 

darbojas valodu apmācības sistēma elektroniskajā vidē. 

 

Savukārt Liepājā notiek darbs pie pirmā lielā pasākuma “Bibliotēka dodas pilsētā”. Šī pasākuma 

norise plānota 1.septembrī. “Šis pasākums būs pirmā publiskā ziņā  liepājniekiem par projekta 

norisi un mērķiem,” uzsver Gita Švarce. 

 

Projekta virsuzdevums ir radīt mūsdienīgi pievilcīgu un labvēlīgu vidi informācijas, kultūras un 

tālākizglītības sniegšanai, pilnveidojot un attīstot bibliotēkā piedāvāto pakalpojumu klāstu, 

palielinot bibliotēkas lomu vietējā sabiedrībā. 

 

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju 

skaitu palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks veidota ar Eiropas Savienības finansiālu 

atbalstu Interreg Latvijas – Lietuvas programmas  2014.-2020.gadam  projekta ietvaros. 

 

Bibliotēkā atklās Anitas Baltrūnas izstādi “Paradīzes dārzs” 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-atklas-anitas-baltrunas-izstadi-paradizes-

darzs-230019 19.06.2017. 

 

“Gleznoju es putnus un zvērus, ar eļļas krāsām. Man ikdienā ļoti patīk vērot dzīvniekus un viņu 

uzvedību, apbrīnoju viņu gudrību un to, kā viņi izjūt dabu,” teic Anita Baltrūna, kuras gleznu 

izstāde “Paradīzes dārzs” no 20. jūnija būs skatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā. 

Izstādes atklāšana norisināsies 20. jūnijā pulksten 16.   

 

Māksliniece zīmē jau no bērnības. “Manā ģimenē vairums zīmē vai nodarbojas ar rokdarbiem. Biju 

šo nodarbi atlikusi, jo dzīve aizveda pa skatuves taciņu uz skaistumkonkursu organizēšanu un 

dalību tajos. Kad šis pasākums mani izsmēla, nācās apdomāt, kā vēl es varu palīdzēt sabiedrībai. 

Man nebija daudz jāgudro, ātri atnāca atmiņā zīmēšanas dienas un tās sajūtas, kas mani pārņēma 

zīmējot. Kāpēc sāku ar putniem – to pastāstīšu izstādes atklāšanas dienā. Gribu tikai pateikt – 

vērojiet dabu, tā pati visu jums pasaka priekšā!” tā A.Baltrūna. 

 

Gleznošana viņai ir kā meditācija. “Kamēr gleznoju, atrodos citā pasaulē un visu to enerģiju lieku 

uz audekla. Katrai gleznai sava aura un emocijas, kas tanī brīdī manī mīt. Manas gleznas tiek 

veltītas bērniem un pieaugušajiem, kas ir tādi paši pasaules vērotāji kā bērni. Esmu par to, lai 

ikvienam bērnam būtu iespēja augt kopā ar mākslu, jo māksla izglīto. Dzīve jādzer no skaņu un 

krāsu avota, tas stiprinās smadzenes,” teic A.Baltrūna. 

 

Publicēts arī: 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31310 16.06.2017. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41583&type=0 15.06.2017. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-atklas-anitas-baltrunas-izstadi-paradizes-darzs-230019
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-atklas-anitas-baltrunas-izstadi-paradizes-darzs-230019
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31310
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41583&type=0
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Bibliotēkā «iemājo» putni un «uzzied» Jāņu zāles 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-iemajo-putni-un-uzzied-janu-zales 

20.06.2017. 

 

«Manas gleznas ir veltītas bērniem un tiem pieaugušajiem, kuri 

nav ieslīguši dzīves rutīnā un spēj pamanīt un novērtēt dabas 

skaistumu,» stāsta jelgavniece Anita Baltrūna, kuras gleznu 

izstāde «Paradīzes dārzs» līdz 31. jūlijam būs apskatāma 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā. 

Kaut arī A.Baltrūna nav profesionāla māksliniece un nekad nav 

apmeklējusi mākslas izglītības nodarbības, viņas dzīves ceļš jau 

no bērnības ir bijis saistīts ar mākslu. «Zīmēju jau no bērnības – atceros, ka vasaras brīvlaikos tētis, 

pats būdams ļoti radošs, lika man zīmēt dažādas vāzes, bet vēlāk dzīve mani aizveda pie dalības 

skaistumkonkursos un to organizēšanas. Pirms trim gadiem sapratu, ka atkal vēlos gleznot. Vēlējos 

kaut ko īpašu, atšķirīgu – kaut ko, kas raksturotu mani,» stāsta gleznu autore. Viņa atminas, ka, ejot 

pa ielu, sākusi ievērot putnu spalvas un uzlasīt tās – šo viņa uztvēra kā zīmi. «Sāku darināt rotas no 

spalvām un gleznot putnus,» tā jelgavniece. Īpašu uzmanību viņa pievērš putnu acīm, atklājot, ka ar 

to katram uzgleznotajam putnam cenšas piešķirt dzīvību, lai cilvēki šajās gleznās varētu skatīties 

ilgi un dikti. Gleznošana viņai ir sava veida meditācija. «Esmu par to, lai ikvienam bērnam būtu 

iespēja augt kopā ar mākslu, jo māksla izglīto. Dzīve jādzer no skaņu un krāsu avota – tas stiprinās 

smadzenes,» vērtē A.Baltrūna. 

 

Izstādes «Paradīzes dārzs» autore stāsta, ka glezno tikai tos putnus, kas konkrētajā mirklī viņu 

uzrunā, tādēļ tiem mēdz būt arī dažādas noskaņas. Māksliniece arī lasa par putniem, pēta bildes 

internetā, taču atklāj, ka pagaidām nopietnāk pievērsties putnu izpētei nedomā. «Interesanti, ka 

katru dienu pa dzīvokļa balkonu mani apciemo kāds balodis, un viņš jau pat ļauj man pieskarties 

savam astes galam. Esmu arī dzirdējusi, kā tas šķauda – līdzīgi kā kaķis, bet tikai daudz klusāk,» ar 

smaidu piebilst A.Baltrūna. 

 

Māksliniece mēdz arī ar ogli zīmēt cilvēku portretus, bet atklāj, ka tas viņu neuzrunā tik ļoti kā 

putnu gleznošana. 

 

Līdzās šai izstādei bibliotēkas izstāžu galerijā līdz Jāņiem būs apskatāma arī vasaras saulgriežiem 

veltītā SIA «Dārzs» un pilsētas bibliotēkas darbinieku kopīgi veidotā ziedu kompozīciju izstāde 

«Kā maigi dzeļošs rožu krūms, es dzimtā zemē uzziedu». «Daļu ziedu sarūpēja SIA «Dārzs», bet 

daļu – mūsu bibliotēkas darbinieki, kuri devās uz pļavu lasīt Jāņu zāles. Izstādes noformējumu 

veidoja bibliotēkas darbiniece Vita Ozollapa,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane 

Osīte. Ziedu kompozīciju izstādi papildina arī grāmatas par Līgo un Jāņiem. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/paradizes-darzs-2017-06-14/ 14.06.2017. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/pilsetas-biblioteka-atverts-paradizes-darzs-foto-

230091 22.06.2017. 

 

Svētkos mainīts darba laiks 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-mainits-darba-laiks-2017-06-15/ 15.06.2017. 

 

Līgo svētku laikā, Jelgavas pilsētas bibliotēkām mainīts darba laiks. 22. jūnijā, pirmssvētku dienā, 

bibliotēkas strādās no 10.00 līdz 16.00. No 23. jūnija līdz 25. jūnijam visas pilsētas bibliotēkas būs 

slēgtas. Priecīgus svētkus! 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-iemajo-putni-un-uzzied-janu-zales
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/paradizes-darzs-2017-06-14/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/pilsetas-biblioteka-atverts-paradizes-darzs-foto-230091
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/pilsetas-biblioteka-atverts-paradizes-darzs-foto-230091
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-mainits-darba-laiks-2017-06-15/
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Publicēts arī: 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/svetku-brivdienas-bibliotekas-bus-slegtas 20.06.2017. 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017-06-19/ 19.06.2017. 

 

Aicinām bērnus, jauniešus un arī viņu vecākus piedalīties aizraujošā lasīšanas 

pasākumā! Atkal klāt vasara un laiks bērnu žūrijai. Grāmatas jau sagādātas un gaida 

savus lasītājus. Bērnu žūrijā, kā jau ierasts, piedalās Jelgavas bibliotēkas – “Zinītis”, 

“Miezīte”, Jelgavas Pārlielupes bibliotēka, un otro gadu startē arī Jelgavas pilsētas 

bibliotēka. Piedalās arī novadu bibliotēkas – Elejas, Staļģenes, Kalnciema, Līvbērzes, 

Jēkabnieku, Vilces, Ķīves, Zaļenieku un Lielvircavas bibliotēka. 

 

Svētku brīvdienās bibliotēkas būs slēgtas 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetku-brivdienas-bibliotekas-bus-slegtas/ 21.06.2017. 

 

Jāņu brīvdienās Jelgavas bibliotēkas būs slēgtas, bet pirmssvētku dienā tām būs mainīts darba laiks, 

informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Svētku brīvdienās bibliotēkas būs slēgtas 

Ceturtdien, 22. jūnijā, pilsētas, Pārlielupes, Miezītes bibliotēka un bērnu bibliotēka "Zinītis" strādās 

no pulksten 10 līdz 16. Savukārt no 23. līdz 25. jūnijam visas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40606 20.06.2017. 

 

Lasi un vērtē jaunākās grāmatas! 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/lasi-un-verte-jaunakas-gramatas 25.06.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina bērnus, jauniešus un arī 

viņu vecākus piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā 

«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija», lasot un vērtējot 

jaunākās grāmatas. Programmā piedalās visas Jelgavas 

bibliotēkas – pilsētas bibliotēka, Miezītes un Pārlielupes 

bibliotēkas, kā arī bērnu bibliotēka «Zinītis». 

Šajā programmā iekļautās grāmatas sadalītas vairākās 

vecuma grupās: 5+, 9+, 11+ un 15+, kā arī vecākiem paredzētās grāmatas. Laiks, lai izlasītu 

grāmatas, ir gandrīz līdz gada beigām. 

 

Piecgadnieku grupā iekļautas tādas grāmatas kā Maijsa Laukmanes «Divdesmit pieci mākoņi», 

Ķēstuta Kasparaviča «Īsi stāstiņi par lietām», Maikla Bonda «Pasaka par peļu pili» un citas. Deviņu 

gadu vecumu sasniegušie var lasīt, piemēram, Ulda Ausekļa sarakstīto grāmatu «Kaķēns 

margrietiņās», Leldes Stumbres «Pūcīte ar zeltainajām acīm», kā arī citus darbus. Savukārt 

jauniešiem no 11 gadu vecuma iesaka lasīt Ievas Samauskas grāmatu «Skaļā klase», Evas Ibotsones 

sarakstīto «Ceļojums uz Amazoni», Māra Runguļa «Pastaiga mirušo pilsētā: Pārupes spoku stāsti» 

un vēl citas grāmatas. Savukārt jaunieši, kas sasniguši 15 gadu vecumu, aicināti lasīt Ilzes Enģeles 

«Sektors 18 – 08», Kārļa Vērdiņa «Tētis» un citas. 

 

Bērnu un jauniešu vecāki turpretī aicināti lasīt četras grāmatas: Daces Vīgantes «Ledus apelsīns», 

Entonija Dora «Mums neredzamā gaisma», Frēdrika Bakmana «Omce sūta sveicienus un 

atvainojas», kā arī Reičelas Meisijas Stefordas «Brīvroku mamma: ieteikumi vecākiem, kā nolikt 

malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu 

patiesi būtisko!». 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/svetku-brivdienas-bibliotekas-bus-slegtas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017-06-19/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetku-brivdienas-bibliotekas-bus-slegtas/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40606
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/lasi-un-verte-jaunakas-gramatas
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Lai pievienotos lasīšanas veicināšanas projektam, interesentiem jādodas uz kādu no pilsētas 

bibliotēkām, bet, izlasot savas vecuma kategorijas grāmatas, jāaizpilda anketa portālā 

www.lasamkoks.lv. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40634 26.06.2017. 

  

http://www.lasamkoks.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=10&art=40634
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JŪLIJS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada jūlijā 

 

Medijs Jūlijs 

www.jelgavasvestnesis.lv  5 

www.zz.lv 2 

www.jelgavniekiem.lv  3 

www.jelgava.lv  11 

www.biblioteka.lv  3 

www.kis.gov.lv  3 

www.selfservicelibraries.mozello.lv  2 

www.irliepaja.lv  1 

www.liepajniekiem.lv  1 

www.liepajasczb.lv  1 

KOPĀ 32 

 

Pārlielupes bibliotēkā apskatāmas Alda Feldmaņa gleznas 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/parlielupes-biblioteka-apskatamas-alda-feldmana-

gleznas 02.07.2017. 

 

Pārlielupes bibliotēkā apskatāma gleznošanas entuziasta 

bijušā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandiera 

Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai». Viņš 

7. jūlijā pulksten 13 viesosies Pārlielupes bibliotēkā, lai 

pastāstītu sīkāk gan par darbu tapšanas gaitu, gan 

atbildētu uz interesentu jautājumiem. 

«Darbi tapuši pēdējo trīs gadu laikā, tajos redzami vairāki 

Jelgavas skati un dažādas pozitīvas ainas – puķes un koki. Kopumā centos izmantot siltās krāsas, lai 

radītu pozitīvas emocijas,» tā darbu autors. Izstādē izstādīti 10 mākslinieka darbi.Tā Pārlielupes 

bibliotēkā būs apskatāma līdz 15. jūlijam. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka uzsāk darbu pie bibliotēkas pakalpojumu modernizēšanas 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzsak-darbu-pie-bibliotekas-

pakalpojumu-modernizesanas-2017-07-05/  05.07.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko 

bibliotēku un Šauļu pilsētas publisko bibliotēku, uzsākusi darbu pie 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 

reģionā” („Development of innovative library solutions for different 

generation in the border region”). 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kis.gov.lv/
http://www.selfservicelibraries.mozello.lv/
http://www.irliepaja.lv/
http://www.liepajniekiem.lv/
http://www.liepajasczb.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/parlielupes-biblioteka-apskatamas-alda-feldmana-gleznas
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/parlielupes-biblioteka-apskatamas-alda-feldmana-gleznas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzsak-darbu-pie-bibliotekas-pakalpojumu-modernizesanas-2017-07-05/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzsak-darbu-pie-bibliotekas-pakalpojumu-modernizesanas-2017-07-05/
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Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta partneri no Jelgavas, Liepājas un Šauļiem tiekas 

Telšos 

http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:459856 10.07.2017. 

 

2017. gada 4. jūlijā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 

direktore Ilga Erba, Reģionālā mācību centra vadītāja Gita 

Švarce un IT Attīstības departamenta vadītāja Marlēna 

Kapitonova piedalījās seminārā  Lietuvā - Telšu Karolinas 

Praniauskaites reģionālajā publiskajā bibliotēkā /Telsiai 

Karolina Praniauskaite regional public library/. Pieredzes 

apmaiņas brauciens tika organizēts kā viena no  pārrobežu projekta LLL-110  „Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/"Development of 

Innovative library solutions for different generations in the border region", projekta saīsināts 

nosaukums - Self – service libraries for different generations/,  aktivitātēm. Semināra mērķis bija 

iepazīties ar Lietuvas kolēģu pieredzi darbā ar svešvalodu apmācības programmu, kura tiks īstenota 

Šauļu pilsētas bibliotēkā un Telšu bibliotēku. 

 

 Semināra dalībniekus no Šauļu, Jelgavas un Liepājas bibliotēkām uzrunāja  Egle Maciene – Telšu 

rajona pašvaldības  Kultūras un Tūrisma Departamenta vadītāja un Petras Kuizinas – Telšu rajona 

pašvaldības  mērs, savukārt par Telšu Karolinas Praniauskaites reģionālo publisko bibliotēku 

informēja Vida Urnikiene – bibliotēkas vadītājas vietniece.  

 

 Interesantu un izglītojošu stāstījumu un demonstrāciju par svešvalodu mācību klasi sniedza Nijole 

Krajiniene – bibliotēkas darbiniece, kuras pārraudzībā ir bibliotēkas kultūras un izglītības 

aktivitātes. Telšu bibliotēkā svešvalodu apmācību programma iedzīvotājiem tiek piedāvāta no 2016. 

gada un ir guvusi lielu atsaucību pilsētas strādājošo iedzīvotāju vidū. Interesi par valodu apguvi 

izrāda arī skolēni un seniori. Elektroniskajā vidē bezmaksas interesentiem vairākos līmeņos ir 

iespēja apgūt 6 valodas.  Valodu apmācības pamatā ir viegla, aizraujoša  spēle, kurā iesaistoties tiek 

apgūta sarunvaloda. Bibliotēkā ir uzstādīti arī pašapkalpošanās kioski, pateicoties kuriem 

apmeklētāji paši var nodot un izsniegt grāmatas. Šāda veida  tehnisko risinājumu projekta ietvaros  

ir plānots uzstādīt Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē – 

bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”.   

 

Semināra noslēgumā lietuviešu kolēģi piedāvāja Telšu pilsētas apskati.  

 

Par projektu  

Projekta kopējās izmaksas ir 588 235.00 eiro un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir projekta 

3. partneris.  No projekta kopējām izmaksām Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas finansējums  

- 99 169.34 eiro t.sk. Valsts budžeta dotācijas 5% - 4 958.47 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējums 85% - 84 293.94 eiro, Liepājas pašvaldības līdzfinansējums 10% - 9 916.93 eiro. 

 

Projekta mērķis - pielietojot informatīvo tehnoloģiju risinājumus, modernizēt bibliotekāro 

pakalpojumu daudzveidību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot lietotāju skaitu 

palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi. 

 

http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:459856
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Plānotie rezultāti: 

1. Modernizēti bibliotēku pakalpojumi, ieviešot  pašapkalpošanās un drošības sistēmas bibliotēkās;  

2. Paaugstināta personāla kapacitāte; 

3. Noorganizēts interaktīvās spēles konkurss starp projektā iesaistīto pilsētu komandām; 

4. Apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkā; 

5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem (preses relīze, publikācija, 

informatīvi pasākumi, u.c.). 

 

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju 

skaitu palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks veidota ar Eiropas Savienības finansiālu 

atbalstu Interreg Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. gadam  projekta Nr. LLI-110 

ietvaros. 

 

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu 

bibliotēka.  

 

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs ir Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Projekta īstenošanas laiks:  

2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 28.februāris. 

 

Par programmu 

 http://latlit.eu/self-service-libraries-for-different-generations/ 

 

Papildinformācija par projektu: 

Vairāk par projektu: www.latlit.eu 

Projektu finansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. 

gadam ietvaros. 

 

 

 

Publicēts arī: 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/parrobezu-projekta-ietvaros-bibliotekari-gust-

pieredzi-lietuva-205860 11.07.2017. 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/bibliotekares-macas-no-kaiminu-lietuviesu-pieredzes/ 

15.07.2017. 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1305369/ 13.07.2017. 

 

Bibliotēku nozares pārstāvji tiek iepazīstināti ar Erasmus+ projektu „Andragoģija: virtuālā 

tālmācības sistēma bibliotekāriem” 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteku-nozares-parstavji-tiek-iepazistinati-ar-

erasmus-projektu-andragogija-virtuala-talmacibas-sistema-bibliotekariem-2017-07-11/ 11.07.2017. 

 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/parrobezu-projekta-ietvaros-bibliotekari-gust-pieredzi-lietuva-205860
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/parrobezu-projekta-ietvaros-bibliotekari-gust-pieredzi-lietuva-205860
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/bibliotekares-macas-no-kaiminu-lietuviesu-pieredzes/
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1305369/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteku-nozares-parstavji-tiek-iepazistinati-ar-erasmus-projektu-andragogija-virtuala-talmacibas-sistema-bibliotekariem-2017-07-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteku-nozares-parstavji-tiek-iepazistinati-ar-erasmus-projektu-andragogija-virtuala-talmacibas-sistema-bibliotekariem-2017-07-11/
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Šī gada septembrī noslēgsies Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projekts 

„Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kurā Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena 

no projekta partnerorganizācijām. 

 

Mantotais apelsīns  

http://www.zz.lv/lietotaju-raksti/mantotais-apelsins-foto-230348 11.07.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka šogad pirmo reizi ir iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas (LNK) tīklā “Stāstu bibliotēkas”. Tā mērķis ir vietējā kultūras mantojuma apzināšana un 

popularizēšana, kā arī stāstniecības tradīciju uzturēšana un izplatīšana. Mūsu bibliotēkā gaidāms 

stāstu cikls “Sienas, kas runā” – iedzīvinot stāstus par bibliotēku, tās ēku un cilvēku likteņiem.  

 

Domājot par to, kā vislabāk izstāstīt mūsu bibliotēkas jau gandrīz simt gadu seno stāstu, no šā gada 

3. līdz 5. jūlijam Līgatnes novada “Upmaļos” man bija lieliska iespēja piedalīties un iedvesmoties 

UNESCO LNK rīkotajā vasaras skolā personības izaugsmei un prasmju attīstībai “Kultūras 

mantojums 21. gadsimtā”. Trīs dienu laikā kopā ar bibliotekāriem, skolotājiem un muzeju 

darbiniekiem no visas Latvijas izdzīvojām katrs savu vasaras skolas stāstu. 

 

Nepieskatītie kartupeļi ceļmalā 

 

Vasaras skolas pirmo dienu atklāja asociētā profesora Ivara Ījaba lekcija par vērtībām 21. gadsimtā 

– tas bija socioloģisks skatījums uz sabiedrību, tās vērtībām un iespējamo attīstību. Lieliska viela 

pārdomām par to, ko īsti nozīmē demokrātija un atbildība; kas mums kā sabiedrībai šobrīd ir 

būtiskākais – izdzīvošana vai nepieciešamība pašrealizēties. Dati rāda, ka šobrīd Latvijas 

sabiedrībai izdzīvošanas vērtības ir daudz nozīmīgākas par pašaktualizācijas centieniem, un nav 

pamata neticēt aprēķiniem. Un vienlaikus, vasaras skolā satiekot tik daudz domubiedru, zinu: ar 

mūsu pašaktualizāciju viss būs kārtībā! 

 

Dienas gaitā domājām arī par to, kas tad īsti ir kultūras mantojums šodien. Māra Mellēna, 

tradicionālās kultūras biedrības “Aprika” vadītāja, un Guntis Pakalns, folkloras pētnieks un 

stāstnieks, iedvesmoja ikvienu no mums apzināties vērtības, kas ir mums visapkārt. Un ne tikai 

zināt, ka tādas pastāv, bet runāt par tām. Notraukt putekļus un izcelt saulītē senaizmirstus stāstus, kā 

arī radīt pavisam jaunus. Savās sarunās vēl un vēl atgriezāmies pie Ivara Ījaba lekcijā pieminētās 

pamatvērtības – uzticēšanās. Mums ir jāmācās paļauties citam uz citu, ir jāmācās noticēt: kopiena, 

kurā tu dzīvo, ir uzticēšanās vērta. 

 

Paļaušanās – tā ir prasme, ko iegūst tikai ar laiku, un es ticu, ka ar laiku arī Latvijas tīrumu malās 

zemnieks varēs atstāt savus izaudzētos kartupeļus, līdzās nolikt trauciņu naudai, un godīga 

tirgošanās notiks arī bez viņa klātbūtnes. Jo zemnieks uzticēsies garāmbraucējiem, un 

garāmbraucēji paļausies savam godaprātam. Tāds, lūk, nākotnes stāsts. 

 

Dziedāsim “o-o-o”, dziedāsim “ē-ē-ē” un, ja iznāk, reposim! 

 

Vasaras skolas otrā diena sākās ar mākslas zinātņu doktora etnomuzikologa Valda Muktupāvela 

priekšlasījumu “Tautas mūzikas tradīcijas un to interpretācija 21. gadsimtā” – soli pa solim 

http://www.zz.lv/lietotaju-raksti/mantotais-apelsins-foto-230348
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profesors atklāja tautas dziedāšanas tradīcijas un to mainību cauri laikiem. Mums bija lieliska 

iespēja kopīgi izdziedāt burdona dažādās variācijas – gan “ē-ē-ē-ē”, gan “o-o-o-o”, gan citas 

skaistās dziedāšanas pieejas. Mēs klausījāmies tautas mūzikas interpretācijas, sākot no etnoroka un 

etnodžeza, beidzot ar etnorepu. 

 

Tas viss lika domāt par to, vai ir kāda viena, nemainīga, autentiska tautas tradīcija? Vai eksistē tāda 

viena, īstā un vienīgā pirmtautasdziesma, no kuras izaugušas visas pārējās variācijas? Manuprāt, 

tradīcijas spēks ir tās mainībā – tieši tas ļauj ieraudzīt jau sen zināmu dziesmu, sen izstāstītu stāstu 

it kā no jauna – un šis “jaunais” skatījums ļauj padarīt par vērtīgu to, kam ikdienā ir nevērīgi skriets 

garām. Tieši interpretācija ir tā, kas ļauj dzīvot kultūras mantojumam. 

 

Kas ir stāsts un ko ar to darīt? 

 

Vasaras skolas trīs dienās viss griezās ap stāstu – kas ir labs stāsts? Kā labi izstāstīt labu stāstu? Ar 

ko sākt un kā beigt? Kādi var būt stāstnieku pasākumi un kādai jābūt to režijai. Iedvesmojošu 

lekciju “Veiksmīgas publiskās uzstāšanās galvenie priekšnoteikumi” nolasīja runas mākslas un 

skatuves runas pasniedzēja Ruta Vītiņa. Ar katru savu kustību, žestu un balss intonāciju Ruta Vītiņa 

apliecināja – viņa patiešām zina, kā jārunā un kas jādara, lai mums, klausītājiem, divas citkārt tik 

nebeidzami garas stundas paskrietu nemanot. Daudz vielas pārdomām un jauniem treniņiem, 

pilnveidojot savas uzstāšanās prasmes. 

 

Pavisam citādu stāstu izstāstīja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniece 

Ieva Vītola. Lekcijā “Ainavas kultūrvēsturiskā lasīšana” viņa iepazīstināja mūs ar savu pētījumu 

metodēm un rezultātiem – ko mums stāsta ainava, kā, dodoties ekspedīcijās ar dažādu jomu 

speciālistiem, domubiedriem un vecām kartēm, brikšņiem aizaugusi teritorija upes krastā mums var 

atklāt visdažādākos stāstus no seniem un ne tik seniem laikiem – par dabu, cilvēkiem un laikiem. 

Iedvesmojoši. Ikvienam no mums ir iespēja iepazīt savu apkārtni arī tā – caur kultūrvēsturisko 

lasījumu. 

 

Meža zemenītes un smilga 

 

Vasaras skolas viens no lielajiem notikumiem bija Lielais stāstu vakars. Kopā ar folkloras kopu 

“Senleja” dziedājām un dancojām, un katram no dalībniekiem bija jāizstāsta savs stāsts – vai tā būtu 

pasaka vai anekdote, vēsturisks notikums vai epizode no personiskās pieredzes. Vakaru meistarīgi 

kopā saauda Māra Mellēna – kā meža zemenītes uz smilgas saverot un piesakot tik dažādos stāstus. 

 

Uz smilgas rindojās neskaitāmas odziņas. Par Jērcēnu ozolu; par vecticībnieku paražām, uzņemot 

sētā svešiniekus; par piedalīšanos franču valodas olimpiādē, nemākot franču valodu; par iepazīšanos 

ar sludinājuma palīdzību; par spokainu došanos mājās; par bēdu, ko nevar likt zem akmeņa; par 

Jelgavas dedzināšanu; par pārpratumiem lidostā; par… par… par… 

 

Vakaru noslēdza kāds stāsts par pirmo baleta apmeklējumu Rīgā un tur starpbrīdī kafejnīcā nopirkto 

apelsīnu, ko tolaik vēl visiem nesvieda pakaļ ikkatrā lielveikalā. Par apelsīnu, kurš noripoja no 

partera krēsla un nodevīgi ieripoja orķestra bedrē. 
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Arī apelsīns var kļūt par nemateriālo kultūras mantojumu, izstāstīts īstajā stāstā. 

 

Vai jūtat, kā smaržo? 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/mantotais-apelsins-2017-07-11/ 11.07.2017. 

 

Pilsētas bibliotēka modernizēs pakalpojumus 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-modernizes-pakalpojumus-0 12.07.2017. 

 

«Pašapkalpošanās kļūst arvien ierastāka mūsu ikdienas 

dzīvē. Tieši tāpēc mēs domājam, kā iedzīvotājiem 

piedāvāt daudzpusīgus informācijas ieguves veidus,» 

stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma 

Zariņa, norādot: Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar 

Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu 

publisko bibliotēku uzsākusi darbu pie Latvijas–

Lietuvas pārrobežu projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežas reģionā». 

Projekta mērķis ir bibliotēkās pieejamo pakalpojumu modernizēšana, jaunu tehnoloģiju un sistēmu 

ieviešana, lai paplašinātu sabiedrības iespējas iegūt jaunas zināšanas, rosinātu interesi apmeklēt 

bibliotēku un saņemt daudzveidīgus bibliotēkas pakalpojumus. Projekta realizācijas laikā – līdz 

2019. gada pavasarim – Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis» plānots uzstādīt 

pašapkalpošanās sistēmas, ierīkot grāmatu drošības vārtus, uzstādīt interaktīvo spēli bērniem un 

jauniešiem, kas attīsta prasmes un zināšanas dabas zinību, matemātikas un tehnoloģiju jomā, kā arī 

plānots organizēt publiskos pasākumus bērniem un viņu vecākiem. «Ir cilvēki, kuri labprāt vēršas 

pie bibliotekāra ar jautājumiem, citi savukārt labprātāk izmantotu iespējas, ko piedāvā mūsdienīgas 

tehnoloģijas – paši saņemtu un nodotu grāmatas ar pašapkalpošanās automātu starpniecību,» vērtē 

L.Zariņa. 

 

Maijā notika pirmā projekta partneru sanāksme, kurā pārrunāti un izvērtēti svarīgākie jautājumi par 

projekta īstenošanu, turpmākajām aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem. «Šobrīd notiek darbs pie 

projekta tehniskās specifikācijas izstrādes – tad arī varēsim izsludināt iepirkumu, un, ja viss noritēs, 

kā plānots, spēles izstrāde, drošības vārtu un pašapkalpošanās automātu uzstādīšana pilsētas 

bibliotēkā varētu aizsākties jau šī gada novembrī,» skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore. 

Viņa papildina, ka bērnu bibliotēkā «Zinītis» pārmaiņas notiks tad, kad tā pārcelsies uz jaunajām 

telpām Zemgales prospektā, jo vecajās telpās šī modernizācija fiziski nav iespējama. 

Bibliotēkā norāda, ka projekta pievienotā vērtība ir iespēja mācīties, izzināt visu jauno kopā ar 

kolēģiem no Šauļu un Liepājas bibliotēkām, stiprināt pārrobežu sadarbību starp bibliotēkām un to 

apmeklētājiem. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 588 235 eiro. No tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 

272 941 eiro (231 999,85 eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 13 

647,05 eiro jeb 5 procenti ir Valsts budžeta dotācija un 27 294,10 eiro jeb 10 procenti – Jelgavas 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējums). 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/mantotais-apelsins-2017-07-11/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-modernizes-pakalpojumus-0
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Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju 

skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks īstenota ar Eiropas Savienības finansiālu 

atbalstu «Interreg» Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam projekta ietvaros. Vadošais 

projekta partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sak-modernizet-pakalpojumus-

230349 11.07.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzsak-darbu-pie-

bibliotekas-pakalpojumu-modernizesanas/ 07.07.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1499288400&cat=10&art=40719 06.07.2017. 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1305367/ 06.07.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41726&type=0 07.07.2017. 

 

Adītas plūdmales sandalītes un jūrmalas uzvalks jeb Kamēr ārā līst lietus – ienāc bibliotēkā! 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aditas-pludmales-sandalites-un-jurmalas-uzvalks-jeb-

kamer-ara-list-lietus-ienac-biblioteka!-2017-07-12/ 12.07.2017. 

 

Daudzi sūdzas par šī gada vēso un slapjo vasaru, taču, ja plānoto atpūtu pludmalē sabojā kārtējais 

lietusmākonis – esat laipni aicināti pie mums – bibliotēkā, sausumā un siltumā! 

 

Latvijas bibliotēkās joprojām visvairāk izmantotākā – universālo publikāciju datubāze 

EBSCO 

http://www.kis.gov.lv/2017/07/latvijas-bibliotekas-joprojam-visvairak-izmantotaka-universalo-

publikaciju-datubaze-ebsco/ 12.07.2017. 

 

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopoto statistiku, 2016. gadā tāpat kā 

iepriekšējos gadus projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros visvairāk 

izmantotā datubāze bijusi daudznozaru pilntekstu žurnālu, grāmatu, uzziņu izdevumu un analītisko 

apskatu datubāze EBSCO, kas ir augsti novērtēta gan publiskajās, gan zinātniskajās un speciālajās 

bibliotēkās, un pavisam to abonējušas 33 bibliotēkas. Gada laikā pavisam reģistrētas 10 730 820 

izmantošanas sesijas, atverot 29 635 370 šķirkļus, 2015. gadā attiecīgi šie rādītāji sastādīja 9 169 

985 sesijas un 30 055 531 skatīto šķirkļu. Izmantošanas statistiku būtiski ir ietekmējusi jaunā rīka 

EBSCO Discovery Services pieejamība sešās lielākajās bibliotēkās.  Pašvaldību publisko bibliotēku 

vidū aktīvākie datubāzes izmantotāji ir bijuši Ventspils, Bauskas, Jelgavas un Gulbenes zinātniskās 

bibliotēkas lietotāji.  

 

Savukārt speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā visaugstākais informācijas meklējumu skaits ir 

sasniegts Latvijas Universitātes bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes bibliotēkā. 

 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sak-modernizet-pakalpojumus-230349
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sak-modernizet-pakalpojumus-230349
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzsak-darbu-pie-bibliotekas-pakalpojumu-modernizesanas/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzsak-darbu-pie-bibliotekas-pakalpojumu-modernizesanas/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1499288400&cat=10&art=40719
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1305367/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41726&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aditas-pludmales-sandalites-un-jurmalas-uzvalks-jeb-kamer-ara-list-lietus-ienac-biblioteka!-2017-07-12/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aditas-pludmales-sandalites-un-jurmalas-uzvalks-jeb-kamer-ara-list-lietus-ienac-biblioteka!-2017-07-12/
http://www.kis.gov.lv/2017/07/latvijas-bibliotekas-joprojam-visvairak-izmantotaka-universalo-publikaciju-datubaze-ebsco/
http://www.kis.gov.lv/2017/07/latvijas-bibliotekas-joprojam-visvairak-izmantotaka-universalo-publikaciju-datubaze-ebsco/


129 
 

EBSCO datubāze tiek abonēta starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for 

Libraries - elektroniskā informācija bibliotēkām) Licencēšanas programmas ietvaros. Kultūras 

informācijas sistēmu centrs ir nacionālais partneris šajā programmā, un mūsu dalība šajā 

organizācijā Latvijas bibliotēkām nodrošina pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un 

izglītības resursiem par speciālu abonēšanas maksu ar atlaidi līdz pat 90 % no standarta cenas. 

Saskaņā ar EIFL apkopotajiem datiem, EBSCO datubāzes abonētāji šādā veidā ietaupījuši EUR 4 

547 118,05. Šis aprēķins veikts, pamatojoties uz abonēšanas maksas un lejupielādēto publikāciju 

skaitu. 

 

Datubāzu abonēšana notiek projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, un 

šo projektu KISC īsteno kopš 2001. gada ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un 

ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. Projekta nosacījumi 

paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datubāzēm ir bezmaksas. 

 

Kopumā 2016. gadā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros  

bibliotēkām tika nodrošināta 22 nacionālo un starptautisko datubāzu resursu pieeja. Šogad – 2017. 

gadā – programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek abonētas 22 

datubāzes, no kurām 3 ir latviešu valodā, 2 – krievu valodā un 17 – angļu valodā. 

 

Elektronisko publikāciju datubāzu izmantošanas statistika 2016. gadā 

http://www.kis.gov.lv/2017/07/elektronisko-publikaciju-datubazu-izmantosanas-statistika-2016-

gada/ 12.07.2017. 

 

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopoto statistiku, 2016. gadā 

programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros Latvijas iedzīvotājiem tika 

nodrošināta pieeja daudzveidīgu un plaša tematiskā aptvēruma nacionālo un starptautisko pilnu 

tekstu datubāzu – kopskaitā 22 – resursiem. Programmas dalības bibliotēkas ir visas pašvaldību 

publiskās bibliotēkas, 26 augstāko izglītības iestāžu bibliotēkas, 8 koledžu bibliotēkas, 5 speciālās 

bibliotēkas, 2 zinātnisko institūtu bibliotēkas un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Programmā 

iesaistījušās arī citu nozaru institūcijas, piemēram, Ventspils muzejs, Latvijas Nacionālais arhīvs, 

LR Saeima, Valsts Kanceleja u.c. 

 

Kopumā pagājušajā gadā programma piedāvāja četras datubāzes latviešu valodā – uzziņu, 

tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju 

letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu 

apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka, ziņu aģentūras LETA arhīvu un Normatīvo aktu 

informācijas sistēmas datubāzi NAIS; trīs datubāzes krievu valodā un 15 datubāzes angļu valodā. 

 

Dati liecina, ka jau vairākus gadus visvairāk izmantotā datubāze bijusi daudznozaru pilntekstu 

žurnālu, grāmatu, uzziņu izdevumu un analītisko apskatu datubāze angļu valodā EBSCO, kas ir 

augsti novērtēta gan publiskajās, gan zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās. Gada laikā pavisam 

reģistrētas 10 730 820 izmantošanas sesijas, atverot 29 635 370 šķirkļus, 2015. gadā attiecīgi šie 

rādītāji sastādīja 9 169 985 sesijas un 30 055 531 skatīto šķirkli. Izmantošanas statistiku būtiski ir 

ietekmējusi jaunā rīka EBSCO Discovery Services pieejamība sešās lielākajās bibliotēkās.  

Pašvaldību publisko bibliotēku vidū aktīvākie datubāzes izmantotāji ir bijuši Ventspils, Bauskas, 

http://www.kis.gov.lv/2017/07/elektronisko-publikaciju-datubazu-izmantosanas-statistika-2016-gada/
http://www.kis.gov.lv/2017/07/elektronisko-publikaciju-datubazu-izmantosanas-statistika-2016-gada/
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Jelgavas un Gulbenes zinātniskās bibliotēkas lietotāji. Savukārt speciālo un zinātnisko bibliotēku 

grupā visaugstākais informācijas meklējumu skaits ir sasniegts Latvijas Universitātes bibliotēkā, 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes bibliotēkā. 

 

Otra aktīvāk izmantotā datubāze ir uzziņu izdevumu sistēma Britannica Online, kas var lepoties ar  

1 647 240  informācijas šķirkļu skatījumu, 2015. gadā tas bija 1 642 312. Britannica Online 

datubāze pēdējos gados ieguvusi aizvien lielāku popularitāti, un  būtiski palielinājies tās lietotāju 

loks. Līdz ar izdevēja jauno Public Libraries Collection  piedāvājumu, par datubāzes abonentiem 

kļuva arī publiskās bibliotēkas. Iepriekš bija pieejama tikai Academic Edition kolekcija, kas ir 

vairāk piemērota universitāšu bibliotēkām. Pašvaldību publisko bibliotēku grupā  aktīvākie 

datubāzes izmantotāji ir bijuši Jelgavas, Tukuma un Valmieras bibliotēku lietotāji. Savukārt 

speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā atkal visaugstāko informācijas meklējumu skaitu 

sasniegušas Latvijas Universitātes bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

 

Izmantotākā nacionālā datubāze visu tipu bibliotēkās joprojām ir bijusi letonika.lv, uzrādot 193 967 

reģistrētās izmantojuma sesijas un 711 116 atvērto informācijas vienību šķirkļus. 2015. gada rādītāji 

attiecīgi bija 184 846 sesijas un 714 374 skatītie šķirkļi. Otra izmantotākā informācijas sistēma ir 

LURSOFT Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu datubāze Lursoft 

laikrakstu bibliotēka. 2016. gadā tā ir izmantota 60 667 reizes, attiecīgi 2015. gadā –  73 953 reizes. 

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas “Gaismas tīkls” ietvaros Kultūras informācijas 

sistēmu centrs turpināja īstenot visu pašvaldību publisko bibliotēku nodrošinājumu ar abu minēto 

nacionālo datubāzu resursiem par valsts finansējumu. 

 

Pārējo datubāzu izmantošanas rādītāji ir salīdzinoši mazāki, taču tas nenozīmē, ka to resursi ir 

mazāk nozīmīgi. Daudzas datubāzes izmanto šaurāka auditorija, un to interesējošās tēmas ir 

specifiskas. Būtībā tāds ir programmas mērķis – nodrošināt ar kvalitatīviem elektroniskajiem 

resursiem visus Latvijas bibliotēku lietotājus, sākot no plaša iedzīvotāju loka pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās līdz pētniekiem un zinātnisko darbu veicējiem zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās. 

 

Pārskata periodā programmas dalības bibliotēkām bija pieejami 20 datubāzu bezmaksas 

izmēģinājumi – German News Service, Taylor&Francis eBooks, CABI (CAB Abstracts, Global 

Health, CAB eBooks), Britannica Academic Edition, Library Edition, ProQuest databases, PQ 

RefWork, The Royal Society: Excellence in Science Collection, EBSCO Ultimate, Global Patents, 

eBook Public Library Subscription Collection, CABI Leisure and Tourism Database, Project 

MUSE, Annual Reviews u.c. Tajos piedalījās 174 bibliotēkas. 

 

2016. gadā notikuši 54 datubāzu apmācību semināri, vebināri un resursu prezentācijas. Koordinēta 

Latvijas bibliotēku pārstāvju dalība desmit starptautiskās organizācijas EIFL vebināros, kas tika 

veltīti dažādām autortiesību, licencēšanas un resursu brīvpieejas tēmām. Nozīmīgākie apmācību 

pasākumi bija ikgadējā EBSCO datubāzes lietotāju apmācību programma, vebinārs “EIFL 

datubāzes nacionālo dalības valstu bibliotēkām: garants izglītības, mācību un pētniecības darba 

attīstībai un vietējās kopienas ilgtspējīgai izaugsmei”, semināru programma „Cambridge University 

Press resursi un to nozīme pētniecībā”, Latvijas datubāzu informatīvais semināru cikls publiskajām, 

speciālajām un zinātniskajām bibliotēkām u.c. Notikuši vairāki izbraukuma semināri uz reģionu 
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bibliotēkām. Pavisam apmācību pasākumos piedalījās 1 043 bibliotekāri un bibliotēku datubāzu 

lietotāji. 

 

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information 

for Libraries - elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais partneris, un starptautiskās 

datubāzes tiek abonētas EIFL Licencēšanas programmas ietvaros. Dalība šajā organizācijā Latvijas 

bibliotēkām nodrošina pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un izglītības resursiem par 

speciālu abonēšanas maksu ar atlaidi līdz pat 90 % no standarta cenas. Saskaņā ar EIFL 

apkopotajiem datiem, EBSCO datubāzes abonētāji šādā veidā ietaupījuši EUR 4 547 118,05. Šis 

aprēķins veikts, pamatojoties uz abonēšanas maksas un lejupielādēto publikāciju skaitu. 

 

Projektu „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” KISC īsteno kopš 2001. gada,  un tā 

mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju 

visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. Projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem 

pieeja abonētajām datubāzēm ir bezmaksas. Šogad – 2017. gadā – programmas „Elektroniskās 

publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek abonētas 22 datubāzes, no kurām 3 ir latviešu 

valodā, 2 krievu valodā un 17 angļu valodā. 

 

Pieteikšanās datubāzu abonēšanai projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” 

ietvaros ir atvērta visu gadu, un tā ir iespējama arī jebkurai citai valsts, pašvaldību vai privātajai 

izglītības organizācijai. 

 

Bibliotēkā iepazīstinās ar jaunākajām grāmatām 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam 13.07.2017. 

 

20. jūlijā no pulksten 10 līdz 18 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, kurā ikviens 

interesents varēs iepazīties ar jaunākajām bibliotēkas 

grāmatām un rezervēt tās. 

Bibliotēkas kolektīvs īpaši iesaka izpētīt «Meža putnu 

mazo dziesmu grāmatu», kas ļaus atpazīt putnus pēc 

viņu dziesmas. Bet pēc tam jauniegūtās zināšanas var 

pārbaudīt mežā. Pieejama ir arī vēstures romānu sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts» jaunākā 

grāmata – Kristīnes Ulbergas romāns «Tur», kas stāsta par 20. gadsimta 80. gadiem. Savukārt Vika 

dzejoļu krājumā «Maziņā» var atrast skanīgas, dzēlīgas un trāpīgas rindas par mūsu dzīvi. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26, Jelgavā. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam/ 

14.07.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1499979600&cat=79&art=40781 14.07.2017. 

 

Bibliotēkas krājumu papildina vēsturisku izdevumu dāvinājumi 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1499979600&cat=79&art=40781
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http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/bibliotekas-krajumu-papildina-vesturisku-izdevumu-davinajumi 

14.07.2017. 

 

Šovasar Jelgavas pilsētas bibliotēka kā dāvinājumu 

saņēmusi vairākus vēsturiskus periodikas izdevumus, 

kurus iespējams iepazīt bibliotēkas lasītavā, kā arī 

neklātienē aplūkot vietnē periodika.lv, informē 

bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga. 

Bibliotēkā ir pieejami Latvijas pirmās brīvvalsts laika 

populārākā žurnāla «Atpūta» izdevumi no 1924. līdz 

1941. gadam, ko bibliotēkai dāvinājis vēsturnieks Andris Tomašūns. Bibliotēkā stāsta, ka 1924. 

gadā «Atpūtu» sāka izdot Antons Benjamiņš. Pēc iepazītajiem vācu un franču žurnālu paraugiem 

izdevējs sacījis: «Mums šie piemēri neder, mums vajadzīgs «famīlijas žurnāls» ar labu lasāmvielu, 

interesantām bildēm atpūtas brīžiem – bez kādām augstām gudrībām un cilvēku pamācīšanām». 

Žurnālā var atrast daudz interesanta un izklaidējoša – stāstus, anekdotes, dažādu pasaules vietu 

aprakstus, noderīgus padomus. 

 

Bibliotēkas periodikas krājumu papildinājis arī žurnāla rokdarbiem un mājai «Mājas Draugs» 

izdevuma numuri no 1935. līdz 1939. gadam. «Žurnālā var atrast daudz vērtīgu rokdarbu paraugu, 

recepšu, skaistumkopšanas padomu un lasāmgabalu brīvam brīdim, vienlaikus sagādājot sev iespēju 

paceļot laikā. Piemēram, 1938. gada 10. jūlija izdevumā «Mājas Draugs» iesaka pašrocīgi darināt 

tamborētas sandālītes plūdmalei un adītu jūrmalas uzvalku,» papildina B.Īvāne-Kronberga. 

 

Foto: no žurnāliem «Atpūta» un «Mājas Draugs» 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-

transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-

w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-

im-1/ 12.07.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1499806800&cat=79&art=40761 12.07.2017. 

 

Jaunumu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-07-

15/ 15.07.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno 

grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 20. jūlijā no pulksten 10-17 ikviens 

interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās grāmatas, CD un 

citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku un tās 

daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Jelgavas bibliotēka – visaktīvākā datubāzes Britannica online izmantotāja Latvijā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-biblioteka-visaktivaka-datubazes-britannica-

online-izmantotaja-latvija-2017-07-19/ 19.07.2017. 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/bibliotekas-krajumu-papildina-vesturisku-izdevumu-davinajumi
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1499806800&cat=79&art=40761
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-07-15/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-07-15/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-biblioteka-visaktivaka-datubazes-britannica-online-izmantotaja-latvija-2017-07-19/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-biblioteka-visaktivaka-datubazes-britannica-online-izmantotaja-latvija-2017-07-19/
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Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopoto statistiku, 2016. gadā 

programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros Jelgavas bibliotēkas un tās 

filiālbibliotēkas ir bijušas visaktīvākās uzziņu izdevumu sistēmas Britannica Online izmantotājas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.kis.gov.lv/2017/07/ik-gadu-pieaug-elektroniska-resursa-britannica-online-izmantojums-

bibliotekas/ 17.07.2017. 

http://biblioteka.ventspils.lv/ventspils-biblioteka-visaktivaka-datubazes-ebsco-izmantotaja-latvija/ 

17.07.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ieguvusi Nordplus programmas finansējumu projekta īstenošanai 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41800&type=0 21.07.2017. 

 

Nordplus Pieaugušo izglītības programma 2017. gada projektu konkursā ir apstiprinājusi Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas projektu “Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 

(Public library services for people with disabilities). Projekta ietvaros bibliotēkas pārstāvji dosies 

mobilitātes braucienā uz Lietuvas bibliotēkām. 

Projekta partneri ir Utenas A. Un M. Miškiņa publiskā bibliotēka, kas dibināta 1931. gadā un ir 

viena no Lietuvas modernākajām bibliotēkām. Tai ir trīs filiāles pilsētā un 22 novada bibliotēkas. 

Utenas bibliotēka pilda kultūras, informācijas un izglītības centra funkcijas, tā ir viena no pirmajām 

bibliotēkām Lietuvā, kas izveidojusi publiskās piekļuves interneta centru un uzsākusi datorprasmju 

apmācību kursus iedzīvotājiem. Kopš 1994. gada iestāde aktīvi iesaistās valsts un pārrobežu 

projektos, lai modernizētu bibliotēkas pakalpojumus. 2002. gadā bibliotēka tika atzīta par 

paraugbibliotēku Austrumeiropas un Viduseiropas valstīm, jo tā aktīvi darbojās, lai kļūtu par 

mūsdienu sabiedrības informācijas centru. 

 

Projekta ietvaros bibliotēkas darbinieki iegūs jaunas zināšanas un prasmes, lai uzlabotu un padarītu 

pieejamākus bibliotēkas pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiks veicināta starptautiskā 

sadarbība. 

 

Projekta kopējais budžets ir 980 eiro, to pilnā apmērā finansē Nordplus mobilitātes programma. 

 

Nordplus Pieaugušo izglītības programma ir viena no Nordplus programmas piecām 

apakšprogrammām. Tās ietvaros iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un 

ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt to pamata kompetences, 

veidot ciešāku saikni satrp pieaugušo izglītību un darba dzīvi. 

 

Vairāk par Nordplus programmu skatīt šeit: 

http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_pieauguso_programma/ 

 

Rīt un parīt būs slēgta bērnu bibliotēka «Zinītis» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/rit-un-parit-bus-slegta-bernu-biblioteka-zinitis 26.07.2017. 

 

http://www.kis.gov.lv/2017/07/ik-gadu-pieaug-elektroniska-resursa-britannica-online-izmantojums-bibliotekas/
http://www.kis.gov.lv/2017/07/ik-gadu-pieaug-elektroniska-resursa-britannica-online-izmantojums-bibliotekas/
http://biblioteka.ventspils.lv/ventspils-biblioteka-visaktivaka-datubazes-ebsco-izmantotaja-latvija/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41800&type=0
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/rit-un-parit-bus-slegta-bernu-biblioteka-zinitis
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Rīt un parīt, 27. un 28. jūlijā, remontdarbu dēļ būs 

slēgta bērnu bibliotēka «Zinītis», informē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā. 

«Zinītis» 27. un 28. jūlijā būs lasītājiem slēgts 

elektroapgādes tīkla remontdarbu dēļ, tādēļ bērnu 

bibliotēkas lasītāji aicināti grāmatas nodot Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes un Miezītes bibliotēkā. 

 

Jelgavas bibliotēku darba laiki skatāmi šeit.  

 

Jāatgādina, ka 28. jūlijā būs slēgtas arī pārējās pilsētas bibliotēkas, jo tajās notiks Spodrības diena. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/remontdarbi-bernu-biblioteka-zinitis/ 27.07.2017. 

 

Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde "Smaržo Latvija" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-

transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-

w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-

im-1-1-1/ 26.07.2017. 

 

No 1. augusta Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu 

galerijā būs iespējams aplūkot Marģera Martinsona 

fotogrāfiju izstādi "Smaržo Latvija". Izstāde veltīta 

autora 1962. gadā dibinātajam fotoklubam Jelgavā, kam 

šogad tiek atzīmēta 55 gadu jubileja.  

Marģers Martinsons dzimis 1939. gada 5. jūnijā Valkā. 

1962. gadā beidzis Bulduru Dārzkopības tehnikumu. 

1974. gadā – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 

Agronomijas fakultāti. 1981. gadā kā kino-foto režisors 

pabeidzis Maskavas Valsts kultūras institūtu (MGIK). Darbojies žurnālistikā. 1962. gadā dibinājis 

fotoklubu Jelgavā, bijis tā vadītājs (1967.–1969.). 1967. gadā bijis pirmais fotokluba "Rīga" algotais 

vadītājs. 1976. gadā dibinājis slaidfilmu studiju "Kvants" (A. Popova radiorūpnīcas paspārnē Rīgā). 

No 1976.līdz 1978. gadam strādājis Rīgas kinostudijā kā dokumentālo filmu redaktors. 1978. gadā 

kā fotokorespondents sācis strādāt telegrāfa aģentūrā "Latinform", kam pateicoties 1981. gadā 

nokļuvis Baikāla–Amūra maģistrālē triecienceltnes "Bam" latviešu vienībā, kur nostrādājis 12 

gadus. Tālajā Sibīrijas Burjatijā foto-kino mākslas jomu mācījis arī citiem, pats būdams "Bam" 

speciālkorespondents. 1988. gadā uzņemts Latvijas Fotomākslas biedrībā (vēlāk – Latvijas 

Fotomākslinieku savienība). Kopš 2008. gada – aktīvs Jūrmalas fotostudijas "Aspazija" biedrs. 

 

Ikviens interesents aicināts uz izstādes atklāšanu 1. augustā pulksten 15. Izstāde Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26,  būs apskatāma darba dienās līdz pat 3. septembrim! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1501102800&cat=79&art=40854 27.07.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/remontdarbi-bernu-biblioteka-zinitis/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1-1-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1-1-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1-1-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-!doctype-html-public-w3c-dtd-xhtml-1-0-transitional-en-http-www-w3-org-tr-xhtml1-dtd-xhtml1-transitional-dtd-html-xmlns=-http-www-w3-org-1999-xhtml-head-title-jelgava-lv-leaf-title-link-rel=-shortcut-icon-href=-favicon-ico-type=-im-1-1-1/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1501102800&cat=79&art=40854
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AUGUSTS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada augustā 

 

Medijs Augusts 

www.jelgavasvestnesis.lv  5 

www.zz.lv 4 

www.jelgavniekiem.lv  7 

www.jelgava.lv  10 

www.selfservicelibraries.mozello.lv 1 

www.novaja.lv  1 

www.biblioteka.lv  2 

KOPĀ 30 

 

Bibliotēkā var sajust Latvijas smaržu 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-var-sajust-latvijas-smarzu 01.08.2017. 

 

«Man kā dārzkopību studējušam tuva tēma vienmēr 

bijusi ziedošā daba ar izcilo Latvijas smaržu. Pļavu 

ziedu smarža, krāsu un formu dažādība joprojām manā 

fotomākslā ir noteicošā,» stāsta fotomākslinieks Marģers 

Martinsons – viņa fotogrāfiju izstāde «Smaržo Latvija» 

līdz 3. septembrim apskatāma Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas izstāžu galerijā. 

M.Martinsons atklāj, ka viņa māksliniecisko gaitu sākums ir meklējams tieši Jelgavā – studējot 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (šobrīd – LLU) Agronomijas fakultātē, viņš, pulcēdams 

domubiedrus, dibinājis Latvijā 3. fotoklubu. «To, ka fotogrāfija ir māksla, mums iemācīja 

vecmeistars pirmā Latvijas laika starptautisko konkursu medaļnieks Roberts Kalniņš,» norāda 

izstādes autors. Šī izstāde ir veltīta 1962. gadā dibinātajam fotoklubam Jelgavā, kam šogad apritētu 

55 gadu jubileja.   

 

«Fotogrāfijās esmu iemūžinājis ziedus dažādās vidēs – ziedošas pļavas, kartupeļu ziedus, priežu 

ziedus, kastaņu ziedu, kas sabiruši upē. Es zinu ne vien katras fotogrāfijas uzņemšanas dienu, bet arī 

precīzu laiku. Man kā Dārzkopības tehnikuma absolventam vienmēr ir interesējusi ziedēšana,» 

izstādi raksturo fotomākslinieks. 

 

M.Martinsons ir dzimis 1939. gadā Valkā. 1962. gadā fotomākslinieks beidzis Bulduru Dārzkopības 

tehnikumu, bet 1974. gadā – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti. Studējot 

Jelgavā, 1962. gadā dibinājis fotoklubu un bijis tā vadītājs no 1967. līdz 1969. gadam. Bet 1976. 

gadā dibinājis slaidfilmu studiju «Kvants» Rīgā, kā arī bijis pirmais fotokluba «Rīga» algotais 

vadītājs. No 1976. līdz 1978. gadam strādājis Rīgas kinostudijā kā dokumentālo filmu redaktors, bet 

1978. gadā kā fotokorespondents sācis strādāt telegrāfa aģentūrā «Latinform», pateicoties kam 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.selfservicelibraries.mozello.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-var-sajust-latvijas-smarzu
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1981. gadā pēc Maskavas Valsts kultūras institūta absolvēšanas nokļuvis Baikāla–Amūra maģistrālē 

triecienceltnes «Bam» latviešu vienībā, kur par speciālkorespondentu nostrādājis 12 gadu. 1988. 

gadā M.Martinsons tika uzņemts Latvijas Fotomākslas biedrībā (vēlāk – Latvijas Fotomākslinieku 

savienība), bet kopš 2008. gada viņš ir aktīvs Jūrmalas fotostudijas «Aspazija» biedrs. 

 

Jauns žurnāls sievietēm Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauns-zurnals-sievietem-jelgavas-pilsetas-biblioteka-

2017-08-03/ 03.08.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā jauns izdevums dāmām - grāmatžurnāls "I'mperfekt"! 144 lappušu 

biezs, ar daudzpusīgu saturu un brīnišķīgu Alana Aleksandra Milna citātu no lācīša Pūka dzīves! Ir 

vērts izlasīt pirmo numuru un gaidīt nākamo! Žurnāls pieejams Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

lasītavā! 

 

Bibliotēkā – jaunas vēsturiskas grāmatas 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-jaunas-vesturiskas-gramatas 04.08.2017. 

 

17. augustā no pulksten 10 līdz 17 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena – pēdējā mēneša 

laikā bibliotēkas plauktus papildinājuši 297 jauni 

izdevumi: nozīmīgi pētījumi un monogrāfijas, kā arī 

grāmatas atpūtas brīžiem pieaugušiem, jauniešiem un 

bērniem. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

speciāliste Baiba Īvāne-Kronberga stāsta, ka pēdējā mēneša laikā bibliotēka iegādājusies īpaši 

daudz vērtīgu vēsturisku grāmatu – Valda Muktupāvela pētījumu par tautas mūzikas instrumentiem 

Latvijā, vēsturisku atskatu fotogrāfijās par Latvijas skautisma 100 gadiem, profesora Gunta 

Šmidchena pētījumu par nevardarbīgo pretošanos un dziesmoto revolūciju, kolektīvo monogrāfiju 

«Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve», monogrāfiju par sporta pedagoģijas vēsturi, teoriju un praksi, kā 

arī citus nozīmīgus pētījumus, tostarp arī filozofijai veltītus apcerējumus. Tāpat bibliotēkas krājumā 

nonākuši pārizdoti latviešu literatūras klasiķu darbi – Anšlava Eglīša romāns «Homo Novus», Ilzes 

Indrānes stāstu krājums «Basām kājām». «Un, jau ierasti, grāmatu plauktos būs atrodama jauna 

lasāmviela atpūtas brīžiem kā lieliem, tā maziem,» viņa piebilst. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Jaunumu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-08-

08/ 08.08.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno 

grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 17. augustā no pulksten 10-17 ikviens 

interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās grāmatas, CD un 

citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku un tās 

daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauns-zurnals-sievietem-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-08-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauns-zurnals-sievietem-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-08-03/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-jaunas-vesturiskas-gramatas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-08-08/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-08-08/


138 
 

 

Var pieteikties «Mazo pūcēnu skoliņai» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/var-pieteikties-mazo-pucenu-skolinai 08.08.2017. 

 

Jelgavas bibliotēkas aicina trīsgadniekus un viņu 

vecākus uz nodarbību ciklu «Mazo pūcēnu skoliņa», 

kas iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā 

«Grāmatu starts». 

Nodarbību cikls «Mazo pūcēnu skoliņa» ir sadalīts trīs 

daļās, kurās bērni ar saviem vecākiem varēs iepazīt 

bibliotēkas un grāmatas, klausīties un lasīt pasakas, 

radoši darboties, krāsot un iegūt jaunus draugus. Pēc skoliņas absolvēšanas katram skolēnam tiks 

piešķirta arī Pūcītes liecība. 

 

Pirmā nodarbība Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 1. oktobrī, Pārlielupes bibliotēkā – 7. oktobrī, 

bērnu bibliotēkā «Zinītis» – 14. oktobrī, bet Miezītes bibliotēkā pirmā tikšanās būs 4. novembrī. 

 

Pieteikt dalību līdz 24. septembrim var klātienē vai zvanot uz bibliotēku, kurā vēlaties apmeklēt 

nodarbības. Jāpiebilst, ka vietu skaits nodarbībās ir ierobežots. 

 

Bibliotēku kontaktinformāciju var atrast šeit. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-bibliotekas-aicina-uz-mazo-pucenu-

skolinu-230811 11.08.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/var-pieteikties-mazo-pucenu-skolinai/ 08.08.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502226000&cat=204&art=40920 09.08.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41912&type=0 09.08.2017. 

 

 

Jauno grāmatu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

09.08.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno grāmatu 

diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 17. 

augustā no pulksten 10 līdz 17 ikviens interesents 

aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā 

mēneša laikā saņemtās grāmatas, CD un citus 

izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt 

vairāk par bibliotēku un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Jauno grāmatu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/var-pieteikties-mazo-pucenu-skolinai
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-bibliotekas-aicina-uz-mazo-pucenu-skolinu-230811
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-bibliotekas-aicina-uz-mazo-pucenu-skolinu-230811
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/var-pieteikties-mazo-pucenu-skolinai/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502226000&cat=204&art=40920
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41912&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
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Ierasts domāt, ka bibliotēkā, tas nozīmē lielu daudzumu grāmatu. Tomēr mūsdienīga bibliotēka 

sniedz arī vairākas citas iespējas. Aizvien populārākas kļūst klausāmgrāmatas bērniem un  

pieaugušajiem, tāpat bibliotēka piedāvā  plašu filmu un mūzikas ierakstu kolekciju. 

 

Jaunieguvumus var iepazīt arī bibliotēkas e-katalogā, izvēloties interesējošo nozari, bibliotēku, 

Nedēļas grāmatu vai apskatot visus pēdējā mēneša jaunieguvumus. Skatīt šeit. 

 

Bibliotēkas lasītājiem bez maksas pieejams internets un vairāki elektroniskie pakalpojumi. 

Iespējams lietot uzticamas, saturīgas un apjomīgas datubāzes, ko sekmīgi var izmantot studijām, 

profesijas apgūšanai vai savām interesēm. No bibliotēkas datoriem internetā var skatīties filmas, 

lasīt vairāk nekā 70 jaunākos preses izdevumus un to arhīvus, meklēt rakstus vecākajos, pirmskara 

laika laikrakstos un žurnālos vai lasīt pašus izdevumus, skatīt seno Jelgavu vai citas interesantas 

attēlu galerijas. 

 

Viens no jaunākajiem pakalpojumiem ir iespēja, paņemot grāmatu pie mums, atdot to atpakaļ sev 

tuvākajā pilsētas bibliotēkā. Piemēram, ja tas ir izdevīgāk, pilsētas bibliotēkas grāmatu atdot 

Pārlielupes vai Miezītes bibliotēkā un otrādi. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502830800&cat=79&art=40971 16.08.2017. 

 

 

 

 

 

Informācija Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētājiem 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/informacija-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

apmekletajiem/ 09.08.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas centrs 14. augustā remontdarbu dēļ būs slēgts. Bibliotēka 

atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

 

Joprojām var pievienoties «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/joprojam-var-pievienoties-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijai 

11.08.2017. 

 

Jelgavas bibliotēkas aicina bērnus, jauniešus un arī viņu 

vecākus piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā 

«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija», lasot un vērtējot 

jaunākās grāmatas. Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

direktores vietniece Dzintra Punga stāsta, ka aktīvākie 

lasītāji šobrīd ir jaunāko vecuma grupu – 5+ un 9+ – 

dalībnieki. 

Programmā piedalās visas Jelgavas bibliotēkas – pilsētas bibliotēka, Miezītes un Pārlielupes 

bibliotēkas, kā arī bērnu bibliotēka «Zinītis» –, un iniciatīvā iekļautās grāmatas sadalītas vairākās 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502830800&cat=79&art=40971
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/informacija-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-apmekletajiem/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/informacija-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-apmekletajiem/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/joprojam-var-pievienoties-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijai
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vecuma grupās: 5+, 9+, 11+ un 15+, kā arī vecākiem paredzētās grāmatas. «Vēlos atgādināt, ka, 

protams, ikviens iniciatīvas dalībnieks var lasīt arī citu vecuma grupu literatūru,» norāda Dz.Punga. 

Tāpat viņa stāsta, ka, piemēram, pilsētas bibliotēkas 1. stāva abonementā ir izveidots atsevišķs 

plaukts ar bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekiem paredzēto literatūru, kā arī interesenti vēlamās 

grāmatas var jau laicīgi atrast un rezervēt, izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu.  

Lai pievienotos lasīšanas veicināšanas projektam, interesentiem jādodas uz kādu no pilsētas 

bibliotēkām, bet, izlasot savas vecuma kategorijas grāmatas, jāaizpilda anketa portālā 

www.lasamkoks.lv. Jāpiebilst, ka laiks, lai izlasītu grāmatas, ir līdz gada beigām. 

«Ik mēnesi mums bibliotēkā notiek Jauno grāmatu diena, regulāri papildinām arī bērnu literatūras 

plauktus,» tā Dz.Punga, aicinādama lasīt ne vien lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija» literatūru, bet arī citas grāmatas. 

GRĀMATU SARAKSTS 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/joprojam-var-pievienoties-bernu-jauniesu-un-vecaku-

zurijai/ 11.08.2017. 

 

 

 

Jelgavas novada Grāmatu svētkos – grāmatas, diskusijas un tikšanās 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-novada-gramatu-svetkos-gramatas-

diskusijas-un-tiksanas-230812 11.08.2017. 

 

Iepazīties ar jaunākajām grāmatām, satikt literāro darbu autorus, piedalīties paneļdiskusijā par 

Latvijas tautsaimniecības vēsturi Jelgavas novada iedzīvotāji un citi interesanti aicināti jau 16. 

novada Grāmatu svētkos, kas notiks 19. augustā Sesavā. 

 

Lai aptvertu plašāku svētku apmeklētāju pulku, šoreiz tie organizēti sestdienā, informē Jelgavas 

novada pašvaldība. Pirmo reizi Grāmatu svētkos darbosies atvērtā bibliotēka, kurā apmeklētāji 

varēs mainīties ar grāmatām. “Līdz šim Grāmatu svētki notikuši piektdienā, taču, lai varētu 

piedalīties visa ģimene, nolēmām, ka šogad tie būs brīvdienā,” stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

direktores vietniece un novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga, aicinot uz 

svētkiem Sesavas Tautas namā un tā apkārtnē. 

 

Tradicionāli svētku apmeklētājiem būs iespēja tirdziņā iegādāties grāmatas par zemākām cenām. 

Dz.Punga norāda, ka tajā piedalīsies apgādi “Jumava”, “Avots”, tāpat uzrunātas vairākas citas 

izdevniecības. Grāmatu tirdzniecība notiks no pulksten 9.30 līdz 15 pie tautas nama. Turpat 

darbosies arī neliels mājražotāju tirdziņš. Oficiālā svētku atklāšana paredzēta pulksten 10 tautas 

namā, tai sekos programma pieaugušajiem un bērniem. 

 

Pieaugušie aicināti uz paneļdiskusiju, kuru vadīs Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. 

“Maijā apgāds “Jumava” izdeva monumentālu izdevumu “Latvijas tautsaimniecības vēsture”. Uz 

diskusiju esam lūguši Latvijā pazīstamus cilvēkus, kuri piedalījušies grāmatas tapšanā. 2017. gadā 

ES svin 60. jubileju, un 2018. gadā Latvija savu simtgadi sagaidīs situācijā, kas ir izaicinājumu 

pilna gan ES kopumā, gan dalībvalstīm atsevišķi un liek meklēt risinājumus gan ekonomikā, gan 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/joprojam-var-pievienoties-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijai/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/joprojam-var-pievienoties-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijai/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-novada-gramatu-svetkos-gramatas-diskusijas-un-tiksanas-230812
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-novada-gramatu-svetkos-gramatas-diskusijas-un-tiksanas-230812
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sociālajā jomā. Par to, kādas iespējas paveras un kādi izaicinājumi jāsastop un jārisina, diskutēsim 

kopā ar Eiropas un Latvijas ekspertiem. Tāpat aicinām iedzīvotājus iesaistīties un uzdot savus 

jautājumus,” mudina Dz.Punga. 

 

Savukārt pusdienlaikā pieaugušie gaidīti uz tikšanos ar farmācijas zinātņu doktori Viju Eniņu, kurai 

maijā iznāca grāmata “Veselība pie mājas sliekšņa”. Pašlaik tā ir viena no pirktākajām un 

lasītākajām grāmatām, kas vēsta par dažādiem ārstniecības augiem un papildināta kvalitatīvām 

fotogrāfijām. 

 

Interesenta solās būt literāri muzikālā programma “Skeleti skapī”, kuru piedāvās Latvijā populārākā 

un ražīgākā detektīvromānu autore Dace Judina un komponists Artūrs Nīmanis. Vēl nebijušā 

Grāmatu svētku projektā – biodejā – aicināti piedalīties vecāki kopā ar četrus līdz 12 gadus veciem 

bērniem. 

 

Lai runātu par atbildību pret dzīvniekiem, uz tikšanos bērnus aicina suņu meitene Lote un viņas 

saimniece Zanda Radziņa, kura pirms vairākiem gadiem sunīti pieņēma no patversmes un šobrīd 

strādā par brīvprātīgo lielākajā Latvijas dzīvnieku patversmē “Ulubele”. Dz.Punga piebilst, ka bērni 

visas dienas garumā tautas nama pagalmā un pie skolas aicināti piedalīties arī radošajās darbnīcās, 

izmēģināt Mārtiņa koka spēles. Svētkos darbosies īpašs fotostūrītis un varēs tuvāk iepazīt Sesavas 

vēsturi, ielūkojoties Dzidras Šulcas veidotajā vēstures krātuvītē. 

 

Pirmo reizi Grāmatu svētkos darbosies brīvdabas bibliotēka, kurā lasītāji būs aicināti dāvināt 

lasītājiem. “Līdz šim brīvdabas bibliotēka mums ir labi darbojusies Dzejas dienās Jelgavā, un šķiet, 

ka tā varētu būt saistoša arī Grāmatu svētku dalībniekiem. Proti, ideja ir tāda, ka apmeklētājs uz 

svētkiem atnāk ar savu grāmatu, kuru izlasījis un labprāt gribētu, lai izlasa vēl kāds. Viņš šo 

grāmatu ieliek īpašajā plauktā, no kura savukārt paņem kāda cita atnestu grāmatu,” stāsta Dz.Punga. 

 

Dalība Grāmatu svētku pasākumos ir bez maksas. No pagastiem tiks organizēts transports uz 

Sesavu. Par transportu var interesēties sava pagasta bibliotēkā. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/gramatu-svetkos-tiksanas-ar-rakstnieci-daci-judinu-

2017-08-10/ 10.08.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502398800&cat=79&art=40937 11.08.2017. 

 

Bibliotēkā var lasīt literatūras laikrakstu «Konteksts» 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-var-lasit-literaturas-laikrakstu-konteksts 

15.08.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā ir pieejami latviešu 

literatūrai veltītā izdevuma «Konteksts» pirmie numuri, 

informē bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga. 

Kopš šā gada aprīļa Latvijas Rakstnieku savienība ar 

Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu izdod 

ikmēneša literatūras laikrakstu «Konteksts». «Ikviens, 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/gramatu-svetkos-tiksanas-ar-rakstnieci-daci-judinu-2017-08-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/gramatu-svetkos-tiksanas-ar-rakstnieci-daci-judinu-2017-08-10/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502398800&cat=79&art=40937
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-var-lasit-literaturas-laikrakstu-konteksts


142 
 

kas interesējas par aktuālajiem notikumiem Latvijas literatūras telpā, ir laipni gaidīts bibliotēkā, lai 

iepazītos ar «Konteksta» aprīļa, jūnija un jūlija numuriem,» aicina B.Īvāne-Kronberga. 

 

«Konteksts» ir 16 lappuses biezs izdevums, kura sākumā publicēta aktuālā saruna, tai seko dzejas, 

prozas un literatūrkritikas jaunumi. Tāpat laikrakstā ir arī atvērums, veltīts bērnu un pusaudžu 

literatūrai. Izdevuma galvenā redaktore ir Sandra Ratniece, māksliniece – Rūta Mežavilka. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunais-literarais-laikraksts-konteksts-ari-jelgavas-

pilsetas-biblioteka!/ 10.08.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502312400&cat=79&art=40933 10.08.2017. 

 

IFLA Polijā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ifla-polija-2017-08-16/ 16.08.2017. 

 

No 19. līdz 25. augustam Polijas pilsēta Vroclava kļūs par visas 

pasaules bibliotekāru galvaspilsētu. Tajā pulcēsies vairāk kā 3000 

bibliotekāri no visas pasaules. IFLAs (Starptautiskā bibliotēku 

asociāciju un institūciju federācija) konferencē tiks pārstāvēti visi 

kontinenti un daudzas jo daudzas valstis. Mēs – trīs Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas pārstāves – Baiba Īvāne-Kronberga, Viktorija Agafonova 

un Lāsma Zariņa prezentēsim savu bibliotēku ar stenda referātu “4D bibliotēka – apzinātība un 

klātbūtne” (“4D library - mindfulness and presence”). 

 

Pārlielupes bibliotēkas blogam - 10! 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41961&type=0 17.08.2017. 

 

Šī gada 15. augustā Pārlielupes bibliotēkas blogs atzīmēja 10 gadu jubileju. 2007. gadā, kad blogs 

tika izveidots, tas bija pirmais bibliotēkas blogs Latvijā un aizsāka jaunu informācijas nešanas vilni 

mazām bibliotēkām, kas nevēlas veidot savas mājaslapas. 

Par to kā bibliotēkai gājis ar bloga uzturēšanu un rakstīšanu, lasi Pārlielupes bibliotēkas vadītājas 

Venerandas atziņās. 

 

"Pārlielupes bibliotēkas blogs tika radīts 2007. gada 15. augustā, tūlīt  pēc 3 dienu Kandavas 

semināra "Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte", ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka.  

 

10 gadu laikā publicēti 845 ieraksti, blogs apskatīts vairāk kā 614 tūkstošiem reižu. Kas zina, ja 

paredzētu, cik daudz laika, spēka tas prasīs, varbūt arī nebūtu blogs tapis. Bet varbūt tomēr...  

 

Bibliotēka izpelnījās Letas ziņu kā pirmā bibliotēka Latvijā, kas izveidojusi blogu. Nu jā, mazs 

cinītis gāž lielu vezumu - saka tautas gudrība. Kādam vajadzēja sākt, un bibliotēkas, īpaši jau 

mazās, kurām nebija savas mājas lapas, sāka veidot savus blogus kā informatīvos kanālus 

lasītājiem. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunais-literarais-laikraksts-konteksts-ari-jelgavas-pilsetas-biblioteka!/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunais-literarais-laikraksts-konteksts-ari-jelgavas-pilsetas-biblioteka!/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502312400&cat=79&art=40933
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ifla-polija-2017-08-16/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=41961&type=0


143 
 

Laika gaitā prasmes un iemaņas pilveidojās. Pievienojās jauni autori, taču pašā sākumā rakstīju es 

viena pati. Man palīdzēja meita Maija, kas arī aizrāvās ar šādu ideju, kā arī dēls Arturs, kas radīja 

pirmā un otrā gada bloga noformējumu. Sāku es, bet mani bērni pārņēma stafeti un sāka veidot 

savus blogus. Ar laiku rakstīt sāka arī kolēģes. Temati papildinājās. Protams, nav saprātīgi, ka ir 37 

temati, bet nu tā tie pakāpeniski izveidojās, un vēlāk bija sarežģīti apkopot.  

 

Ar bloga starpniecību informējām sabiedrību par bibliotēkas pakalpojumiem, krājumu jaunumiem 

un aktivitātēm. Ar katru gadu kaut kas nāca klāt. 2009. gadā aktuāls bija temats seniori, kur 

atspoguļojām senioru apmācību ar datoru un internetu. 2011. gadā uzsākām tematu – Atklāj lasītāju 

talantu. Te ir vismaz 30 ieraksti par gleznu, fotogrāfiju un rokdarbu izstādēm, par šahošanu ar 

lielmeistaru, tikšanās ar dzejniekiem, dziedniekiem.   

 

2015. gadā plaši atspoguļojām tematu "Atceries, otrdienu!". Katru otrdienu pulksten 15.00 

bibliotēkā notika kāds pasākums jauniešiem. Vienmēr aktuāli ir temati "E-resursi" un "Ceļojumi". 

Ik palaikam nopublicējam kādu domugraudu par grāmatām un lasīšanu.  

 

Visvairāk rakstīts 2007. gada septembrī - 53 publikācijas - tagad tik daudz tikai gada laikā. 

 

Tagad atkal centrālais jautājums - kas notiks tālāk. To iztirzāsim 2017. gada 22. septembrī pulksten 

10.00 Pārlielupes bibliotēkā, atceroties bloga desmitgadi. Laipni aicināts ikviens, kam ir interesents 

šis temats! " 

 

Veneranda Godmane 

 

“Novadnieku kalendārā” var iepazīt ievērojamus jelgavniekus 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/novadnieku-kalendara-var-iepazit-ieverojamus-

jelgavniekus-230896 18.08.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka sagatavojusi jauno – 2018. gada – ievērojamu novadnieku kalendāru. 

Tajā apkopotas īsas ziņas par novadam nozīmīgām personībām, kurām nākamgad apritēs apaļas 

jubilejas (50 gadi, 55, 60, 65 un citas), ziņo Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

Pēc bibliotēkas darbinieku apkopotās informācijas, 2018. gadā vācbaltu gleznotājam, gleznu 

restauratoram un mākslas vēsturniekam Jūliusam Dērnigam būs 200 gadu jubileja, latviešu teātra un 

dramaturģijas pamatlicējam Ādolfam Alunānam – 170, valodniekam Kārlim Mīlenbaham – 165, 

vēsturniekam Arvedam Švābem – 130, literatūrzinātniecei un grāmatniecības vēstures pētniecei 

Līvijai Labrencei – 90. 

 

Apaļās jubilejās būs pamats sveikt tādus ievērojamus novadniekus kā diriģenti un pedagoģi Veltu 

Riekstu, režisori Indru Rogu, emeritēto profesoru Jāni Latvieti un daudzas citas ievērojamas 

personības, kam ir vai ir bijusi saistība ar Jelgavu un novadu. 

 

Novadnieku kalendārs apskatāms Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē 

www.jelgavasbibliotēka.lv sadaļā “Par Jelgavu”. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/novadnieku-kalendara-var-iepazit-ieverojamus-jelgavniekus-230896
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/novadnieku-kalendara-var-iepazit-ieverojamus-jelgavniekus-230896
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Dati kalendāram iegūti no bibliotēkā veidotās datubāzes “Ievērojami cilvēki Jelgavā", kur šobrīd 

apkopota informācija par 1362 personām. 

 

Datubāze pastāvīgi tiek papildināta, un tās veidošanā aicināts piedalīties ikviens jelgavnieks. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502830800&cat=10&art=40970 16.08.2017. 

 

Sesavā aizvadīti Jelgavas novada Grāmatu svētki 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/sesava-aizvaditi-jelgavas-novada-gramatu-svetki-

foto-230937 22.08.2017. 

 

Iepazīties ar jaunākajām grāmatām, satikt literāro darbu autorus, piedalīties paneļdiskusijā par 

Latvijas tautsaimniecības vēsturi Jelgavas novada iedzīvotāji un citi interesanti bija aicināti jau 16. 

Jelgavas novada Grāmatu svētkos, kas norisinājās Sesavā. Lai aptvertu plašāku svētku apmeklētāju 

pulku, šoreiz tie organizēti sestdienā. Pirmo reizi Grāmatu svētkos darbojās atvērtā bibliotēka, kurā 

apmeklētāji varēja mainīties ar grāmatām. 

 

Bibliotēkas īpašumā nonācis "Kurzemes albums" 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1504040400&cat=79&art=41069 30.08.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā nonācis vērtīgs un interesants izdevums – “Kurzemes albums” – viens 

no pirmajiem 18.gs. beigu un 19.gs. ikdienas dzīves telpai veltītajiem izdevumiem. Tajā izpētīti un 

aprakstīti zīmējumi, portreti un akvareļi, kas saglabājušies līdz mūsdienām, ielīmēti parastā 

fotoalbumā. Kā teikts pētījumā, “albuma 90 lapas ir apturējušas sen zudušu laiku”. 

 

Zīmējumi maz saistīti ar konkrētām vietām Jelgavā vai Kurzemē, tomēr albums kopumā un ar to 

saistītie vārdi ļauj gūt fragmentāru priekšstatu par dzīvi baltvācu ģimenē un sabiedrībā pirms 150 

gadiem.  

 

“Tas kļuvis ne tik daudz par Kurzemes, cik par kurzemnieču albumu ar sūtību saglabāt, rekonstruēt 

un atdzīvināt vienai Jelgavas pilsonisko aprindu ģimenei pietuvināto personu, lielākoties sieviešu 

pasauli. Tas stāsta par Jelgavas labāko aprindu meiteņu un sieviešu atvērtību estētiskiem, 

intelektuāliem un emocionāliem pārdzīvojumiem, dabas iespaidiem, sabiedrības dzīvi”. 

 

Vairāk par "Kurzemes albumu" skatīt: šeit 

 

Izdevums pieejams Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā: Kurzemes albums : laikmeta portrets 18. 

gadsimta beigu - 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos. – Rīga : Neputns, 2016. ISBN 

9789934565038 

 

Atklāsim jauno mācību gadu kopā! 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/atklasim-jauno-macibu-gadu-kopa!-1/ 31.08.2017. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1502830800&cat=10&art=40970
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/sesava-aizvaditi-jelgavas-novada-gramatu-svetki-foto-230937
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/sesava-aizvaditi-jelgavas-novada-gramatu-svetki-foto-230937
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1504040400&cat=79&art=41069
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/atklasim-jauno-macibu-gadu-kopa!-1/
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Pēc pirmās skolas dienas skolēni aicināti pulksten 17 doties 

uz Pasta salu, lai kopīgi nosvinētu jaunā mācību gada 

sākumu pasākumā “ZinīBums”. Ikviens varēs piedalīties 

dažādās izglītojošās un radošās aktivitātēs, bet pēc tam 

turpināt svinības kopā ar grupām “Transleiteris” un “Augša”. 

Savukārt pulksten 16 pie Mītavas tilta – Jāņa Čakstes bulvārī 

7 atklās pirmā grafiti mākslas festivāla “Spēka zīmes 

Latvijai” lielformāta sienas gleznojumu, ko veidojis 

mākslinieks Dainis Rudens. 

 

Atklāsim jauno mācību gadu kopā! 

Darbnīcas būs sadalītas astoņos mācību stundu blokos – Mūzika, Brīvstunda, Vēsture, Veselība, 

Mājturība, Sports, Starpbrīdis un Māksla –, kur katrā no tiem, zinātkāros skolēnus sagaidīs cits 

uzdevums: krustvārdu mīklas minēšana, zīmēšana, dažādu puzļu likšana, spēle ar jautājumiem par 

ceļu satiksmes drošības noteikumiem u.c. 

 

Skolēniem būs iespēja pašiem izgatavot mūzikas instrumentus, iesaistīties improvizācijas teātra 

spēlē, kā arī apskatīt policijas dienesta automašīnas ekipējumu. Savukārt pašiem mazākajiem 

pasākuma apmeklētājiem būs sagatavotas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa kontūras, 

kuras izkrāsojot, katrs varēs paņemt līdzi uz mājām. Bērnus sagaida arī fiziskas aktivitātes, kā, 

piemēram, šķēršļu josla ar dažādu sporta veidu elementiem – basketbola, vieglatlētikas, akrobātikas, 

futbola u.c. 

 

Par katru izpildīto uzdevumu dalībnieki saņems zīmodziņu, sakrājot visus, tos varēs apmainīt pret 

kādu suvenīru un piedalīties izlozēs par lieliskām balvām, kuras būs sarūpējuši darbnīcu 

organizatori. 

 

Darbošanos un aktivitātes nodrošinās Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola, JPPI “Jelgavas pašvaldības policija” Jelgavas bērnu bibliotēka “Zinītis”, 

mācību centrs “BUTS”, apvienība “Brīvprātīgie Jelgavai”, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, 

Jelgavas Jaunais teātris u.c. 

 

No pulksten 17 uz Pasta salas estrādes skatuves apmeklētājus priecēs programma ar muzikāliem 

priekšnesumiem, kuros piedalīsies popgrupa "Noslēpums”, grupa “On My Way” un Bērnu un 

jauniešu mūzikas kluba audzēkņi. Pulksten 19 uzstāsies “Transleiteris”, bet pulksten 20 – “Augša”.  

Pasākuma izskaņā – dejas līdz pat plkst. 23.00 ar DJ Raitis Boss. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1503435600&cat=79&art=41025 23.08.2017. 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1347110/biblioteka-dodas-pilseta 

28.08.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31733 23.08.2017. 

  

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1503435600&cat=79&art=41025
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1347110/biblioteka-dodas-pilseta
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31733
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SEPTEMBRIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada septembrī 

 

Medijs Septembris 

www.jelgavasvestnesis.lv  9 

www.zz.lv 5 

www.jelgavniekiem.lv  3 

www.jelgava.lv  8 

www.lnb.lv 1 

www.novaja.lv  2 

www.biblioteka.lv  2 

KOPĀ 30 

 

Jaunā mācību gada ieskaņā – skolēni tiekas «ZinīBUMĀ» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jauna-macibu-gada-ieskana-skoleni-tiekas-zinibuma 01.09.2017. 

 

Šodien, 1. septembrī, atzīmējot Zinību dienu un jaunā 

mācību gada sākumu, bērni, jaunieši, kā arī viņu vecāki 

devās uz pasākumu «ZinīBUMS» Pasta salā, kur ne tikai 

jautri, bet arī lietderīgi pavadīja laiku, piedaloties 

visdažādākajās aktivitātēs. 

Pirmās skolas dienas pēcpusdienā, pulksten 17, Pasta 

salā pulcējās bērni un jaunieši, kuriem bija iespēja 

apmeklēt visdažādākās radošās darbnīcas. Tās bija 

sadalītas astoņos mācību stundu blokos – mūzika, brīvstunda, vēsture, veselība, mājturība, sports, 

starpbrīdis un māksla.  

 

Pirmo skolas dienu ar mammu Pasta salā aizvadīja dvīnes Annija un Emīlija Jubertes. Mamma 

Maira stāsta, ka meitenes turpinās mācības 4. klasē, turklāt iestājās arī Mūzikas skolā, tādēļ 1. 

septembris jānosvin divtik atraktīvi. Dvīņu mamma uzsver: «Šie svētki ģimenei ir ļoti svarīgi, tādēļ 

katru gadu darbā lūdzu brīvdienu un pavadu šo dienu ar meitenēm.» Arī jaunietes ir priecīgas par 

jaunā mācību gada sākšanos, jo ilgojas pēc klasesbiedriem, savukārt šovakar, vēl pirms ikdienas 

mājasdarbu pildīšanas, pasākumā steidz novērtēt visas iespējamās aktivitātes. Bižu pīšana Jelgavas 

Amatu vidusskolas teltī jau ir iemēģināta, nākamās sarakstā – Bērnu un jauniešu mūzikas kluba 

aktivitātes (BJMK), kur varēs pamēģināt spēlēt bungas un ģitāru. 

 

Pasākuma laikā neizpalika arī sporta nodarbes. Papildu futbolam, pieprasīta bija šķēršļu josla, kuru 

steidza iemēģināt gan zēni, gan meitenes. Zemessargs Vladimirs Koteļeņecs stāsta, ka jaunieši ir 

labi sagatavoti topošie zemessargi, turklāt šogad aktīvākās izrādījušās tieši meitenes. Jelgavas 4. 

sākumskolas audzēkne Enija Bumbule stāsta, ka šodien vēlas pārbaudīt savu veiklību, jo, lai gan 

neplāno stāties zemessardzē, jau septembrī uzsāks regbija treniņus, turklāt šajā sporta veidā, 

neskatoties uz smago ekipējumu, jābūt gan ātram, gan veiklam. Savukārt 9. klases audzēknis 

Rihards Mairiņš stāsta, ka uz pasākumu nācis ar visiem skolas draugiem, tomēr, aizkavējoties 

Jelgavas tehnikuma robotikas pulciņā, ir palicis tikai ar klasesbiedru Pēteri. «Pasākumā uzzinājām, 

ka no «Lego» var salikt robotu un, ja tu māki programmēt, to var vadīt caur savu telefonu 

aplikācijā,» stāsta jaunieši, piebilstot, ka nākotnē gribētu iemācīties programmēt, ar nosacījumu, ka 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.lnb.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jauna-macibu-gada-ieskana-skoleni-tiekas-zinibuma
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stundas būs tikpat interesantas, cik robotikas pulciņa vadītāja stāstītais. Savukārt Jelgavas 

tehnikuma skolotājs Uldis Grunde-Zeiferts skaidro: ir jaunieši, kuriem patīk un sanāk, un tādā 

gadījumā var iemācīties visdažādākās lietas, tostarp, pielietot zināšanas pat sadzīves lietās. 

 

Jelgavas jauniešus «ZinīBUMĀ» uzteica arī Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas (JPPP), kā arī 

Valsts policijas (VP) darbinieki. «Bērni nāk darboties, stāsta par dažādiem atgadījumiem un uzdod 

viņiem interesējošus jautājumus,» stāsta JPPP Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas 

inspektore Inga Butnore, piebilstot, ka bērnu informētības līmenis dažādos jautājumos  ir augsts un, 

pēc skolā pasniegtajām stundām, daudzi skolēni jau šķiet pazīstami. Piemēram, 5. klases skolēns 

Jānis Kalnājs šodien izgatavoja atstarotāju, atkārtoja ceļa satiksmes noteikumus, savukārt pēc tam 

devās pētīt policijas dienesta automašīnas ekipējumu. «Mana omīte vienmēr mani biedēja, ka, ja es 

nepildīšu mājasdarbus, pie manis atnāks policija, un šodien sapratu, ka baidījos veltīgi,» tā puisis, 

savukārt skolēna tētis Māris smejas: jaunajā mācību gadā būs jāmeklē citāda motivācija mājasdarbu 

pildīšanai.  

 

Jāpiebilst, ka īpaši populāra pasākuma aktivitāte bija arī grafiti siena, kur interesenti ar krāsas 

baloniņu iejutās mākslinieku lomā un zīmēja grafiti stilā.  

 

Jāpiebilst, ka aktivitātes pasākumā nodrošināja Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavas 

Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, bērnu bibliotēka «Zinītis», 

mācību centrs «Buts», apvienība «Brīvprātīgie Jelgavai», Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, 

Jelgavas Jaunais teātris, kā arī citas organizācijas. Savukārt darbošanos muzikālā veidā bagātināja 

popgrupa «Noslēpums», grupa «On My Way», kā arī Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BJMK) 

audzēkņi. Pasākuma izskaņā uz Pasta salas skatuves muzicēja grupas «Transleiteris» un «Augša», 

savukārt dejas pat pulksten 23 turpinājās kopā ar dīdžeju Raiti Bosu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/skolenus-pulce-zinibums-foto-231097 01.09.2017. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/macibu-gadu-atklas-ar-tradicionalo-pasakumu-zinibums-

231091 01.09.2017. 

 

Uzzini vairāk par ievērojamiem novadniekiem – nākamā gada jubilāriem! 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uzzini-vairak-par-ieverojamiem-novadniekiem-nakama-gada-

jubilariem 03.09.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir sagatavojusi jauno – 2018. 

gada – ievērojamu novadnieku kalendāru: tajā apkopotas 

īsas ziņas par Jelgavas novadam svarīgām personībām, 

kurām nākamgad būs nozīmīga jubileja, informē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

Kalendārā ir iekļautas, piemēram, tādas personības kā 

vācbaltu gleznotājs, gleznu restaurators un mākslas 

vēsturnieks Jūlius Dērnigs, kuram nākamgad apritētu 200 gadu, latviešu teātra un dramaturģijas 

pamatlicējs Ādolfs Alunāns, kuram nākamgad būs 170. jubileja, valodnieks Kārlis Mīlenbahs – 

viņam būs 165 gadu jubileja, vēsturnieks Arveds Švābe – viņam apritētu 130, literatūrzinātniece, 

grāmatniecības vēstures pētniece Līvija Labrence, kurai 2018. gadā apritētu 90 gadu. «Sveiksim 

apaļās jubilejās tādus ievērojamus novadniekus kā diriģenti, pedagoģi Veltu Riekstu, režisori Indru 

Rogu, emeritēto profesoru Jāni Latvieti un daudzas citas ievērojamas personības, kam ir vai ir bijusi 

saistība ar Jelgavu un novadu,» aicina B.Īvāne-Kronberga. 

 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/skolenus-pulce-zinibums-foto-231097
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/macibu-gadu-atklas-ar-tradicionalo-pasakumu-zinibums-231091
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/macibu-gadu-atklas-ar-tradicionalo-pasakumu-zinibums-231091
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uzzini-vairak-par-ieverojamiem-novadniekiem-nakama-gada-jubilariem
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uzzini-vairak-par-ieverojamiem-novadniekiem-nakama-gada-jubilariem
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Dati kalendāram iegūti no bibliotēkā veidotās datubāzes «Ievērojami cilvēki Jelgavā», kur šobrīd 

apkopota informācija par 1362 personām. Datubāze pastāvīgi tiek papildināta un tās veidošanā 

aicināts piedalīties ikviens jelgavnieks. 

 

NOVADNIEKU KALENDĀRS 2018. GADAM 

 

Bibliotēkā – 18./19. gadsimta sadzīvei veltīts izdevums 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-18-19-gadsimta-sadzivei-veltits-

izdevums-231094 04.09.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā iegādāts vērtīgs un interesants izdevums “Kurzemes albums” – viens no 

pirmajiem 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta ikdienas dzīves telpai veltītajiem izdevumiem, 

informē bibliotēkas pārstāve Dagnija Avota. Tajā izpētīti un aprakstīti zīmējumi, portreti un 

akvareļi, kas saglabājušies līdz mūsdienām, ielīmēti parastā fotoalbumā. Kā teikts pētījumā, 

“albuma 90 lapas ir apturējušas sen zudušu laiku”. 

 

Zīmējumi maz saistīti ar konkrētām vietām Jelgavā vai Kurzemē, tomēr albums kopumā un ar to 

saistītie vārdi ļauj gūt fragmentāru priekšstatu par dzīvi baltvācu ģimenē un sabiedrībā pirms 150 

gadiem.  

 

Izdevums kļuvis ne tik daudz par Kurzemes, cik par kurzemnieču albumu ar sūtību saglabāt, 

rekonstruēt un atdzīvināt vienai Jelgavas pilsonisko aprindu ģimenei pietuvināto personu, 

lielākoties sieviešu, pasauli. Tas stāsta par Jelgavas labāko aprindu meiteņu un sieviešu atvērtību 

estētiskiem, intelektuāliem un emocionāliem pārdzīvojumiem, dabas iespaidiem, sabiedrības dzīvi. 

 

“Kurzemes albums” pieejams Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā. 

 

LBB Zemgales reģiona bibliotekāru "Vasaras skola" 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42140&type=0 04.09.2017. 

 

30.augusta saulainajā trešdienā Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšās” notika LBB Zemgales 

reģiona bibliotekāru “Vasaras skola”, kuru šogad pirmo reizi rīkoja Dobeles novada Centrālā 

bibliotēka. 

30.augusta saulainajā trešdienā Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšās” notika LBB Zemgales 

reģiona bibliotekāru “Vasaras skola”, kuru šogad pirmo reizi rīkoja Dobeles novada Centrālā 

bibliotēka. Pasākums sākās ar dalībnieku reģistrēšanos un rīta kafijas vai tējas baudīšanu, kuru 

dalībnieku cienastam dāvināja SIA “Dream”.  

Pēc rīta kafijas visi pulcējās uz pasākuma svinīgo atklāšanu, kurā ievadrunu teica DNCB direktore 

Lana Augule, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Māra Krūmiņa un Dobeles 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, novēlot bibliotekāriem piedalīties 

radošajās un sportiskajās aktivitātēs, smelties iedvesmu un enerģiju savam ikdienas darbam, 

sagaidot jauno sezonu, kā arī, izmantot izdevību un iepazīties ar “Pikšām” – vietu, kas ir Dobeles 

novada lepnums. Turpinājumā pasākuma dalībnieki varēja baudīt Penkules kultūras nama kapelas 

“Luste” muzikālo sveicienu, kas tik ļoti iederējās “Pikšu” burvīgajā lauku ainavā. Koncerts 

noslēdzās ar mugurdanci, kas pulcēja Vasaras skolas dalībniekus raitā dejas solī un bija labs sākums 

turpmākajām aktivitātēm.  

Pie reģistrācijas bibliotekāri izvēlējās dalībnieka kartīti sarkanā, zilā, zaļā vai dzeltenā krāsā, kas 

nozīmēja, ka pasākumā būs jādarbojas komandās. DNCB direktore Lana Augule izstāstīja par 

turpmāko uzdevumu izpildi, kas notiks pa stacijām. Šādas stacijas kopumā bija četras - 1) 

Piespraudes izgatavošana, 2) Dzejnieces Ineses Zanderes “Biki Buku” stacija, 3) Zāļu tēju stacija, 

4) Ekskursija pa “Pikšām”. Katras stacijas apmeklēšanai komanda drīkstēja izmantot 20 min, pēc 

kurām atskanēja svilpes signāls un komandai bija jādodas tālāk.  

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-18-19-gadsimta-sadzivei-veltits-izdevums-231094
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-18-19-gadsimta-sadzivei-veltits-izdevums-231094
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42140&type=0


149 
 

Pirmajā stacijā pasākuma dalībnieki varēja paši izgatavot savu nozīmīti, parādot savu mākslinieka 

talantu. Kad zīmējums bija gatavs, bibliotekāres Vita Eglīte un Janīna Safranoviča ar DNCB 

piederošo nozīmīšu izgatavošanas aparātu izgatavoja piespraudi.  

Otrajā stacijā dzejniece Inese Zandere un DNCB darbinieces Brigita Baumane un Zigrīda Kleģere 

lika izspēlēt dažādas spēles ar bērnu dzejolīšiem, grāmatiņām un pat pašiem pagatavot mazo 

grāmatiņu - “Biki - buku”. Šajā stacijā piedzīvoto bibliotekāri varēs izmantot turpmāk savā darbā, 

strādājot ar bērniem.  

Trešajā stacijā pasākuma dalībniekus sagaidīja smaidīgās bibliotekāres Gundega Strazda un Sveta 

Kovrigina, iepazīstinot ar dažādām zāļu tējām, kuras varēja ne tikai apskatīt, bet arī glītā lina 

maisiņā sakombinēt savu tējas maisījumu. Šīm tējām pievienotā vērtība ir tā, ka tās ir audzētas un 

ievāktas DNCB bibliotēkas meiteņu Kristīnes Ževņenko, Gundegas Srazdas, Rasas Loginas dārzos. 

Šo staciju varēja nosaukt arī par muzikālo staciju - komandu dalībnieces kopā ar Gundegu pat 

dziedāja dziesmas. 

Ceturto staciju vadīja DNCB metodiķe Rasa Logina, kas šoreiz bija iejutusies gida lomā un raitā 

solī katru komandu iepazīstināja ar “Pikšām”. Daudzi no pasākuma dalībniekiem šeit viesojās 

pirmo reizi un ar apbrīnu jūsmoja par šo skaisto vietu, kas vēsturē ir bijusi kā paraugsaimniecība, 

pēc tam piedzīvojusi grūtus laikus – padomju laikā tikusi nopostīta, bet mūsdienās atjaunota, 

cenšoties pēc iespējas parādīt kā izskatījās saimniecība laikā, kad tur dzīvoja Kārļa Ulmaņa ģimene. 

Tādēļ arī šim pasākumam “Vasaras skolai” šī vieta bija vispiemērotākā Dobeles novadā. Liels 

paldies Gunāram Ulmanim un Ilgai Ķipsnei par viesmīlīgo bibliotekāru uzņemšanu un lielo 

atsaucību. 

Kad komandas bija paviesojušās visās stacijās, tālāk sākās sportiskākas aktivitātes, kuras 

nodrošināja SIA “Lustes”. Bibliotekāres piedalījās šautriņu mešanas sacensībās, izskrēja jautrības 

stafetes un pagatavoja abstraktās mākslas glezniņas marmorēšanas tehnikā, kas izraisīja lielu 

interesi visām dalībniecēm. Aija labprāt dalījās ar informāciju, pastāstot, kur ko var iegādāties un, 

kādas ir aptuvenās cenas. Bibliotekāres mērojās spēkiem arī “Erudīcijas stafetē” atbildot uz 

dažādiem āķīgiem jautājumiem par Latviju. 

Pēc aktīvi pavadītas dienas bibliotekārus sagaidīja uz ugunskura kūpošs sadraudzības zupas katls. 

Diena, kas bija aktivitātēm un pozitīvām emocijām pārbagāta tuvojās beigām. Kolēģi, kuri katru 

dienu sazinās tikai pa telefonu vai internetu, varēja tikties klātienē, kopā izsmieties, izrunāties un 

iegūt daudz labu ideju savam ikdienas darbam. Pasākuma noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks 

saņēma dāvaniņas no lieldraugiem “Dobeles dzirnavnieka” un SIA “Baltic Candlles”. 

Esam gandarīti par jauko pasākumu, kurš tapa ar Dobeles novada pašvaldības, SIA “Dream”, 

“Dobeles dzirnavnieka”, SIA “Baltic Candlles”, SIA “Lustes”, muzeja “Pikšas” un DNCB radošās 

komandas atbalstu. 

 

Bibliotēkām mainīts darba laiks 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekam-mainits-darba-laiks 04.09.2017. 

 

No septembra Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles 

atsāk darbu pēc ierastā darba laika, informē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka darba dienās lasītājiem ir 

atvērta no pulksten 10 līdz 19, bet svētdienās – no 

pulksten 10 līdz 17. Savukārt Pārlielupes bibliotēka un 

bērnu bibliotēka «Zinītis» darba dienās lasītājiem ir 

pieejamas no pulksten 10 līdz 18, sestdienās – no 

pulksten 10 līdz 17, bet svētdienās bibliotēkas ir slēgtas. Bet Miezītes bibliotēka no otrdienas līdz 

piektdienai strādā no pulksten 10 līdz 18, kā arī sestdienās no pulksten 10 līdz 17, bet svētdienās un 

pirmdienās bibliotēka ir slēgta. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekam-mainits-darba-laiks
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Jāatgādina, ka katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēkās notiek Spodrības diena, un tās lasītājiem 

ir slēgtas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/sakot-ar-septembri-izmainas-jelgavas-pilsetas-

biblioteku-darba-laika-2017-09-03/ 03.09.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31802 04.09.2017. 

 

Dzejas dienās – «slams», mūzika un laikmetīgā deja 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/dzejas-dienas-slams-muzika-un-laikmetiga-deja 

08.09.2017. 

 

12. septembrī Jelgavā visas dienas garumā tiks svinēta 

Dzejas diena – ar skolēnu dzejas lasījumiem, konkursu 

jaunajiem dzejniekiem, bet vakars noslēgsies ar 

mūzikas un laikmetīgās dejas performanci. 

Dzejas dienas aktivitātes notiks visās pilsētas skolās – 

no pulksten 10.30 skolas apciemos dzejas busiņš, kurā 

dzejnieki Rūta Štelmahere, Jānis Tomašs, Jānis Vādons 

un Eduards Aivars dosies apskatīt skolēnu sagatavotos 

priekšnesumus par dzejas tematiku. «Ceļu dzejas busiņš uzsāks Jelgavas 4. sākumskolā un noslēgs 

Jelgavas pils pagalmā,» stāsta Dzejas dienas organizatore Jelgavā Elīna Apsīte. 

 

Savukārt pulksten 17 pie «Silvas» tējas namiņa Pasta salā notiks jau otrais dzejas slams jeb 

dzejnieku sacensība, kurā savas uzstāšanās prasmes aicināti pierādīt jaunie dzejnieki. «Tā ir 

dzejnieku sacensība, kurā var piedalīties ikviens, kas raksta dzeju, izpildot savus oriģināldarbus 

auditorijas priekšā,» skaidro E.Apsīte. Katram dalībniekam ir jāsagatavo trīs dzejas izpildījumi – 

pēc pirmās kārtas tiks izraudzīti pieci dalībnieki, bet finālā par dzejas slama uzvarētāja titulu 

sacentīsies trīs augstāk novērtētie dalībnieki. Žūrija vērtēs gan dzejas saturu, gan arī dalībnieku 

uzstāšanās prasmes, piešķirot atzīmes no 1 līdz 10, un uzvarētājs saņems naudas balvu 100 eiro. 

Interesenti dzejas slamam aicināti pieteikties līdz 10. septembra pulksten 12, kādu no saviem 

dzejoļiem nosūtot pa e-pastu dzejasslams@gmail.com. Jāpiebilst, ka dzejnieku sacensībai tiks 

izraudzīti desmit dalībnieki un apstiprinājumu par dalību līdz 11. septembra pulksten 18 izvēlētie 

jaunie dzejnieki saņems pa e-pastu. 

 

Vakara turpinājumā, pulksten 19, pie tējas namiņa ar koncertprogrammu «Jūras stāsti» uzstāsies 

dziedātāja Anta Eņģele un bajānists Marko Ojala, izpildot senus jūrnieku stāstus un dziesmas. 

«Pasākums norisināsies starp divām upēm, un, manuprāt, šī vieta ir tematiski piederīga 

koncertprogrammai – tas būs kārdinājums ar jūru, brīvību. Sava veida romantika,» vērtē E.Apsīte. 

Bet pulksten 20.30 Dzejas dienas apmeklētāji varēs izbaudīt mūzikas un laikmetīgās dejas 

performanci, kurā piedalīsies dzejnieki R.Štelmahere, J.Tomašs, J.Vādons, E.Aivars, dejas teātra 

kompānija «Zvaigžņu aka». «Tā būs dzejnieku un dejotāju saspēle – dejotāji kustībā izdzīvos dzejas 

rindas,» papildina pasākuma režisore. Dzejas dienas pasākumus Jelgavā organizē Jelgavas pilsētas 

bibliotēka, un tos bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dzejas-dienas-jelgava-2017-09-04/ 04.09.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-dzejas-dienu-konkurss-dzejas-slams-2017-

09-06/ 06.09.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dzejas-dienas-slams-muzika-un-laikmetiga-deja/ 

12.09.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1504818000&cat=163&art=41129 08.09.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/sakot-ar-septembri-izmainas-jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2017-09-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/sakot-ar-septembri-izmainas-jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2017-09-03/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31802
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/dzejas-dienas-slams-muzika-un-laikmetiga-deja
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dzejas-dienas-jelgava-2017-09-04/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-dzejas-dienu-konkurss-dzejas-slams-2017-09-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-dzejas-dienu-konkurss-dzejas-slams-2017-09-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dzejas-dienas-slams-muzika-un-laikmetiga-deja/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1504818000&cat=163&art=41129
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http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31822 07.09.2017. 

 

Jaunumu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-09-

08/ 08.09.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno 

grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 21. septembrī no pulksten 10-18 

ikviens interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās 

grāmatas, CD un citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku 

un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Dzejas dienas ievada skolēnu lasījumi 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/dzejas-dienas-ievada-skolenu-lasijumi 11.09.2017. 

 

Šodien, godinot dzejnieka Jāņa Raiņa dzimšanas dienu, 

Raiņa parkā tradicionāli notiek dzejas lasījumi – savas 

dzejas rindas lasa dzejnieku kluba «Piekāriens» biedri un 

skolēni. 

Kuplā skaitā dzejas lasījumos tradicionāli piedalījās 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni. «Mums literatūras 

stundā bija jāsacer dzejolis par tēmu «Latvija», un 

labākos skolotāja izvirzīja dalībai šodienas dzejas 

lasījumos,» stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7. klases skolnieces Sandija Linde, Nora Uškaura un 

Kristiāna Zvejniece. Meitenes atklāj – kaut arī ārpus skolas dzeju neraksta, šis uzdevums neesot 

bijis grūts, un dzejas rindas atnākušas pašas. «Es pievērsu uzmanību atskaņām, jo, manuprāt, tā 

dzeja skan daudz labāk, nekā rindas bez atskaņām,» vērtē N.Uškara. Bet 8. klases skolniece Luīze 

Karagozjana stāsta, ka viņu satrauc publiska uzstāšanās, taču dzejas rakstīšana bijusi interesanta. 

«Man patika šis uzdevums, un biju pārsteigta, ka manu dzejoli tik augstu novērtēja – nebiju cerējusi 

piedalīties šajā pasākumā,» tā L.Karagozjana. 

 

«Dzeju rakstu jau aptuveni trīs gadus, un uz to mani pamudināja skolotāja, kura sacīja, ka man 

padodas rakstīt,» stāsta Jelgavas 5. vidusskolas 12. klases skolnieks Artūrs Kalbanovs, 

papildinādams, ka arī pats sevī sajutis vēlmi izteikties dzejā. Puisis atklāj, ka parasti dzeju raksta 

vakaros, kad visapkārt ir klusums, un ir laiks apsēsties un padomāt par dzīvi, un šodien Artūrs lasīja 

dzejoli par rudeni. «Uzstāšanās šeit, Raiņa parkā, mani īpaši nesatrauc – esmu piedalījies vairākos 

konkursos, un savu dzeju esmu lasījis arī Ādolfa Alunāna muzejā,» tā 5. vidusskolas skolnieks. 

 

Jāatgādina, ka rīt Jelgavā notiks pilsētas bibliotēkas rīkotie Dzejas dienu pasākumi – no rīta skolās 

viesosies dzejas busiņš, savukārt pulksten 17 Pasta salā pie tējas namiņa sāksies dzejnieku 

sacensība jeb slams. Vakara turpinājumā turpat interesenti varēs baudīt dzejas lasījumus, mūziku un 

laikmetīgo deju. 

 

Noķert garāmskrienošo laiku jeb ar glāzi vīna bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/nokert-garamskrienoso-laiku-jeb-ar-glazi-vina-

biblioteka-2017-09-12/ 12.09.2017. 

 

No 19. līdz 25. augustam Polijas pilsētā Vroclavā norisinājās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un 

institūciju federācijas (IFLA) kongress – viens no gada centrālajiem notikumiem bibliotēku pasaulē. 

Polijā, Vroclavas Simtgades zālē (ēka iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā), tikās 3100 

bibliotekāru un nozares pārstāvju no 122 pasaules valstīm, uzstājās vairāk nekā 500 runātāju 247 

dažādas sesijās, plenārsēdēs un konferencēs. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=31822
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-09-08/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-09-08/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/dzejas-dienas-ievada-skolenu-lasijumi
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/nokert-garamskrienoso-laiku-jeb-ar-glazi-vina-biblioteka-2017-09-12/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/nokert-garamskrienoso-laiku-jeb-ar-glazi-vina-biblioteka-2017-09-12/
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Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42250&type=0 14.09.2017. 

 

 

 

AKCIJA "VĪRIEŠI! TĒVI! LASĪTĀJI! 2017" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/akcija-viriesi!-tevi!-lasitaji!-2017-2017-09-12/ 

12.09.2017. 

 

Akcijas mērķis ir veicināt lasīšanu vīriešu – tēvu, lielo brāļu un vectētiņu vidū, kopā ar bērniem 

piedaloties lasīšanas vecināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

 

Otrajā «dzejas slamā» uzvar Līva Siliņa 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/otraja-dzejas-slama-uzvar-liva-silina 12.09.2017. 

 

Šodien visas dienas garumā Jelgavā notika «Dzejas 

dienas» pasākumi, bet to kulminācija šoreiz bija pulksten 

17 pie tējas namiņa «Silva» notikušās dzejas sacensības 

jeb «dzejas slams». Lai arī šovakar uz improvizētās 

skatuves ar saviem dzejoļiem kāpa tikai seši jaunie 

dzejnieki, kopumā pasākuma divās stundās valdīja radoša 

un pozitīva gaisotne. «Jūtos joprojām diezgan satraukta. 

Arī pirms uzstāšanās biju uztraukusies, jo nezināju vai 

uzvarēšu. Šo vakaru uztveru kā lielisku pieredzi, lai gan protams, ka vēlējos uzvarēt. Kopumā bija 

ļoti interesanti,» tā titula «Jelgavas jaunais dzejnieks 2017» ieguvēja Līva Siliņa. Jaunajai 

dzejniecei šīs bija pirmās «dzejas slama» sacensības. 

Šīs ir jau otrās «dzejas slama» sacensības, pagājušajā gadā tajās 14 finālistu konkurencē uzvarēja 

jelgavnieks Dainis Deigelis, kura dzeju par saistošāko uzskatīja ne tikai kompetentā žūrija, bet arī 

klātesošie skatītāji un klausītāji. Šogad finālistu skaits mazāks – astoņi jaunie dzejnieki, taču divi no 

tiem tā arī klātienē neieradās. Arī žūrijas sastāvs šogad būtiski atšķīrās – dzejnieki Rūta Štelmahere, 

Jānis Tomašs, Jānis Vādons un Eduards Aivars, kurš bija vienīgais, kurš vērtēja jaunos 

māksliniekus arī pagājušajā gadā. 

 

Šogad dzejnieki savos dzejoļos izmantoja pasaulīgas tēmas – mīlestību, karu un dziļi personīgus 

pārdzīvojumus. Vēl viena būtiska atšķirība no «dzejas slama» debijas reizes – šoreiz sacensībās uz 

skatuves kā dalībnieks tā arī nekāpa neviens stiprā dzimuma pārstāvis. 

 

Arī šogad tika saglabāta 10 baļļu vērtēšanas sistēma, kurā katrs no žūrijas pārstāvjiem lika savu 

atzīmi, tāpat vienu atzīmi balsojumā piešķira publika. Pēc pirmās kārtas noskaidrojās, ka no sešiem 

«dzejas slama» dalībniekiem nākamajā kārtā iekļuva četras jaunās dzejnieces – Egija Graudiņa, 

Alīna Bartkeviča, Anastasija Patiļčuka un L.Siliņa. Savukārt finālā kļuva zināms, ka vislielāko 

punktu summu – 41, ieguva L.Siliņa. 

 

«Domāju, ka lielākais ieguvums jaunajiem dzejniekiem ir dzirdēt citus radošus cilvēkus un 

uzklausīt kritiku, kas ir ļoti spēcīgs dzejnieka attīstības stimulators. No otras puses – šīs atzīmes nav 

jāņem vērā un tikai jāturpina iesāktais – jārada dzeja,» tā viens no žūrijas locekļiem J.Tomašs. 

 

BIBLIOTEKĀRU STĀVĀ SARUNA PAR 83. IFLA ĢENERĀLKONFERENCI 

VROCLAVĀ 

https://www.lnb.lv/lv/bibliotekaru-stava-saruna-par-83-ifla-generalkonferenci-vroclava 18.09.2017. 

 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42250&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/akcija-viriesi!-tevi!-lasitaji!-2017-2017-09-12/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/otraja-dzejas-slama-uzvar-liva-silina
https://www.lnb.lv/lv/bibliotekaru-stava-saruna-par-83-ifla-generalkonferenci-vroclava
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27. septembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas 

zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks pirmais jaunās sezonas pasākums LNB Bibliotēku attīstības centra 

(BAC) pasākumu ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze". Ieeja bez maksas. 

 

Pasākuma tēma – Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International 

Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 83. ģenerālkonference Vroclavā, Polijā. 

Konference notika no 19. līdz 25. augustam, un tajā piedalījās kupls delegātu pulks no Latvijas. 27. 

septembra pasākumā savos IFLA 83. ģenerālkonferences iespaidos dalīsies Latvijas Bibliotekāru 

biedrības priekšsēdētāja, LNB BAC galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone, Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa un bibliotekāre Baiba Īvāne-Kronberga, Liepājas Centrālās 

zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba, Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura, 

Valmieras bibliotēkas galvenās bibliotekāres Anita Apine un Līga Vītola. Dalību pasākumā 

apstiprinājuši arī citi šī gada IFLA ģenerālkonferences dalībnieki. 

 

Uz tikšanos aicināts ikviens, kuram interesē jaunākās aktualitātes bibliotēku nozarē! 

 

EBSCO e-grāmatas – iespēja lasīt to, kā nav grāmatu plauktā! 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ebsco-e-gramatas-iespeja-lasit-to-ka-nav-gramatu-

plaukta!-2017-09-18/ 18.09.2017. 

 

No šodienas līdz gada beigām Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā jaunu iknedēļas rubriku „E-

grāmatu pirmdiena”! Katru pirmdienu bibliotēkas facebook lapā tiks publicēts īss apraksts par kādu 

no bibliotēkas abonētajā datubāzē EBSCO pieejamajām e-grāmatām, kas šķitušas ievērības vērtas 

mūsu bibliotekāriem. Aicinām ikvienu iepazīties ar EBSCO e-grāmatu datubāzes plašo 

piedāvājumu un lasīt jaunākās grāmatas angļu valodā bibliotēkā, mājās, vilcienā vai pusdienu 

pārtraukumā pie gardas kafijas tases! 

 

Svētki dzejas mīļotājiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/svetki-dzejas-milotajiem 23.09.2017. 

 

Šī ir priecīga diena dzejas cienītājiem, jo dienasgaismu 

ieraudzījis dzejoļu kopkrājums «Zemgales Vācelīte 

2017» – tajā publicēti 41 autora darbi. 

Krājumā publicēto dzejoļu autori ir no dažādām 

Latvijas vietām, bet mūsu pilsētu pārstāv tādi autori kā 

Jānis Zariņš, Rasma Urtāne, Velta Brinza, Vera Roķe, 

Ilze Zeimule-Stepanova, Modris Andžāns, Benedikta 

Mežale, Anita Ķēķe un Sandra Rumba. 

 

Jelgavas dzejas kluba «Pieskāriens» vadītājs Jānis Zariņš stāsta, ka krājums «Zemgales vācelīte» 

izdots 11. reizi un, kas interesanti, arī pērn tajā bija publicēti 41 autora darbi. Ir autori, kuru dzejoļi 

atrodami katrā izdevumā, bet ir tādi, kuri «Zemgales vācelītē» publicējas pirmo reizi, un šogad tādi 

ir divi – Ligija Kovaļevska no Jelgavas novada Zaļeniekiem un Ieva Romaško no Ogres. 

 

«Mani dzejoļi krājumā «Zemgales vācelīte» ir publicēti otro reizi, bet man ir iznākušas arī pašam 

savas grāmatas un arī kopkrājumi ar draugiem,» stāsta Nauris Gekišs no Jūrmalas. Viņš dzeju sāka 

rakstīt vēl skolā, bet pa vidu bija desmit gadu pauze. «Skolā vairāk rakstīju prozu, pasakas, bet 

tagad vairāk gribas izteikties saistītā valodā,» tā Nauris, piebilstot, ka viņa dzeja ir par dabu, dzīvi, 

mīlestību, draudzību. Viņa pirmais kritiķis ir mamma Vēsma, kura atzīst: lai gan viņai labāk patika 

dēla rakstītās pasakas, dzeju viņa kritizē ļoti reti, un tad vien iesakot samainīt vietām kādus vārdus. 

«Naura pirmie dzejoļi nebija pārāk labi, bet jūtu, kā viņš ir audzis. Viņam ir daži tādi dzejoļi, kuros 

tu pilnīgi iekrīti,» teic Veltas kundze. Viņa atzīstas: arī pati skolas laikā mēģinājusi rakstīt un viņas 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ebsco-e-gramatas-iespeja-lasit-to-ka-nav-gramatu-plaukta!-2017-09-18/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ebsco-e-gramatas-iespeja-lasit-to-ka-nav-gramatu-plaukta!-2017-09-18/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/svetki-dzejas-milotajiem
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darbi pat bija publicēti Valkas rajona avīzē, bet, kad to ieraudzījusi viņas mamma, bijis skandāls un 

viss lidojis krāsnī. «Mamma uzskatīja, ka tā ir tikai tāda niekošanās, jo ar dzejas rakstīšanu maizi 

nenopelnīsi,» viņa stāsta. 

 

Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās ne tikai paši autori, bet arī viņu radi, draugi un atbalstītāji. 

«Es šim krājumam sekoju līdz katru gadu, jo daļu no šiem cilvēkiem, kuri raksta dzeju, es pazīstu – 

esam kopā auguši, mācījušies, dzīvojam kaimiņos,» stāsta jelgavniece Mārīte. Viņa uz pasākumu 

atnāksi kopā ar māsu, un abas smej, ka «nākušas daiļot dvēseli». «Manuprāt, nav neviena cilvēka, 

kurš nebūtu mēģinājis rakstīt dzeju. Arī es agrāk rakstīju. Man tas aktīvākais laiks bija tad, kad 

gaidīju bērnus, bet tagad ar skaudību skatos uz krājuma autoriem, jo man nav bijis drosmes darīt to 

publiski,» teic Mārīte. Viņa vērtē, ka krājumā ir dzejoļi par dažādām tēmām – dabu, mīlestību, 

vilšanos, naidu, dzīvi. «Man svarīgākais ir, lai dzejolī aprakstītais ir līdzīgs tam, ko esmu 

piedzīvojusi arī es. Savukārt, runājot par dabas tēmu, dzejolī gribu sajust smaržu un garšu un spēt 

iztēloties to skatu, ko es nemācētu tik skaisti aprakstīt,» stāsta Mārīte. Viņas mīļākie dzejas autori ir 

Rasma Urtāne, Ināra Gaile, Modris Andžāns un Ingrīda Lipska. «Krājums «Zemgales vācelīte» man 

ļauj izjust arī piederību šai vietai, kurā es dzīvoju,» viņa piebilst. 

 

Krājuma tapšanu atbalstīja un tajā palīdzēja Jelgavas pašvaldības iestāde «Kultūra», Jelgavas 

pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvalde, Jelgavas Latviešu biedrība, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka, kafejnīca «Silva», uzņēmums «Fortum Jelgava», zemnieku saimniecība «Sprandiņi», 

Baiba Rivža, Ilga Antuža un Jurijs Strods. 

 

Krājumu varēs iegādāties Jelgavas Latviešu biedrībā. Tas būs pieejams arī Jelgavas bibliotēkās. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1506114000&cat=12&art=41250 23.09.2017. 

 

 

 

 

Uz laiku būs slēgts pilsētas bibliotēkas daiļliteratūras abonements 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uz-laiku-bus-slegts-pilsetas-bibliotekas-dailliteraturas-abonements 

25.09.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiekošo remontdarbu dēļ 

no šodienas, 25. septembra, līdz 11. oktobrim 

bibliotēkas daiļliteratūras abonements būs slēgts, 

informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane 

Pastere. 

«Šajā laikā īstermiņa abonementa grāmatas – 

populāras daiļliteratūras grāmatas, kurām ir īsāks 

lasīšanas termiņš – lasītāji varēs paņemt nozaru 

literatūras abonementā, tomēr aicinām lasītājus apmeklēt arī pilsētas bibliotēkas filiāles – 

Pārlielupes bibliotēku, Miezītes bibliotēku un bērnu bibliotēku «Zinītis» –, lai izvēlētos citas 

daiļliteratūras grāmatas. Savukārt daiļliteratūras abonementa bērnu stūrītis tiks pārvietots uz 

bibliotēkas mazo zāli, 310. telpu, kur notiks arī Mazo pūcēnu skoliņa,» tā Z.Pastere. 

 

Bibliotēkas kolektīvs atvainojas lasītājiem par sagādātajām neērtībām. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lidz-11-oktobrim-pilsetas-bibliotekas-dailliteraturas-

abonements-bus-slegts-231337  20.09.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1506114000&cat=12&art=41250
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uz-laiku-bus-slegts-pilsetas-bibliotekas-dailliteraturas-abonements
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lidz-11-oktobrim-pilsetas-bibliotekas-dailliteraturas-abonements-bus-slegts-231337
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lidz-11-oktobrim-pilsetas-bibliotekas-dailliteraturas-abonements-bus-slegts-231337
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http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1505854800&cat=10&art=41220 20.09.2017. 

 

Apkopo sveicienus Latvijas valstij simtgadē 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/apkopo-sveicienus-latvijas-valstij-simtgade 25.09.2017. 

 

Līdz 29. septembrim Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

lasītavā atradīsies biedrības «Rīgas Aktīvo senioru 

alianse» jeb «RASA» veidotā grāmata «Lielā tautas 

saimes grāmata», kurā ikviens jelgavnieks aicināts 

ierakstīt novēlējumu, apsveikumu vai savu sapni par 

Latvijas nākotni, tādējādi sveicot Latvijas valsti 

simtgadē, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve 

Zane Pastere. 

Biedrība «RASA» aicina iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, taču īpaša prioritāte ir tie Latvijas 

iedzīvotāji, kuri sasnieguši simts un vairāk gadu vai pietuvojušies simtgades slieksnim. Grāmatas 

veidotāji vispirms dodas tieši pie šiem cienījamajiem ļaudīm katrā novadā, pakāpeniski grāmatas 

satura veidošanā iesaistot arī citus līdzcilvēkus. 

 

 

 

 

 

Grib zināt, kas agrāk atradās bibliotēkā 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/grib-zinat-kas-agrak-atradas-biblioteka-231524 29.09.2017. 

 

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir noteikta “Aizmāršīgo lasītāju diena”, 

kad bibliotēkas parādnieki bez soda naudas var nodot grāmatas. Turpmāk regulāri – mēneša pēdējā 

otrdienā – pulksten 16 lasītāju klubiņam būs bibliotēkas stāstu pēcpusdiena, tika paziņots 

pasākumā, ko rīkoja bibliotēka un uz kuru bija ieradušies ducis lasītāju, kā arī bibliotēkas 

darbinieki.  Šoreiz diskusiju centrā bija Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka Akadēmijas ielā 26. 

Tagadējo nosaukumu šī pašvaldības iestāde ieguva tikai pērn, līdz tam to sauca Jelgavas Zinātniskā 

bibliotēka. 

 

Visu rakstu lasiet 28. septembra “Zemgales Ziņās” 

  

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1505854800&cat=10&art=41220
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/apkopo-sveicienus-latvijas-valstij-simtgade
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/grib-zinat-kas-agrak-atradas-biblioteka-231524
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OKTOBRIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada oktobrī 

 

Medijs Oktobris 

www.jelgavasvestnesis.lv  5 

www.zz.lv 6 

www.jelgavniekiem.lv  6 

www.jelgava.lv  8 

www.novaja.lv  1 

www.biblioteka.lv  2 

www.selfservicelibraries.mozello.lv  3 

www.Lbbjss.wordpress.com   1 

www.liepajasczb.lv  1 

www.stastubibliotekas.com  1 

KOPĀ 34 

 

Dzejas dienas Jelgavā 2017 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42416&type=0 02.10.2017. 

 

12. septembrī Jelgavā notika Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkotās Dzejas dienas. Dienas laikā dzejas 

busiņš devās uz pilsētas skolām, kur jaunieši iesaistījās Dzejas dienu aktivitātēs un vakarā notika 

Dzejas slams. 

“DZEJAS SLAMS” ir viena no vitālākajām un enerģiskākajām dzejas kustībām, kas daudzviet 

pasaulē ir atdzīvinājusi interesi par mūsdienu dzeju. 

 

Tā ir dzejnieku sacensība, kurā ikviens, kurš raksta dzeju var piedalīties un izpildīt savus 

oriģināldarbus auditorijas priekšā. Žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts šīs sacensības 

uzvarētājs! 

 

Lai uzzinātu kā noritēja pasākums, aicinām aplūkot Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotos video 

materiālus.  

 

Dzejas dienas Jelgavā 2017. Dzejas busiņš 

Dzejas dienas Jelgavā 2017. "Kārdinājums ar dzeju" 

 

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā tiksies Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta partneri 

http://www.liepajasczb.lv/lv/las%C4%ABt%C4%81jiem/interreg/open-news:462039 02.10.2017. 

 

2017. gada 5. oktobrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā notiks 

Interreg V-A  Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta - LLI-110  „Inovatīvu risinājumu attīstība 

bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” vadības  grupas dalībnieku no 

Latvijas - Jelgavas   pilsētas, Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas un Liepājas Centrālās zinātniskās 

bibliotēkas sanāksme. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.selfservicelibraries.mozello.lv/
http://www.lbbjss.wordpress.com/
http://www.liepajasczb.lv/
http://www.stastubibliotekas.com/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42416&type=0
http://www.liepajasczb.lv/lv/las%C4%ABt%C4%81jiem/interreg/open-news:462039
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Dienas kārtībā -  projekta 1.periodā paveiktais, sarunas par nepieciešamām projekta budžeta  

izmaiņām, komunikācijas plānu, par galvenajiem notikumiem projekta 2.periodā un citi jautājumi. 

 

Sanāksmi organizē - Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. 

 

Projekta nosaukums: „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā”/"Development of Innovative library solutions for different generations in the 

border region" 

 

Projekta saīsinātais nosaukums: LLI-110  Self – service libraries for different generations 

 

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicinot lietotāju 

skaitu palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi, tiks veidota ar Eiropas Savienības finansiālu 

atbalstu Interreg Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. gadam  projekta Nr. LLI-110 

ietvaros. 

 

Papildinformācija par projektu: 

Vairāk par projektu: www.latlit.eu 

Projektu finansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. 

gadam ietvaros. 

 

Publicēts arī: 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1347123/parrobezu-projekta-partneri-

tiksies-liepaja  01.10.2017. 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1320644/ 09.10.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42538&type=0 09.10.2017. 

 

Slēgts bibliotēkas daiļliteratūras abonements 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/slegts-bibliotekas-dailliteraturas-abonements-

231551 02.10.2017. 

 

Saistībā ar bibliotēkā notiekošajiem remontdarbiem, līdz 11. oktobrim Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

daiļliteratūras abonements būs slēgts, informē bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. Šajā laikā 

īstermiņa abonementa grāmatas būs iespējams paņemt nozaru literatūras abonementā, tomēr lasītāji 

aicināti apmeklēt arī pilsētas bibliotēkas filiāles (bērnu bibliotēka “Zinītis” (Lielā iela 15); 

Pārlielupes bibliotēka (Loka maģistrāle 17), Miezītes bibliotēka (Dobeles šoseja 100)), lai izvēlētos 

citas daiļliteratūras grāmatas. Bērnu stūrītis pārvietots uz bibliotēkas Mazo zāli (310. telpa), un 

Mazo pūcēnu skoliņa notiks tur. Bibliotēka atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

 

 

 

 

Kļavu lapas pārtaps cepurēs 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/klavu-lapas-partaps-cepures 04.10.2017. 

 

Šosvētdien Jelgavas pilsētas bibliotēkā interesenti varēs 

iemācīties izgatavot kļavu lapu cepuri. Bezmaksas radošā 

nodarbība 8. oktobrī pulksten 11 notiks Nozaru literatūras 

abonementā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere 

informē, ka interesenti līdzi aicināti ņemt aptuveni 200 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1347123/parrobezu-projekta-partneri-tiksies-liepaja
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1347123/parrobezu-projekta-partneri-tiksies-liepaja
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1320644/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42538&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/slegts-bibliotekas-dailliteraturas-abonements-231551
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/slegts-bibliotekas-dailliteraturas-abonements-231551
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/klavu-lapas-partaps-cepures
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kļavu lapu ar lokaniem kātiem un šķēres. Nodarbības plānotais ilgums ir trīs stundas, un iepriekšēja 

pieteikšanās nav nepieciešama. 

 

Pilsētas bibliotēka no 11. līdz 25. oktobrim būs slēgta 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-no-11-lidz-25-oktobrim-bus-slegta 05.10.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka tajā notiekošo remontdarbu 

dēļ no 11. līdz 25. oktobrim būs slēgta, informē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 

Lasītāji šajā laikā aicināti apmeklēt bibliotēkas filiāles – 

Pārlielupes un Miezītes bibliotēku, kā arī bērnu 

bibliotēku «Zinītis» –, kur varēs gan nodot pilsētas 

bibliotēkā paņemtās grāmatas, gan arī paņemt jaunas. 

Jāpiebilst, ka Jauno grāmatu diena, kas Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā bija plānota 19. oktobrī, pārcelta uz 2. novembri. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/uz-laiku-slegs-pilsetas-biblioteku-231578 

04.10.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svariga-informacija-pilsetas-bibliotekas-apmekletajiem-1/ 

04.10.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1507064400&cat=10&art=41338 04.10.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32010 04.10.2017. 

 

Arī nākamgad LETONIKA mūsu lasītājiem būs pieejama ārpus bibliotēkas 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ari-nakamgad-letonika-musu-lasitajiem-bus-pieejama-

arpus-bibliotekas-2017-10-06/ 06.10.2017. 

 

Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpinot sadarbību ar SIA Tilde, 2018. gadā nodrošina 

neierobežotu LETONIKA.LV (www.letonika.lv) datubāzes pieeju visām pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām bez abonēšanas maksas. 

 

 

 

 

Muzejā notiks tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/muzeja-notiks-tiksanas-ar-rakstnieku-aivaru-klavi 

08.10.2017. 

 

Noslēdzot pasākumu cikla «Vārdu nospiedumi» sezonu, 

svētdien, 22. oktobrī, pulksten 13 Ģederta Eliasa 

Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā būs tikšanās ar 

rakstnieku Aivaru Kļavi, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas pārstāveBaiba Īvāne-Kronberga. 

Tikšanās laikā interesenti varēs dzirdēt A.Kļavja stāstus 

un pārdomas, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus 

par viņa darbiem un dzīvi. Bet pirms tikšanās ar autoru 

interesentiaicinātiiepazīties ar rakstnieka grāmatu klāstu Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

 

A.Kļavis ir dzimis 1953. gadā Rīgā, taču šobrīd dzīvo Limbažu novada Skultē. Lielāko atzinību 

autors ir guvis par savu vēsturiskoromānu ciklu «Viņpus vārtiem», 2013. gadā par to saņemot 

Baltijas Asamblejas balvu literatūrā, papildina B.Īvāne-Kronberga. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-no-11-lidz-25-oktobrim-bus-slegta
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/uz-laiku-slegs-pilsetas-biblioteku-231578
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svariga-informacija-pilsetas-bibliotekas-apmekletajiem-1/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1507064400&cat=10&art=41338
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32010
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ari-nakamgad-letonika-musu-lasitajiem-bus-pieejama-arpus-bibliotekas-2017-10-06/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ari-nakamgad-letonika-musu-lasitajiem-bus-pieejama-arpus-bibliotekas-2017-10-06/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/muzeja-notiks-tiksanas-ar-rakstnieku-aivaru-klavi
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Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas bibliotēka. Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla 

fonds. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aicina-uz-tiksanos-ar-rakstnieku-aivaru-klavi-

231562 03.10.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-uz-tiksanos-ar-rakstnieku-aivaru-klavi!/ 

02.10.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1506978000&cat=12&art=41322 03.10.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42412&type=0 02.10.2017. 

 

Bērnu bibliotēkā grāmatu lasīšanas konkurss 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/bernu-biblioteka-gramatu-lasisanas-konkurss-

231773 13.10.2017. 

 

Jelgavas bērnu bibliotēkā “Zinītis” no 16. līdz 28. oktobrim notiks foto konkurss skolēniem “Book 

Face”, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. Šajā laikā lasītāji aicināti 

apmeklēt bibliotēku, izvēlēties grāmatu, aiz kuras paslēpties, izlasīt to un iesūtīt bildes ar īsu 

aprakstu par grāmatu vai ieteikumu to izlasīt uz e-pastu zinitis@biblioteka.jelgava.lv vai 

nofotografēties uz vietas bibliotēkā. Bildes tiks publicētas bibliotēkas lapā sociālajos tīklos 

(draugiem.lv un facebook.com). No 30. oktobra līdz 3. novembrim sociālajos tīklos notiks 

balsošana. 6. novembrī tiks paziņoti uzvarētāji, kas saņems pārsteiguma balvas. Savukārt skolēnu 

brīvlaika nedēļā bibliotēkas lasītavā notiks Burtošanas čempionāts, lai noskaidrotu prasmīgāko 

burtotāju. 

 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/foto-konkurss-bernu-biblioteka-zinitis-2017-10-13/ 

13.10.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1507928400&cat=168&art=41425 14.10.2017. 

 

Pūcēnu skola – arī Jelgavas novada bibliotēkās 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pucenu-skola-ari-jelgavas-novada-bibliotekas-

231844 18.10.2017. 

 

Pirmo reizi bērnu lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, ko izveidojis Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs un kas paredzēta visas Latvijas bērniem un 

viņu ģimenēm, iesaistījušās arī septiņas Jelgavas novada bibliotēkas, informē novada pašvaldība.  

 

Programma “Grāmatu starts” jau aizsākta Lielvircavas bibliotēkā. Bibliotēkas vadītāja Māra 

Ziemele stāsta, ka ģimene un jaunais lasītājs tiek iepazīstināti ar bērnu stūrīti, jaunajām bērnu 

grāmatiņām un spēlēm. Tikšanās noslēgumā katrs bērns saņem “Grāmatu starta” komplektu: 

mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu – projekta simbolu pūčulēnu –, kā arī brošūru vecākiem 

par kopā lasīšanu un bērnu lasītprieka veicināšanu. Saņemtā dāvana atgādinās par viesošanos 

bibliotēkā un aicinās to apmeklēt biežāk. Zinātkārais pūčulēns izvēlēts arī par projekta simbolu. 

Pūčulēna tēlu radījusi un “Grāmatu startam” uzdāvinājusi māksliniece Indra Sproģe. 

 

“Mazie projekta dalībnieki un viņu vecāki Lielvircavas bibliotēkā ir aktīvi un ieinteresēti, tādēļ arī 

ģimenēm nodrošinām iespēju piedalīties Pūčulēnu skolā, kuras laikā norit regulāras, aktīvas, 

radošas un attīstošas nodarbības,” stāsta Lielvircavas bibliotēkas vadītāja Māra Ziemele. Lasīšanas 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aicina-uz-tiksanos-ar-rakstnieku-aivaru-klavi-231562
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aicina-uz-tiksanos-ar-rakstnieku-aivaru-klavi-231562
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-uz-tiksanos-ar-rakstnieku-aivaru-klavi!/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1506978000&cat=12&art=41322
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42412&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/bernu-biblioteka-gramatu-lasisanas-konkurss-231773
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/bernu-biblioteka-gramatu-lasisanas-konkurss-231773
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/foto-konkurss-bernu-biblioteka-zinitis-2017-10-13/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1507928400&cat=168&art=41425
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pucenu-skola-ari-jelgavas-novada-bibliotekas-231844
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pucenu-skola-ari-jelgavas-novada-bibliotekas-231844
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stundas notiek svētdienās. Aizvadītajās nodarbībās bērni vēroja teātri, kas veidots no papīra, 

piedalījās didaktiskās rotaļās, savukārt 22. oktobrī baudīs pasaku un mīklu pēcpusdienu. 

 

Lasīšanas veicināšanas programma noritēs arī Jēkabnieku, Sesavas, Nākotnes, Zaļenieku, 

Lielplatones un Ķīves bibliotēkā. 

 

“Grāmatu startam” notikt palīdz LNB Atbalsta biedrība un ziedotāji. Katri ziedotie 25 eiro dod 

kādai Latvijas bibliotēkai iespēju projektā iesaistīt vēl vienu ģimeni, kurā aug trīs četrus gadus vecs 

bērns. Daļu finansējuma programmas realizēšanai Jelgavas novada bibliotēkās ir piešķīrusi Jelgavas 

novada pašvaldība. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1507842000&cat=155&art=41418 13.10.2017. 

 

Lasītāju klubiņa tikšanās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lasitaju-klubina-tiksanas-2017-10-20/ 20.10.2017. 

 

31. oktobrī plkst. 16.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks lasītāju klubiņa sanākšana. Šoreiz tēma – 

Tuvi, tāli ceļi. Tie vedīs uz Ameriku, Meksiku, Bavāriju, Austriju, un - varbūt vēl kaut kur... Laipni 

aicināti visi interesenti! 

 

Balvu un pateicību pasniegšana LibdayLV 2017 dalībniekiem 

https://lbbjss.wordpress.com/2017/10/20/balvu-un-pateicibu-pasniegsana-libdaylv-2017-

dalibniekiem/ 20.10.2017. 

 

27. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. 

stāvā) norisinājās pirmais jaunās sezonas pasākums LNB Bibliotēku attīstības centra (BAC) 

pasākumu ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Tā laikā interesenti tika 

iepazīstināti ar pieredzi, atziņām un ierosmēm no IFLA WLIC 2017 konferences, kā arī notika 

LibdayLV 2017 dalībnieku godināšana 

 

Ar savu pieredzi dalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, LNB Bibliotēku attīstības 

centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore 

Ilga Erba, Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura, Valmieras bibliotēkas galvenās 

bibliotekāres Anita Apine un Līga Vītola, Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa un 

bibliotekāre Viktorija Agafonova un Baiba Īvāne-Kronberga 

 

Pēc IFLA WLIC 2017 pieredzes un ierosmju apspriešanas notika arī LBB JSS rīkotā projekta 

LibdayLV 2017 dalībnieku godināšana, pasniedzot pateicības un simpātiju balvas. Projekta 

koordinatores izvērtēja dalībnieku sniegumu un īpašu uzmanību pievēršot informācijas satura 

kvalitātei un oriģinalitātei. 

 

Līdz ar to simpātijas balvu no LBB JSS – ceļazīmi vienai personai uz 4CanGurus 2018 iegūst 

Latgales Centrālā bibliotēka, apvienoto simpātiju balvu no LBB un LNB Kompetenču attīstības 

centra – bezmaksas kursu apmeklējumu 8 stundu apmērā iegūst Cēsu novada Vaives pagasta 

Rīdzenes bibliotēka, bet pārsteiguma balvas no mūsu atbalstītāja apgāda Mansards iegūst Madonas 

novada bibliotēka. 

 

Dalībniekiem, kuri vēl nav saņēmuši pateicības, lūdzam sazināties ar mums un vienoties par 

saņemšanu. 

 

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem! Uz tikšanos jau nākamgad! 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1507842000&cat=155&art=41418
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lasitaju-klubina-tiksanas-2017-10-20/
https://lbbjss.wordpress.com/2017/10/20/balvu-un-pateicibu-pasniegsana-libdaylv-2017-dalibniekiem/
https://lbbjss.wordpress.com/2017/10/20/balvu-un-pateicibu-pasniegsana-libdaylv-2017-dalibniekiem/
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Bibliotēka atsāk darbu; lasītava pagaidām nestrādās 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atsak-darbu-lasitava-pagaidam-nestradas 26.10.2017. 

 

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēka atsāk darbu pēc 

ierastā darba laika, taču lasītājiem joprojām nebūs 

pieejama lasītava un informācijas centrs, informē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 

Interesenti aicināti apmeklēt nozaru un daiļliteratūras 

abonementu, savukārt lasītava, kas atrodas bibliotēkas 2. 

stāvā, un informācijas centrs bibliotēkas 1. stāvā 

pagaidām būs slēgts. Bibliotēka lasītājus gaidīs no pulksten 10 līdz 19. 

Jāatgādina, ka pilsētas bibliotēka tajā notiekošo remontdarbu dēļ bija slēgta no 11. līdz 25. 

oktobrim. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-lasitajiem-atkal-atverta-pagaidam-nav-

pieejama-lasitava-un-informacijas-centrs-232062  30.10.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-atsak-darbu-lasitava-pagaidam-nebus-pieejama/ 

25.10.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1508965200&cat=168&art=41528 26.10.2017. 

 

PROJEKTA IETVAROS BIBLIOTĒKA IEGĀDĀSIES INTERAKTĪVO SPĒLI 

DABASZINĀTNĒS 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1339668/ 30.10.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka izsludinājusi iepirkumu  par Interaktīvā multimediju stenda 

dabaszinātnēs izstrādi, liecina Jelgavas pašvaldības izludinātais iepirkums. 

 

Interaktīvās spēles veidotājiem būs jāizstrādā  mūsdienīgu, interesantu un bibliotēkas 

apmeklētājiem saistošu Interaktīvo multimediju stendu trijās valodās (latviešu, angļu un krievu), kas 

sastāv no vismaz četrām interaktīvajām spēlēm, kuras stenda lietotājiem mācīs par dabaszinātnēm. 

 

Iepirkuma mērķis ir nodrošināt bibliotēkā mūsdienīgu – interaktīvu vidi, kas vērsta uz dažādu 

zināšanu un prasmju attīstīšanu bērniem un jauniešiem. 

 

Interaktīvā spēle taps, īstenojot Eiropas Strukturālo un investīciju fonda mērķa “Eiropas teritoriālā 

sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu LLI-110 “Inovatīvu 

risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”. 

 

Pieteikumi iepirkumam iesniedzami līdz 6.novembrim. 

 

Papildinformācija par projektu: 

 

Projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas CZB un Šauļu 

pilsētas publiskajā bibliotākā tiks modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atsak-darbu-lasitava-pagaidam-nestradas
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-lasitajiem-atkal-atverta-pagaidam-nav-pieejama-lasitava-un-informacijas-centrs-232062
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-lasitajiem-atkal-atverta-pagaidam-nav-pieejama-lasitava-un-informacijas-centrs-232062
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-atsak-darbu-lasitava-pagaidam-nebus-pieejama/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1508965200&cat=168&art=41528
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1339668/
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tehnoloģijas. Tiks veicināta jaunu zināšanu apguve, iesaistoties dažādās interaktīvās un radošās 

aktivitātēs. Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks izstrādāta un ieviesta moderna valodu 

pašmācības sistēma. 

 

Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 

mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, 

Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un 

starpkultūru dialogu. 

 

Vairāk par projektu: www.latlit.eu 

 

                                    http://selfservicelibraries.mozello.lv 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. 

gadam ietvaros. 

 

Bibliotēka iepazīstinās ar jaunumiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunumiem 30.10.2017. 

 

2. novembrī no pulksten 10 līdz 18 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, kurā interesenti 

aicināti iepazīties ar bibliotēkas krājuma 

jaunieguvumiem – gan aizraujošiem romāniem, gan 

nozīmīgiem pētījumiem, gan krāsainiem stāstiem 

bērniem, gan dažādām filmām katrai gaumei. 

«Īpaši gribas izcelt vienu no jaunākajiem pētījumiem 

latviešu teātra zinātnē – Vēsmas Lēvaldes monogrāfiju par latviešu režisoru Oļģertu Kroderu 

«Hamleta vārdi». Šis izdevums ir dāvinājums Jelgavas pilsētas bibliotēkai ar autores autogrāfu. 

Tāpat nupat iznācis daudzu gaidītais jaunākais vēstures romānu sērijas «Mēs. XX gadsimts» darbs – 

Arno Jundzes «Sarkanais dzīvsudrabs». Nesen bibliotēkā nonācis arī franču rakstnieka Kristofa 

Onobidio romāns «Ienirt», kas apbalvots ar Franču Akadēmijas lielā romāna balvu – šis stāsts par 

mīlestību un sapņiem lasītājam ļaus ienirt smalkā un niansētā jūtu okeānā. Savukārt pazīstamā somu 

diplomāta Renē Nīberga grāmata «Pēdējais vilciens uz Maskavu» liks atkal un atkal aizdomāties 

par dramatiskajiem vēstures notikumiem un cilvēku tā visa vidū – tas ir stāsts par holokaustu un 

izglābšanos, stāsts par notikumiem, kurus nedrīkst aizmirst. Pusaudžiem interesants varētu šķist 

Mejas Gabrielas stāsts «Vaboļpuika» par piedzīvojumu, kas sākas Londonas Dabas vēstures 

muzejā, kā arī Māra Runguļa garstāsts ar eko detektīva elementiem «Sikspārnis»,» lasītājus 

iepazīties ar bibliotēkas jaunumiem aicina Jelgavas pilsētas bibliotēka Informācijas nodaļas vadītāja 

Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 24.10.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1508878800&cat=163&art=41516 25.10.2017. 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunumiem
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1508878800&cat=163&art=41516
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Neretas saule, Sibīrijas vēji 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/neretas-saule-sibirijas-veji-2017-10-31/ 31.10.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājums papildinājies ar Neldas 

Brūveres grāmatu “Neretas saule, Sibīrijas vēji. Ērgļu-

Brūveru dzimtas stāsts”. Vēl viens stāsts, vēl viena lappuse no 

20. gadsimta Latvijas vēstures caur vienas dzimtas prizmu, 

kas sasaucas ar daudzu citu latviešu dzimtu likteņiem un ir 

būtiski to saglabāt nākamajām paaudzēm. Grāmatas 

sastādītāja Lidija Ozoliņa raksta: “Nereta – klusais Lietuvas 

pierobežas pagasts Sēlijas valnī, daļa no Latvijas. Tam pāri 

vēlušās karu vētras, varu maiņas, ekonomiskās krīzes un uzplaukumi. Te virmojis un virmo naids 

un mīlestība, jo šeit joprojām dzīvo cilvēki. Nelda Brūvere atmiņu stāstā pieskaras tēva Krišjāņa 

Ērgļa un mātes Olgas Deksnes dzimtu radu rakstiem un likteņiem, nedaudz ieskicējot arī vīra tēva 

portretu. Ļoti labi autores atmiņa saglabājusi viņas vecāku, pašas un māsas pieredzēto, piedzīvoto 

un cilvēkus gan Neretā, gan izsūtījumā Sibīrijā.” 

 

„Bibliotēkas stāsti” Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.stastubibliotekas.com/news/bibliotekas-stasti-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 31.10.2017. 

 

2017. gada 26.septembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā norisinājās pasākums „Bibliotēkas stāsti”. 

Pasākumu vadīja Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre Gundega 

Kalniņa, kas bibliotēkā ir atbildīga par bibliotēkas dalību UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 

tīklā “Stāstu bibliotēkas”. G.Kalniņa uzsvēra, ka stāstu pēcpusdienā plānoti divu veidu vēstījumi: 

atmiņas par bibliotēkas ēku Jelgavā, Akadēmijas ielā 26 (Jelgavas pilsētas bibliotēka šajā ēkā 

atrodas kopš 1984.gada), kā arī bibliotekāru atmiņas par profesijas specifiku padomju laikos. 

  

Pirmā ar savu stāstu uzstājās Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga, kas 

dalījās atmiņās par periodu, kad bibliotēka atradās Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 

muzeja telpās. Viņa atminējās gan par vibrējošo pirmā stāva grīdu, gan arī par pietiekami labo 

finansējumu grāmatu iegādei, kas nereti tika tērēts grāmatu veikalā „Globuss”.  

  

Taču visaizraujošākais stāsts, kas izpelnījās publikas atzinību, bija stāsts par kaķi, kas ticis iemūrēts 

aiz paneļa bibliotēkas tukšajās telpās. Bibliotekāres gājušas gar topošo bibliotēkas ēku un 

izdzirdējušas žēlus kaķa ņaudienus. Kad dzīvnieciņš ticis atbrīvots, tas aizmucis, atpakaļ 

neskatīdamies.  

Nākamā ar savu komplektētājas darba bagāto pieredzi dalījās Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Anita Vecele. Viņa atzina, ka tehnoloģiju pieejamība 

20.gs. beigās ļoti izmainījusi bibliotekāru ikdienu. Kad viņa 1980. gadā aizsāka strādāt, bija 

jāapstrādā ļoti daudz grāmatas (apmēram 30-40 viena nosaukuma eksemplāri), skaitīts tika ar 

skaitāmajiem kauliņiem, vēlāk – kalkulatoriem. Mūsdienās nogurdinošo skaitīšanas darbu palīdz 

veikt datortehnika.  

  

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/neretas-saule-sibirijas-veji-2017-10-31/
http://www.stastubibliotekas.com/news/bibliotekas-stasti-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
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Īpaši aizraujošu prezentāciju bija sagatavojis bijušais tautas deju kolektīvu vadītājs Uldis Ozols, 

kurš vēstīja savus iespaidus par bibliotēkas ēku periodā pirms šeit pārcēlās bibliotēka. U. Ozola 

ģimene kopš 1952. gada mitinājusies Akadēmijas 28 (bijušā adrese – Vaļņu 2), proti, kaimiņmājā 

bibliotēkas tagadējai ēkai. Viņa stāsts bija par visu tuvējo rajonu, jo sevišķi par  trim blakus 

esošajiem namiem, kas mūsdienu Jelgavas siluetā joprojām iezīmē senatnīgus vaibstus: par 

Ņesterova namu, Vairoga namu un bibliotēkas ēku. Katru no šiem namiem stāstītājs saistīja ar kādu 

no priekšmetiem: Ņesterova namu ar gultni, ko tā laika zēni pratuši izmantot kā skrejriteni; Vairoga 

namu ar pilotku jeb karavīru cepuri; bibliotēkas tagadējo ēku– ar prīmusu jeb sildāmo ierīci, kas 

apsildāma ar petroleju. 

  

Šobrīd ir maz informācijas, kas atradās bibliotēkas ēkā, pirms tur pārcēlās bibliotēka. U.Ozols 

pieminēja, ka bibliotēkas ēkā tika iedalīti dzīvokļi bijušajiem cietumniekiem. Namu tolaik 

raksturojis gan tabakas, gan arī petrolejas smārds. Bijušo ieslodzīto izmitināšana ir bijis viens no 

iemesliem, kādēļ tagadējā bibliotēkas ēka un viss tuvākais māju apvidus ieguvis padrūmu 

reputāciju.  

  

Pasākuma noslēgumā tika nospriests, ka stāstu uzklausīšana un sarunas par bibliotēku un 

bibliotekāriem ir jāturpina. Tā ir iespēja gan pašiem bibliotekāriem, gan arī mūsu lasītājiem 

paplašināt priekšstatus par bibliotēkām neformālā, patīkamā gaisotnē. Lai arī tehnoloģiju 

pieejamība ļoti izmainījusi bibliotekāru ikdienu, nākas secināt, ka ir arī lietas, kas bibliotekāra 

profesijā palikušas nemainīgas – bibliotekāri laiku laikos bijuši gaismas nesēji, bet bibliotēkas – 

kultūras mantojuma saglabātājas un popularizētājas. 
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NOVEMBRIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada novembrī 

 

Medijs Novembris 

www.jelgavasvestnesis.lv  2 

www.zz.lv 3 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.jelgava.lv  10 

www.novaja.lv  2 

www.biblioteka.lv  5 

www.ec.europa.eu  1 

www.selfservicelibraries.mozello.lv  1 

www.bibliotekari.lv  1 

KOPĀ 29 

 

Konkurss Latvijas bibliotēkās "Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/konkurss-latvijas-bibliotekas-latvijai-100-doma-izzini-

stasti!-2017-11-01/ 01.11.2017. 

 

No 2017. gada 6. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim Latvijas bibliotēkās uzņēmums 

“Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīko konkursu "Latvijai – 100. Domā. 

Izzini. Stāsti!". Konkurss notiks 3 kārtās, un katrai kārtai būs savs nosaukums un tematika. 

Konkursa noslēgumā, izvērtējot visu 3 kārtu rezultātus, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka katrā 

reģionā (Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme). 

 

Miezītes bibliotēkā var iepazīt dažādu valstu naudaszīmes 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/miezites-biblioteka-var-iepazit-dazadu-valstu-

naudaszimes 01.11.2017. 

 

Līdz 31. novembrim Miezītes bibliotēkā būs apskatāma 

naudaszīmju izstāde «Mazliet no naudas vēstures» – tā 

ir daļa no jelgavnieka Mihaila Fialkovska aptuveni 

desmit gadu garumā veidotās dažādu pasaules valstu 

monētu un papīra naudas kolekcijas. 

«Izstāde apkopo vairāk nekā simts dažādu naudaszīmju 

– dažas no tām Mihails mantojis no sava vectēva, citas 

saglabājušās no laika, kad viņš dzīvojis Amerikā. Tāpat 

izstādē var apskatīt plašu Latvijas latu kolekciju un citu pasaules valstu naudu,» stāsta Miezītes 

bibliotēkas bibliotekāre Alla Fialkovska. 

 

Izstāde apskatāma bibliotēkas 2. stāvā. Jāatgādina, ka no otrdienas līdz piektdienai bibliotēkā 

lasītājiem ir atvērta no pulksten 10 līdz 18; sestdien – no 10 līdz 17, bet pirmdien un svētdien 

bibliotēka ir slēgta. 

 

Jaunumu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.selfservicelibraries.mozello.lv/
http://www.bibliotekari.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/konkurss-latvijas-bibliotekas-latvijai-100-doma-izzini-stasti!-2017-11-01/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/konkurss-latvijas-bibliotekas-latvijai-100-doma-izzini-stasti!-2017-11-01/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/miezites-biblioteka-var-iepazit-dazadu-valstu-naudaszimes
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/miezites-biblioteka-var-iepazit-dazadu-valstu-naudaszimes
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http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-11-03/ 

03.11.2017. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek tradicionālā Jauno 

grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 16. novembrī no pulksten 10-18 

ikviens interesents aicināts apskatīt un rezervēt sev lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās 

grāmatas, CD un citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par bibliotēku 

un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

2017-11-03/ 03.11.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi ir iespējams nodot bibliotēkas grāmatas, nemaksājot 

kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām. 

Šajā mēnesī Aizmāršīgo lasītāju diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā un visās filiālēs - bērnu 

bibliotēkā "Zinītis" , Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā - būs 30. novembrī. Tiekamies 

bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

Bibliotēkas saņēmušas EP deputātes Sandras Kalnietes dāvinājumu 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-sanemusas-ep-deputates-sandras-kalnietes-

davinajumu-2017-11-03/ 03.11.2017. 

 

Piektdien, 20. oktobrī notika Eiropas Parlamenta deputātes un bijušās ārlietu ministres Sandras 

Kalnietes jaunākās grāmatas ‘Cinītis’ atvēršana. Tas ir spilgts atmiņu krājums par Latvijas 

diplomātiskā dienesta izaugsmi kopš 1990. gada un politiķes personīgo pieredzi piedaloties tā 

attīstībā. Pašas autores vārdiem, “vislabāk es pazīstu ārpolitiskā dienesta darbiniekus un vēl arvien 

sirdī jūtos dienestam piederīga. Kad 2002. gadā man uzticēja vadīt Ārlietu ministriju, es diendienā 

varēju pārliecināties, cik mani kolēģi ir profesionāli, patriotiski un pašaizliedzīgi, pārstāvot un 

aizstāvot mūsu valsts intereses.” 

 

Programma “Grāmatu starts” lauku bibliotēkās 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42978&type=0 07.11.2017. 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu 8 bibliotēkas - Lielvircavas, Sesavas, Jēkabnieku, Zaļenieku, 

Lielplatones , Ķīves, Nākotnes un Ozolnieku novada CB ar lielu aizrautību iesaistījušās LNB un 

LNB Atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas programmā ģimenei “Grāmatu starts”. 

Tas ir projekts ģimenēm ar 3 – 4 gadus veciem bērmiem un tā mērķis parādīt cik bibliotēkā var būt 

jautri, interesanti un reizē droši. 

 

Bibliotekārēm iespējams atraisīt fantāziju un savus gados jaunos lasītājus un viņu ģimenes uzrunāt 

gan ar pasaku tēliem, rotaļām, praktiskiem darbiņiem, teātra spēlēšanu. 

 

Lielvircavas un Sesavas bibliotēkās pirmie “Grāmatu starta ” pasākumi jau notikuši un guvuši lielu 

atsaucību gan no bērniem, gan viņu vecākiem. 

 

Bauskā norisinājies gadskārtējais Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs 

http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=42979&type=0 07.11.2017. 

 

Trešdien, 1. novembrī Bauskas Kultūras centrā pulcējās Bauskas, Jelgavas, Dobeles un Aizkraukles 

reģionu publisko bibliotēku speciālisti, lai piedalītos Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku 

seminārā un izzinātu bibliotēku nozares aktuālākos jaunumus. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-11-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-11-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2017-11-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-sanemusas-ep-deputates-sandras-kalnietes-davinajumu-2017-11-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-sanemusas-ep-deputates-sandras-kalnietes-davinajumu-2017-11-03/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42978&type=0
http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=42979&type=0
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Četru stundu garo semināru atklāja ar Bauskas novada Domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka un 

Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores Baibas Tormanes uzrunas. Muzikālu apsveikumu sniedza 

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi. Semināru sāka Jelgavas pilsētas bibliotēkas speciālistes par 

Virtuālas andragoģijas mācību vides bibliotekāriem apguves iespējām tālmācības ceļā. Semināru 

turpināja projektu un uzņēmējdarbības eksperte Inga Uvarova, kura iepazīstināja ar Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība 

uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”, ko realizē Bauskas novada bibliotēkas un skolas un 

Pasvales rajona bibliotēka un skolas. Tālāk sekoja ieskats no IFLA (Starptautiskā bibliotēku 

asociācijas un institūcijas federācija) 83. ģenerālkonferences Vrocslavā (Polijā), kurā piedalījās 

Jelgavas pilsētas direktore Lāsma Zariņa, vecākā bibliotekāre Viktorija Agafonova un LNB 

Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone. Ieskatu par IFLA satelītkonferenci 

Viļņā sniedza Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

LNB Bibliogrāfijas institūta direktores vietniece Ilona Dukure sniedza nozīmīgu izklāstu par 

jauninājumiem Nacionālās analītikas datubāzē, kuru aktīvi izmanto bibliotēkas darbinieki un 

apmeklētāji. Atšķirīgāku informāciju par bibliotekāra darbu sniedza Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

direktore Andra Jākobsone, kura raksturoja Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu 

piedāvājumu un darba ikdienu. Semināra noslēgumā LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā 

bibliotekāre Māra Jēkabsone semināra dalībniekiem lūdza izteikt viedokļus par to, kā uzlabot 

Latvijas Bibliotēkāru biedrības darbu un sniedza izklāstu par to kāpēc ir vērts būt bibliotekāru 

biedrības biedram.Pēc semināra dalībnieki tika aicināti domu apmaiņā pie kafijas tases. 

 

Publicēts arī: 

http://www.bibliotekari.lv/?p=2619 07.11.2017. 

 

Bibliotēkā jaunas ekskursijas un nodarbības 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-jaunas-ekskursijas-un-nodarbibas-

232280 09.11.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā izstrādāts jauns tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu klāsts, visu 

vecumu mērķgrupām piedāvājot saistošā veidā iepazīties ar bibliotēku, tās pakalpojumiem un 

plašajām iespējām uzticamas informācijas ieguvē, kā arī saņemt darbinieku konsultācijas grupās vai 

individuāli, ziņo Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

“Šobrīd viens no bibliotēku galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt iespēju ikvienam pilsētas 

iedzīvotājam un bibliotēkas apmeklētājam apgūt informācijas meklēšanas, kritiskas izvērtēšanas un 

efektīvas izmantošanas pamatiemaņas, iepazīstināt ikvienu interesentu ar drošiem un uzticamiem 

informācijas avotiem – kā drukātiem, tā tiešsaistes resursiem. Bibliotēkas darbinieki strādā ne tikai 

uz vietas bibliotēkā, bet, individuāli vienojoties, dosies pie jums ciemos uz skolu, augstskolu, 

darbavietu, novada bibliotēku,” tā B.Īvāne-Kronberga. 

 

Īpaši sadarboties aicinātas mācību iestādes – speciālisti bibliotekārajās stundās un tematiskajās 

ekskursijās sadarbībā ar pedagogiem var iekļaut arī skolā vai augstskolā apgūstamo saturu, 

bibliotēkas piedāvātie informācijas resursi var kļūt par uzticamu un vērtīgu papildinājumu mācībās. 

 

Ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums tiks papildināts un pilnveidots saskaņā ar 

individuālām vēlmēm. Sākot ar 2018. gadu plānotas arī neparastas bibliotekārās stundas, kurās tiks 

izmantoti seno laiku mācību līdzekļi astronomijā, matemātikā, latviešu valodā, mūzikā, 

dabaszinībās un citos priekšmetos. Pavasarī un vasarā tiek plānotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

ēkas vēsturei veltītas ekskursijas. 

 

Vairāk informācijas pa tālruni 63007747 vai info@biblioteka.jelgava.lv. 

 

http://www.bibliotekari.lv/?p=2619
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-jaunas-ekskursijas-un-nodarbibas-232280
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-jaunas-ekskursijas-un-nodarbibas-232280
mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
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Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunas-ekskursijas-biblioteka!-2017-11-09/ 09.11.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43030&type=0 09.11.2017. 

 

ASV latviete Rita Laima apmeklēs Latviju ar jauno grāmatu 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/asv-latviete-rita-laima-apmekles-latviju-ar-jauno-gramatu-

2017-11-10/ 10.11.2017. 

 

ASV dzimusī latviešu rakstniece Rita Laima novembrī uz vairākām nedēļām viesosies Latvijā, lai 

iepazīstinātu lasītājus ar savu pirmo grāmatu Skylarks and Rebels (“Cīruļi un dumpinieki”) angļu 

valodā, kas stāsta par viņas dzīvi Padomju Latvijā. Ritas Laimas vizīti atbalsta ASV vēstniecība 

Latvijā un Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

 

ASV latviete Rita Laima apmeklēs Latviju ar jauno grāmatu 

Novembrī Laima piedalīsies vairāk nekā 15 pasākumos bibliotēkās visā Latvijā, lasot grāmatas 

fragmentus latviski un tiekoties ar lasītājiem. Grāmatas prezentācija notiks arī Jelgavā. Sakarā ar 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiekošajiem remontdarbiem, pasākums norisināsies Jelgavas 

Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē, Skolotāju ielā 8, 22. novembrī pulksten 11:00. Laipni 

aicināts ikviens interesents! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1510351200&cat=12&art=41669 11.11.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42949&type=0 06.11.2017. 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ziemelvalstu-biblioteku-nedela-2017-11-10/ 10.11.2017. 

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija 

(Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts 

norisināsies jau 21. reizi, Latvijā - 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras 

un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras 

izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir 

Ziemeļu salas. Apskati tuvāk, ko piedāvā Jelgavas pilsētas bibliotēkas no 13. līdz 19. novembrim. 

 

Svētkos – izmaiņas pilsētas bibliotēku darba laikā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2017-11-

13/ 13.11.2017. 

 

Valsts svētku laikā izmaiņas Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laikos. Pirmssvētku dienā, 17. 

novembrī, Jelgavas pilsētas bibliotēka strādās no pulksten 10 līdz 17, savukārt filiāles – bērnu 

bibliotēka „Zinītis”, Miezītes bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka strādās no 10 līdz 16. Valsts 

svētkos, 18. novembrī , visas Jelgavas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas, savukārt Jelgavas pilsētas 

bibliotēka gaidīs savus apmeklētājus jau svētdien, 19. novembrī, no pulksten 10 līdz 17. 20. 

novembrī visas bibliotēkas būs slēgtas. Uz tikšanos atkal 21. novembrī! Priecīgus svētkus! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1510783200&cat=168&art=41706 16.11.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32279 15.11.2017. 

 

Latvija bibliotēkas darbinieku acīm 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/latvija-bibliotekas-darbinieku-acim 20.11.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunas-ekskursijas-biblioteka!-2017-11-09/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43030&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/asv-latviete-rita-laima-apmekles-latviju-ar-jauno-gramatu-2017-11-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/asv-latviete-rita-laima-apmekles-latviju-ar-jauno-gramatu-2017-11-10/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1510351200&cat=12&art=41669
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42949&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ziemelvalstu-biblioteku-nedela-2017-11-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2017-11-13/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2017-11-13/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1510783200&cat=168&art=41706
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32279
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/latvija-bibliotekas-darbinieku-acim
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Šis ir jau ceturtais gads, kad valsts svētku mēnesī 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieki rīko fotogrāfiju 

izstādi – šogad tās nosaukums ir «Pa savu dzimteni es 

staigāju», un izstāde apkopo divdesmit Latvijā uzņemtus 

fotoattēlus. Fotoizstāde apskatāma Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas 2. stāvā. 

«Man ir prieks, ka šajās izstādēs piedalās tik daudz 

darbinieku,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Ekspozīcijā apskatāmi 19 

bibliotēkas darbinieku darbi, un tā ir veltījums Latvijas simtgadei, tādēļ izstāde bibliotēkas 2. stāvā 

pie nozaru literatūras abonementa būs apskatāma visu gadu – līdz pat 2018. gada novembrim. 

 

Ģimenes diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-11-22/ 

22.11.2017. 

 

10. decembrī no plkst. 12 līdz 15 Jelgavas pilsētas bibliotēka notiks pasākums Ziemas Ģimenes 

dienu! 

 

Ģimenes diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

Šoreiz bibliotēkas apmeklētājus gaida vairāki īpaši notikumi. 

 

Vairāk informācijas: http://www.jelgavasbiblioteka.lv/ 

 

Bibliotēka saņem dāvinājumu no Latvijas Grāmatu draugu biedrības 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-sanem-davinajumu-no-latvijas-gramatu-

draugu-biedribas-232569 27.11.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka saņēmusi vērtīgu dāvinājumu – 1893., 1894. 1902. un 1906. gadā 

Jelgavas drukātavās izdotus izdevumus, informē bibliotēkas darbinieces Baiba Īvāne Kronberga un 

Dagnija Avota. Kā rakstīts pavadvēstulē: “No anonīma sponsora ar Latvijas Grāmatu draugu 

biedrības starpniecību.” 

 

Dāvinājumā ietilpst J.Landsberga drukātavā tapušais žurnāls jeb garīgais mēnešraksts 

“Evanģeliuma gaisma”, 1906. gada 1., 6., 7., 8., 11. un 12. numurs. Tāpat 1902. gada 4. un 11. 

numurs izdevumam “Baznīcas Vēstnesis” – “laikraksts garīgai pamācībai un Latviešu draudžu 

apkopšanai”, drukājis H.Alunāns Jelgavā. Šī izdevuma digitālā versija pieejama ikvienam lasītājam 

Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā (periodika.lv). 

 

Īpaši interesantas ir grāmatas “Populārā astronomija. Ar 82 zīmējumiem” (iespiesta Jelgavā 1894. 

gadā Jēkaba Draviņa-Dravnieka spiestuvē) un H.Vāgnera “Pirmie stāsti iz dabas mācībām, skolai 

un mājai – bērniem un saimei”, latviski tulkojis Alberts Treilands (iespiesta Jelgavā 1893. gadā pie 

J.F.Stefenhāgena un dēla). 

 

Visi izdevumi pieejami bibliotēkas lasītavā. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2017-11-22/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-sanem-davinajumu-no-latvijas-gramatu-draugu-biedribas-232569
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-sanem-davinajumu-no-latvijas-gramatu-draugu-biedribas-232569
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Jaunieguvumi e-katalogā: 

 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=261491 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=261495 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=259034 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=259033 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ipass-davinajums-no-latvijas-gramatu-draugu-biedribas/ 

23.11.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1511906400&cat=12&art=41796 29.11.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43209&type=0 24.11.2017. 

 

Pilsētas bibliotēka aicina uz Ģimenes dienu 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-

232570 27.11.2017. 

 

Uz tradicionālo ziemas Ģimenes dienu 10. decembrī no pulksten 12 līdz 15 aicina Jelgavas pilsētas 

bibliotēka. Šoreiz bibliotēkas apmeklētājus gaida vairāki īpaši notikumi, kurus ļoti gaida arī paši 

bibliotēkas darbinieki. 

 

Bibliotēkas 3. stāvā pulksten 13 ikvienam būs iespēja tikties ar rakstnieci Janu Egli, kura par 

spēcīgo un saviļņojošo stāstu krājumu “Gaismā” saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu. Lasītavā 

pulksten 12 tiks atklāta izstāde “Eriks Ādamsons un Jelgava”. Tajā varēs apskatīt grāmatas ar 

E.Ādamsona ierakstiem, vēstules un fotogrāfijas no Jelgavas kolekcionāra Jāņa Vilka privātā 

arhīva. 

 

Bērni aicināti klausīties aktiera Daiņa Ozoliņa stāstītu pasaku, piedalīties dažādās radošās 

darbnīcās, uzrakstīt vēlējumu Ziemassvētku vecītim, piedalīties konkursā un balvā saņemt 

jelgavnieces Valijas Zariņas adītās vilnas zeķes, noskatīties papīra teātri un piedalīties vēl citās 

aktivitātēs. Par īpašu noskaņu bibliotēkā rūpēsies saksofonists Ingmārs Kalniņš. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1511301600&cat=79&art=41747 22.11.2017. 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1361481/gimenes-diena-jelgavas-

pilsetas-biblioteka 23.11.2017. 

 

Библиотека просит помощи жителей в восстановлении истории здания по 

ул.Академияс,26 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32382 30.11.2017. 

 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=259033
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ipass-davinajums-no-latvijas-gramatu-draugu-biedribas/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1511906400&cat=12&art=41796
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43209&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-232570
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pilsetas-biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-232570
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1511301600&cat=79&art=41747
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1361481/gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka
http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/params/post/1361481/gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32382
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Елгавская городская библиотека просит отозваться жителей, которые могут помочь 

восстановить историю здания нашей библиотеки, расположенной на улице Академияс, 26 в 

период времени до 1984 года. 

«Мы собираем фотографии и все другие свидетельства о судьбе самого здания в довоенное 

время и во время вхождения Латвии в состав СССР. 

 

Если в вашем распоряжении имеется такая информация, и вы готовы ею поделиться для 

того, чтобы как можно точнее передать историю нашей с вами библиотеки, свяжитесь с 

информационным отделом Елгавской городской библиотеки (тел. 63007747) или лично с 

заведующей отделом Байбой Иваней-Кронбергой (26367743). Мы будем очень рады. Ждем 

вас», - говорится в обращении сотрудников библиотеки к жителям . 

 

Bibliotēku nozares pārstāvji tiek iepazīstināti ar Erasmus+ projektu „Andragoģija - virtuālā 

tālmācības sistēma bibliotekāriem” 

https://ec.europa.eu/epale/lv/content/biblioteku-nozares-parstavji-tiek-iepazistinati-ar-erasmus-

projektu-andragogija-virtuala 30.11.2017. 

 

Šī gada septembrī noslēdzies Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projekts 

„Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kurā Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena 

no projekta partnerorganizācijām.  

 

Projekta ietvaros partneri no Bulgārijas, Lietuvas un Latvijas bibliotēkām un biedrībām izstrādāja 

virtuālo andragoģijas tālmācības sistēmu, lai palīdzētu bibliotekāriem papildināt zināšanas darbā ar 

pieaugušajiem. Sistēma piedāvā apgūt četrus mācību moduļus: izglītības un mācību principi, 

pieaugušo izglītības un mācīšanās metodes, efektīva komunikācija un darbs ar bibliotēkas 

mērķauditorijām. 

 

Andragoģijas projekts Latvijā pirmo reizi plašākai publikai tika prezentēts šī gada 30. maijā 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, starptautiskās zinātniskās konferences „Izaicinājumi pieaugušo 

izglītības kvalitātes pilnveidei” ietvaros. Konferences pirmajā daļā notika vairākas paneļdiskusijas 

saistībā ar aktuāliem jautājumiem pieaugušo izglītībā: tajās piedalījās vairāk nekā 350 pieaugušo 

izglītības profesionāļu – nozares praktiķi, eksperti, politikas veidotāji un pētnieki no Baltijas 

valstīm, Beģijas, Somijas, Rumānijas un Itālijas. 

 

Konferences otrajā daļā darbs turpinājās četrās sekcijās. Sekcijā “Andragoģija – izaicinājums 

bibliotekāra kompetencei” projekta pārstāves no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas iepazīstināja visus interesentus ar andragoģijas projekta saturu un īstenošanas 

gaitu, sniedza ieskatu tālmācības sistēmas darbības principos, iepazīstināja ar tajā pieejamo mācību 

materiālu, pamatoja andragoga kompetences nepieciešamību bibliotekāriem. Projekta aprobācijas 

grupas pārstāvji dalījās pieredzē par tālmācības sistēmas izmēģinājumu, kas notika Bulgārijā, 

Nikolā Furnadžijeva Reģionālajā bibliotēkā. 

 

Bbibliotēku nozares pārstāvji un citi interesenti tiek aicināti reģistrēties un izmantot virtuālo 

tālmācības sistēmu vietnē www.go-andragogy.eu. (link is external) 

 

https://ec.europa.eu/epale/lv/content/biblioteku-nozares-parstavji-tiek-iepazistinati-ar-erasmus-projektu-andragogija-virtuala
https://ec.europa.eu/epale/lv/content/biblioteku-nozares-parstavji-tiek-iepazistinati-ar-erasmus-projektu-andragogija-virtuala
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Papildinformācija par projektu: 

 

Andragoģijas projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi, kurā tiks iekļauti 

andragoģijas mācību kursa materiāli visās partneru valstu valodās, kā arī  angļu valodā, kas mācības 

padarīs plaši pieejamas bibliotekāru starptautiskajai sabiedrībai. Virtuālā mācību vide un mācību 

kurss dod iespēju veidot starptautisku andragoģijas bibliotekārās kopienas virtuālo vidi, tā var kļūt 

par platformu savstarpējai pieredzes apmaiņai, videi, kurā dalīties ar informāciju un materiāliem, 

kurā meklēt partnerus andragoģijas jautājumos. Andragoģijas virtuālā platforma ļaus īstenot 

bibliotekāru pašmācību, pilnveidot savas profesionālās prasmes, kā arī aktīvi iekļauties 

mūžizglītības procesā. 

 

Projektu "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" vada Viļņas apriņķa Ādama 

Mickēviča publiskā bibliotēka. Projekts saņēmis Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un 

sporta programmas "Erasmus+" finansējumu stratēģisko partnerību īstenošanai. 
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DECEMBRIS 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2017.gada decembrī 

 

Medijs Decembris 

www.jelgavasvestnesis.lv  7 

www.zz.lv 5 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.jelgava.lv  4 

www.novaja.lv  1 

www.biblioteka.lv  1 

KOPĀ 22 

 

Bibliotēkā notiks Ziemas ģimenes diena 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-ziemas-gimenes-diena 01.12.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 10. decembrī aicina uz 

ikgadējo Ziemas ģimenes dienu – no pulksten 12 līdz 

15 bibliotēkā varēs tikties ar rakstnieci Janu Egli, 

piedalīties izstādes «Eriks Ādamsons un Jelgava» 

atklāšanā, klausīties pasaku, skatīties attēlu teātra 

izrādi, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere 

informē, ka Ziemas ģimenes dienas ieskaņā pulksten 12 

bibliotēkas lasītavā tiks atklāta izstāde «Eriks Ādamsons un Jelgava» – ekspozīcija apkopo 

grāmatas ar latviešu rakstnieka E.Ādamsona ierakstiem, vēstules un fotogrāfijas no Jelgavas 

kolekcionāra Jāņa Vilka personīgā arhīva. Bet bibliotēkas 3. stāvā pulksten 13 interesenti varēs 

apmeklēt tikšanos ar rakstnieci J.Egli, kura par spēcīgo un saviļņojošo stāstu krājumu «Gaismā» 

šogad saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu. 

 

Bibliotēkas mazākie apmeklētāji savukārt 1. stāvā varēs noskatīties papīra teātra izrādi «Slepenie 

svētki», uzrakstīt vēlējumu Ziemassvētku vecītim, piedalīties radošajās darbnīcās «Ziemassvētkus 

gaidot» un konkursā, kurā varēs saņemt jelgavnieces Valijas Zariņas adītas vilnas zeķes. Bet 2. 

stāvā no pulksten 12 līdz 15 notiks kamoliņu darbnīca, un pulksten 14 aktieris Dainis Ozoliņš lasīs 

pasaku. Par īpašu noskaņu bibliotēkā rūpēsies saksofonists Ingmārs Kalniņš. 

 

Ziemas ģimenes dienu Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 

 

 

 

 

 

Jauna erudīcijas spēle bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauna-erudicijas-spele-bibliotekas-2017-12-01/ 01.12.2017. 

 

Jelgavas novada bibliotēkas saņēmušas dāvinājumā spēli "Tavs izaugsmes ceļojums". Spēli 

vienlaikus var spēlēt vairāki dalībnieki vai komandas. Metamais kauliņš parāda , cik ātri var 

virzīties uz priekšu un uz kādiem jautājumiem jāatbild. Jautājumi sagrupēti 3 tēmās - Ekonomika, 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-ziemas-gimenes-diena
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauna-erudicijas-spele-bibliotekas-2017-12-01/
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Cilvēks un Daba un vēsture. Spēlei ir 3 līmeņi - Jelgavas novads, Latvija un Eiropa. Par pareizi 

atbildētu jautājumu tiek saņemti punkti. Uzvarētājs ir tas, kuram punktu skaits vislielākais. Spēle 

izstrādāta un izdota Jelgavas novadā Eiropas Komisijas programmas DEAR (Development 

Education and Awareness Raising) projekta "IESAISTIES!" ietvaros. Spēle "Tavs izaugsmes 

ceļojums" ir pieejama arī Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā un Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Nāc un izmēģini! 

 

Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (5.–10. decembris) 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/kas-kur-kad/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-un-ozolnieku-

novada-5-10-decembris-232706 05.12.2017. 

 

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un 

Ozolnieku novadā. 

 

SVĒTDIENA, 10. DECEMBRIS  

 

10.00 Brīvdienu brokastis restorānā “Hercogs”. Restorāns “Hercogs”, Kr.Barona iela 3, Jelgava  

12.00–15.00 Ziemas ģimenes diena bibliotēkā. Pasakas, izstādes, radošās darbnīcas, muzikāli 

priekšnesumi, konkursi un balvas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava 

 

Bibliotēkai – jauna «seja» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekai-jauna-seja 08.12.2017. 

 

Šonedēļ Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka ieguvusi 

jaunus vizuālos akcentus – papildu izkārtnei ar 

uzrakstu «Bibliotēka», kas jau kādu laiku atrodas virs 

bibliotēkas ieejas, uzstādīti arī divi tēli – vīrietis un 

sieviete, kas rokās tur grāmatu. Visas trīs izkārtnes 

veido vienotu ansambli ar atsauci uz 20.–30. gadu 

stilistiku. 

«Bibliotēka atrodas pirmskara ēkā, tādēļ izkārtni 

veidoju, iedvesmojoties no 20.–30. gadu lietišķās grafikas tēliem, plakātiem – arī uzraksta šrifts 

izvēlēts tam laikam raksturīgs,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas izkārtnes dizaina autors Māris 

Grīnbergs. 

 

M.Grīnbergs atklāj, ka integrēt tēlus izkārtnes dizainā bijusi bibliotēkas kolektīva ideja, ko viņš 

centies realizēt. «Jo grūtāks uzdevums, jo asprātīgāks un radošāks – tā atrisinājums. Pētīju tā laika 

stilistiku plakātos – to, kas bija raksturīgs pasaulē un Latvijā. Protams, krāsas, iespējams, ir nedaudz 

košākas nekā tajā laikā, bet no pulksten 11 bibliotēkas fasāde atrodas ēnas pusē, tādēļ bija 

nepieciešami pamanāmi akcenti,» tā M.Grīnbergs. 

 

Jāpiebilst, ka vakarā izkārtne tiek izgaismota. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/bibliotekai-izkartnes-divdesmito-gadu-stila-foto-

232803 08.12.2017. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekai-jauna-seja/ 09.12.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1512684000&cat=168&art=41864 08.12.2017. 

 

Bibliotēka – ģimenei draudzīga vieta 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-gimenei-draudziga-vieta 10.12.2017. 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/kas-kur-kad/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-un-ozolnieku-novada-5-10-decembris-232706
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/kas-kur-kad/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-un-ozolnieku-novada-5-10-decembris-232706
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekai-jauna-seja
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/bibliotekai-izkartnes-divdesmito-gadu-stila-foto-232803
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/bibliotekai-izkartnes-divdesmito-gadu-stila-foto-232803
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekai-jauna-seja/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1512684000&cat=168&art=41864
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-gimenei-draudziga-vieta
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«Es apskatījos grāmatas, noklausījos pasaku, metu 

grozos kamoliņus, taisīju sniegpārsliņu, zīmēju,» 

iespaidos dalās piecgadīgā Laura. Viņa ar mammu 

šodien apmeklēja Ziemas ģimenes dienu Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā, un, kā atzīst mamma Sanita, šis 

viņām bijis pirmais bibliotēkas apmeklējums. 

«Lasām daudz – katru vakaru vismaz pusstundu pirms 

gulētiešanas. Mājās visas grāmatas izlasītas jau krustu 

šķērsu. Tad nu beidzot saņēmāmies un devāmies uz bibliotēku – uz to pamudināja arī tas, ka tieši 

šodien bibliotēkā bija Ziemas ģimenes diena,» stāsta Sanita. Viņa spriež, ka dažādi pasākumi un 

interesantas aktivitātes cilvēkus piesaista un vairāk mudina apmeklēt bibliotēku, turklāt tā ir arī kā 

papildu motivācija iziet no mājām. 

 

«Ikdienā bibliotēku aktīvi neapmeklējam, bet šī ir laba iespēja uzzināt par to ko jaunu,» norāda 

Sintija Brente. Viņas ģimene pasākumu apmeklēja pilnā sastāvā – mamma, tētis un dēli Viestards 

un Jēkabs. «Tā kā zēniem ir maza gadu starpība, varējām atrast nodarbes, kas patīk abiem,» tā 

Sintija, papildinot, ka apmeklēt pasākumu pamudinājis arī tā nosaukums: «Uzrunāja tieši tas, ka 

nosaukumā norādīts – Ģimenes diena.» Zēni labprāt klausījās pasaku un radošajās darbnīcās 

gatavoja dāvaniņas. «Šāda veida pasākumi popularizē bibliotēku,» uzskata Sintija, papildinot – šāda 

veida aktivitātes pierāda, ka bibliotēku var apmeklēt ne tikai tad, ja tas nepieciešams mācību 

procesā. 

 

Ziemas Ģimenes diena uzrunāja ne tikai jelgavniekus – to apmeklēja arī Puķīšu ģimene no 

Ozolniekiem. «Dzīvojam Ozolniekos un bibliotēku apmeklējam tur, bet šādi pasākumi tajā 

nenotiek,» stāsta Kristapa un Olivera mamma, piebilstot: ģimene pasākumu apmeklēja pērn, 

iepatikās, tāpēc arī šogad nolēmuši braukt uz Jelgavu. Vecāki spriež, ka bērniem visvairāk patīk 

dažādas atrakcijas un spēles, radošās darbnīcas. 

 

Jāpiebilst, ka Ziemas ģimenes dienas programma bija piemērota ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem: 

bija iespēja tikties ar rakstnieci Janu Egli, kura par stāstu krājumu «Gaismā» šogad saņēmusi 

Latvijas Literatūras gada balvu, apskatīt izstādi «Eriks Ādamsons un Jelgava», skatīties attēlu teātra 

izrādi, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās, uzrakstīt vēlējumu Ziemassvētku vecītim, piedalīties 

viktorīnā un par pareizām atbildēm pelnīt konfektes. Par īpašu noskaņu bibliotēkā rūpējās 

saksofonists Ingmārs Kalniņš. 

 

Jāpiebilst, ka Ģimenes diena bibliotēkā notiek jau vairākus gadus. Šogad Ziemas ģimenes diena 

rīkota Jelgavas pilsētas bibliotēkas īstenotā Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekta «Inovatīvu 

risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» ietvaros. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-noslegusies-ziemas-gimenes-diena-foto-

232909 14.11.2017. 

 

Bibliotēka aicina dalīties atmiņu stāstos par tās pašreizējo ēku 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-dalities-atminu-stastos-par-tas-

pasreizejo-eku-232816 12.12.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru rīcībā varētu būt liecības un atmiņas 

par bibliotēkas ēku Akadēmijas ielā 26, pirms tajā 1984. gadā tika iekārtota Jelgavas pilsētas 

bibliotēka (toreiz – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka). 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-noslegusies-ziemas-gimenes-diena-foto-232909
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-noslegusies-ziemas-gimenes-diena-foto-232909
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-dalities-atminu-stastos-par-tas-pasreizejo-eku-232816
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-dalities-atminu-stastos-par-tas-pasreizejo-eku-232816


176 
 

Bibliotēka apkopo fotoattēlus, atmiņu stāstus un citas liecības gan par ēkas likteni pirmskara 

Jelgavā, gan par tās dzīvi un likteņiem Otrās padomju okupācijas laikā. 

 

Interesenti, kuru rīcībā ir šāda informācija un kuri ir gatavi tajā dalīties, lai palīdzētu labāk izstāstīt 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas vēstures stāstu, aicināti sazināties ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļu (63007747) vai personīgi ar nodaļas vadītāju Baibu Īvāni-Kronbergu 

(26367743). 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-iedzivotajus-dalities-ar-vestures-liecibam-par-

bibliotekas-eku/ 12.12.2017. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1513288800&cat=168&art=41907 15.12.2017. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-dalities-atminas-par-pilsetas-bibliotekas-eku 25.12.2017. 

 

Iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem 15.12.2017. 

 

21. decembrī no pulksten 10 līdz 18 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, kurā ikviens 

interesents aicināts iepazīt bibliotēkas jaunieguvumus. 

Šomēnes pilsētas bibliotēkas krājumu papildinājušas 

325 grāmatas un 35 filmas, tostarp skaistas grāmatas par 

Ziemassvētku tematiku un jauni izdevumi bērniem, kā 

arī pētījumi par vēsturi un augstvērtīga 

oriģinālliteratūra. 

«Īpaši gaidīts ir Nobela prēmijas laureāta Gintera Grasa pēdējais darbs «Par beidzamību», ko 

tulkojusi Silvija Brice. Vēstures pētniekiem un interesentiem iesakām ielūkoties Manfrēda Šnepa-

Šneppes pētījumā «Latviešu strēlnieki. Rīgas revolūcija 1917». Bibliotēkā būs pieejama arī «Jāņa 

Rozes apgādā» iznākusī bagātīgi ilustrētā grāmata «Attēlu vēsture», kurā saistošās sarunās apskatīti 

svarīgākie un interesantākie pagrieziena punkti mākslas un vizuālās kultūras vēsturē līdz pat 

mūsdienām. Izzinoša ir arī enciklopēdiskā grāmata «Ilustrētā arhitektūras vēsture», bet savdabīgs 

mākslinieka tapšanas stāsts izdevies Aivaram Vīlipsonam un Norai Ikstenai grāmatā «Ārprātija 

piedzīvojumi»,» par grāmatu jaunumiem stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

Tāpat ko sev noderīgu jauno grāmatu klāstā atradīs arī pavārmākslas entuziasti, visi, kas interesējas 

par bērnu audzināšanu, tie, kas vēlas izprast latvisko zīmju simbolisko nozīmi, visi, kam interesē 

sports un tā vēsturiskā attīstība Latvijā. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1513288800&cat=168&art=41904 15.12.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laiks svētkos 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-1/ 

18.12.2017. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkām Ziemassvētku un Jaunā gada 

sagaidīšanas laikā mainīts darba laiks. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laiks svētkos 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-iedzivotajus-dalities-ar-vestures-liecibam-par-bibliotekas-eku/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-iedzivotajus-dalities-ar-vestures-liecibam-par-bibliotekas-eku/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1513288800&cat=168&art=41907
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-dalities-atminas-par-pilsetas-bibliotekas-eku
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1513288800&cat=168&art=41904
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-1/
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Jelgavas pilsētas bibliotēka no 23. decembra līdz 26. decembrim būs slēgta. Bibliotēkas filiāles - 

bērnu bibliotēka „Zinītis”, Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka pirmssvētku dienā, 23. 

decembrī, strādās no plkst. 10.00 līdz 15.00, bet Ziemassvētku laikā no 24. decembra līdz 26. 

decembrim bibliotēkas būs slēgtas. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka no 30. decembra līdz 1. janvārim būs slēgta, savukārt 30. decembrī 

apmeklētājiem būs iespējams apmeklēt pilsētas bibliotēkas filiāles no plkst. 10.00 līdz 15.00, bet no 

31. decembra līdz 1. janvārim visas bibliotēkas būs slēgtas.  

 

29. decembris ir mēneša pēdējā piektdiena, kad pilsētas bibliotēkās notiks Spodrības diena un tās 

apmeklētājiem būs slēgtas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1513548000&cat=168&art=41929 18.12.2017. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43509&type=0 18.12.2017. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pirmssvetku-dienas-mainits-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-

papildinata 21.12.2017. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32491 18.12.2017. 

 

Svētku noskaņa – kartītēs 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/svetku-noskana-kartites 26.12.2017. 

 

«Ir svētku laiks, un mums radās doma šo noskaņu 

paspilgtināt ar Ziemassvētku kartītēm. Man pašai kārbiņās 

ir saglabājušās kartītes no 70.–80. gadiem, tāpat 

painteresējos pie citiem, un kādam bija arī senākas – 

Latvijas laika – kartītes,» par izstādi «Kad vēl apsveikumus 

sūtīja pa pastu», kas līdz 15. janvārim apskatāma Miezītes 

bibliotēkā, stāsta bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute. 

Izstādē apkopotas aptuveni simts Ziemassvētku kartītes, un, kā norāda J.Treigute, tā ir sava veida 

nostalģija pēc laika, kad cilvēki katram personīgi iegādājās konkrētu kartīti. «Cilvēkiem, kas jau 

apskatījuši izstādi, ļoti patīk. Tāpat ekspozīciju esam papildinājuši ar žurnāla «Atpūta» 

Ziemassvētku laika numuriem, kas sniedz interesantu ieskatu agrākajās tradīcijās,» tā bibliotēkas 

vadītāja. 

 

Miezītes bibliotēka atrodas Dobeles šosejā 100. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1513548000&cat=168&art=41929
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43509&type=0
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pirmssvetku-dienas-mainits-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-papildinata
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pirmssvetku-dienas-mainits-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-papildinata
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32491
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/svetku-noskana-kartites

