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Pārskata perioda kopsavilkums 
 

Izvirzītās darba prioritātes 2018.gadā Jelgavas pilsētas publiskajās bibliotēkās: 

 Dalība dažādās lasītveicināšanas programmās  

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija; Grāmatu starts; Skaļās lasīšanas sacensība ; „Mūsu 

mazā bibliotēka”. “Izlasi 100 grāmatas par godu Latvijas dzimšanas dienai”. 

 Dažādi uzmanību piesaistoši pakalpojumi un inovatīva pakalpojumu 

popularizēšana 

- Geocathing  jeb slēpņošanas spēles slēpnis Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

- Bibliotēku dalība pilsētai svarīgos notikumos un pasākumos: 

o kustības “Draudzīgais aicinājums” pasākums bibliotēkā; 

o “Ledus sapņi bibliotēkā” pilsētas Ledus un sniega festivāla laikā;  

o Baltā galdauta svētki Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā; 

o Franču dienas bibliotēkā; 

o ābeļu stādīšana J.Čakstes dzimtajās mājās Auči;  

o Muzeju nakts bibliotēkā; 

o āra lasītava pasākuma «Latvju bērni danci veda» dalībniekiem un viesiem; 

o izstāde “Stāstu sega Latvijai”; 

o dalība Jelgavas pilsētas pasākumā 1.septembrī Zinībums ar bibliotēkas telti; 

o J.Joņeva romāna “Jelgava 94” filmēšanas grupas darbība bibliotēkas 

apkārtnē;  

o āra lasītava un dalība drošības dienā  Jelgavas pilsētā; 

o āra lasītava un dalība metāla svētkos Jelgavā; 

o grāmatu svētki Nākotnē (Jelgavas novads) “Grāmata vieno paaudzes”; 

o Dzejas dienu organizēšana pilsētā; 

o dalība Baltu vienības dienā – ģimenes diena bibliotēkā; 

o pirmā ģimenes diena Pārlielupes bibliotēkā un tās pagalmā vietējiem 

mikrorajona iedzīvotājiem;  

o dalība 11.novembra lāpu gājienā; 

o gaismas zīmes veidošana “Saules mūžu Latvijai” Jēkaba laukumā 

18.novembrī;  

o Latvijas radio 1 intervija ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītāju klubiņa 

dalībniecēm; 
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o Bibliotēku nedēļas ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā pasaku grāmatu 

bērnudārza grupiņai lasīja pilsētas mērs; 

o Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē notikušas pirmās kāzas; 

o tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, pilsētā un novadā zināmiem 

cilvēkiem, aizrautīgiem sava darba darītājiem. 

- Vēlamies izcelt izstādi, kura notika Jelgavas pilsētas bibliotēkā sadarbībā ar 

kolekcionāru Jāni Vilku -  neliels ieskats pirmās brīvvalsts laika pirmsvēlēšanu 

reklāmas materiālos. 

 Novadpētniecības darbs 

Pasākums „Sienas, kas runā”– kultūrvēsturiska lekcija un radošā darbnīca 

vidusskolēniem par Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zāles sienas gleznojumiem 

un to kultūras un sociālo kontekstu. 

Viens pasākums pāraudzis jēgpilnā, interesantā, izzinošā ekskursijas piedāvājumā par 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēku. 

 Līdzdalība projektos 

- Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu 

paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā". Projekta kopējais finansējums - 

585 262,94 euro. 

- Nordplus mobilitātes projekts "Public Libraries as Informal Media Literacy 

Educators" ("Publiskās bibliotēkas kā neformāli medijpratības izglītotāji"). 

- Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Pa Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" 

pēdām”, kura ietvaros izveidoti 3 Roll Up stendi. 

- Turpinam aktīvi darboties UNESCO LNK tīklā "Stāstu bibliotēkas". 

- Erasmus + programmas Stratēģiskās partnerības projektā "Izglītotāji un inovatori 

bibliotēkās" esam iesaistījušies kā brīvprātīgie. 

- Sadarbība ar Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrību “Libro” projektos “Lasi 

klusi, lasi skaļi!”, “Es nāku no Jelgavas”. 

 Divu filiālbibliotēku :Miezītes un bērnu bibliotēkas Zinītis rekonstrukcijas un 

pārbūves uzsākšana. 

 Metodiskais darbs: 

- 2018.gadā tika akreditētas visas Ozolnieku novada un Jelgavas novada bibliotēkas. 

- Notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgales bibliotēkām (Jēkabpils, Rēzekne, 

Rāzna, Krāslava, Preiļi). 
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- Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotekāriem regulāri organizēti un vadīti 

izglītojoši semināri, piemēram, “Stāsts, stāstnieks, bibliotēka”, semināri par 

datubāzu izmantošanu, darbu ar BIS ALISE, u.c.  

- Praktiskās nodarbības profesionālo prasmju pilnveidošanā. 

 Darbs ar krājumu un datubāzēm: 

- Līdzās ikdienas darbam cenšamies popularizēt savu krājumu un veidot dažādas 

izstādes, gan uz vietas bibliotēkās, gan virtuālās. 

- Katru ceturtdienu bibliotēku sociālajos kontos tiek reklamēta un popularizēta 

grāmata no mūsu fondiem. Tēmturis: #ielūkojiesjaunumuplauktā. 

- Savukārt, EBSCO e-grāmatu bibliotēku popularizējam, izmantojot tēmturi: 

#eGrāmatupirmdiena. 

- Notiek regulārs darbs, lai bibliotēku lietotājus iepazīstinātu ar datubāzēm un 

rosinātu tās izmantot: individuāls darbs, mācību stundas mērķgrupām: skolēniem, 

studentiem, skolotājiem, strādājošiem un senioriem. 

 Jauni pakalpojumi: 

- 2018.gadā izsniegts Jelgavas izglītības pārvaldes saskaņojums par pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmām “Ievads medijpratībā” un 

“Pedagogu informācijpratības uzlabošana un pilnveide”, ko īsteno Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. 

- Jelgavas bērnu bibliotēkā Zinītis izveidota spēle “Ķeram zivis”. 

- Piedāvājam restaurētās Krišjāņa Barona zāles un bibliotēkas ēkas pmeklējumu 

ekskursijā “Sienas, kas runā”: https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/kulturas-

objekti/item/4244-jelgavas-pilsetas-biblioteka  

- Bibliotēku pakalpojumi atspoguļoti Jelgavas reģionālā tūrisma centra tīmekļvietnē. 

- Informācijas saņemšana par bibliotēkas jaunieguvumiem un pasākumiem. Šo 

pakalpojumu izvēlējušies saņemt 949 bibliotēkas klienti. 

- Noslēgts līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas audiogrāmatu izmantošanu 

lasītājiem ar redzes problēmām. Pašlaik šo iespēju izmanto 1 klients.  

 Nozīmīgi jauni projekti: 

- K.Barona zāles atklāšana pēc restaurācijas, tā ir mūsu kultūrvieta. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-barona-zale-jauna-verte. 

- 2018.gadā esam ieņēmuši nozīmīgu vietu Jelgavas tūrisma piedāvājumā: 

https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/kulturas-objekti/item/4244-jelgavas-pilsetas-

biblioteka. 

https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/kulturas-objekti/item/4244-jelgavas-pilsetas-biblioteka
https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/kulturas-objekti/item/4244-jelgavas-pilsetas-biblioteka
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-barona-zale-jauna-verte
https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/kulturas-objekti/item/4244-jelgavas-pilsetas-biblioteka
https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/kulturas-objekti/item/4244-jelgavas-pilsetas-biblioteka
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- Divu filiālbibliotēku: Miezītes un bērnu bibliotēkas Zinītis rekonstrukcijas un 

pārbūves uzsākšana. 

- Māra Subača sienu zīmējumi Pārlielupes bibliotēkā. 

- Nordplus mobilitātes projekts "Public Libraries as Informal Media Literacy 

Educators" ("Publiskās bibliotēkas kā neformāli medijpratības izglītotāji"). 

- Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Pa Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" 

pēdām”, kura ietvaros izveidoti 3 Roll Up stendi. 

 Citi aktuāli jautājumi: 

- Esam saņēmuši LBB Latvijas gada bibliotēkas balvu 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-

latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/darbs-mums-ziedet-lauj-

912/.  

- Esam ieguvuši 1.vietu "Ģimenēm draudzīga vieta 2018" konkursa balsojumā 

"Draudzīgākais uzņēmums mākslas vai kultūras jomā", šo konkursu rīkoja calis.lv 

kopā ar babyroom.lv 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenei-draudzigakas-vietas-latvija-

jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolatepepper.  

https://www.facebook.com/pg/Jelgavasbiblioteka/photos/?tab=album&album_id=

1982991735119300.  

Aktīvi darbojas  Pārlielupes bibliotēka, kur regulāri notiek dažādas nodarbības "Atceries 

piektdienu" cikla ietvaros, darbojas angļu valodas klubiņš un ir cieša sadarbība ar apkārtnes 

skolām un bērnudārziem.  

Intervija ar Pārlielupes bibliotēkas vadītāju Aigu Volkovu: http://www.zz.lv/kultura-un-

izklaide/radit-dzirksteli-acis-foto-239387?fbclid=IwAR0ll-oWEJxSruaMUc-

FJSyrgZcnaVEiWyT8pBNe15XrzFcYB8uwunTAg0   

Bērnu bibliotēkā Zinītis darbojas ļoti radoša komanda, kas aktīvi strādā, lai radītu interesantas 

aktivitātes bērniem un viņu ģimenēm. Bibliotēkā var lasīt grāmatas, spēlēt spēles, satikt 

saistošus cilvēkus. 2018.gadā tika pievērsta liela uzmanība lasītprieka vairošanai un apmeklēti 

daudzi bērnudārzi un skolas, bibliotēka iesaistījās lasītveicināšanas programmās un 

iepazīstināja bērnus ar grāmatām ne tikai bibliotēkā, bet arī ārpus bibliotēkas telpām. 

Savukārt, Miezītes bibliotēkai ir cieša sadarbība ar brīvā laika klubu bērniem un jauniešiem 

“Pietura”. Tā ir vieta, kur vietējā kopiena patiešām draudzīgi satiekas un ir kopā dažādos 

notikumos. Tiek svinēti gadskārtu svētki, mazākie sniedz koncertus senioriem, seniori kādreiz 

sagatavo kādu kārumu bērniem. Lieliska kopābūšana un sapratne. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/darbs-mums-ziedet-lauj-912/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/darbs-mums-ziedet-lauj-912/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenei-draudzigakas-vietas-latvija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolatepepper
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenei-draudzigakas-vietas-latvija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolatepepper
https://www.facebook.com/pg/Jelgavasbiblioteka/photos/?tab=album&album_id=1982991735119300
https://www.facebook.com/pg/Jelgavasbiblioteka/photos/?tab=album&album_id=1982991735119300
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/radit-dzirksteli-acis-foto-239387?fbclid=IwAR0ll-oWEJxSruaMUc-FJSyrgZcnaVEiWyT8pBNe15XrzFcYB8uwunTAg0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/radit-dzirksteli-acis-foto-239387?fbclid=IwAR0ll-oWEJxSruaMUc-FJSyrgZcnaVEiWyT8pBNe15XrzFcYB8uwunTAg0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/radit-dzirksteli-acis-foto-239387?fbclid=IwAR0ll-oWEJxSruaMUc-FJSyrgZcnaVEiWyT8pBNe15XrzFcYB8uwunTAg0
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1. VISPĀRĪGS JELGAVAS PILSĒTAS PUBLISKO 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. Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir noslēgts līgums ar Jelgavas un Ozolnieku novadiem 

par bibliotēku metodisko un konsultatīvo vadību. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka, tā ir metodiskais 

un konsultatīvais centrs. Jelgavas pilsētas bibliotēka, 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 turpina darboties savs konts Facebook portālā. Turpina aktīvi 

darboties sociālie konti arī Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās filiālēm. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā būtiski palielinājies apmeklējumu skaits. Viena no 

2018.gada prioritātēm par lasītāju piesaisti un interesi par bibliotēku ir pilnībā realizēta. 

Starptautiskā sadarbība: 

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

projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežas reģionā". Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka. 

 Uzstāšanās ar referātu par Jelgavas pilsētas bibliotēkas vēstures jautājumiem „The 

Culural Lanscape Of The City Library of Jelgava: Reading Histories and Rethinking 

Value” starptautiskā bibliotēkzinātnes konferencē BOBCATSSS2018 (Baiba Īvāne-

Kronberga). 

 Starptautiskas pieredzes uzkrāšana, jaunu kontaktu tīkla veidošana, organizējot 

BOBCATSSS2018 simpoziju Rīgā Satura grupas sastāvā (Content team Leader, Baiba 

Īvāne-Kronberga). 

 Saņemts finansējums: Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes 

programmas Nodrplus projektam "Public Libraries as Informal Media Literacy 

Educators". Projekta partneri Mjobli publiskā bibliotēka Zviedrijā. 
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Informācija par padotībā esošajām iestādēm, reģiona bibliotēkām, izglītības iestāžu 

bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir reģionālais bibliotēku mācību centrs, Starpbibliotēku 

abonementa centrs Zemgalē un veic Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību bibliotēku 

metodiskās bibliotēkas funkcijas, nodrošina Kopkataloga (aptver 61 bibliotēku krājumus: 4 

pilsētas pašvaldības bibliotēkas, 22 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 

Pārskata periodā izmaiņas pilsētas bibliotēku darbības struktūrā nav notikušas. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles strādājušas ievērojot jaunrades, tolerances, 

sadarbības, līdzdalības stratēģiskos principus un veikušas visus bibliotēkas stratēģijā izvirzītos 

uzdevumus. 

 

Bibliotēku akreditācija 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās akreditācija nav notikusi. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

2.1.tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 740528 932484 975944 

Pašvaldības finansējums 728197 899043 845805 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 4745 3809 3504 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 2480   

t. sk. citi piešķīrumi 5106 19393 126635 

 

2.2.tabula 

Bibliotēkas izdevumi 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 740610 937062 976242 

Darbinieku atalgojums (bruto) 366605 370751 413071 

Krājuma komplektēšana 37814 43000 47798 

 

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 

2018.gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā tika pabeigti pārbūves/atjaunošanas būvdarbi 

“Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un K.Barona zāles remonts”. Būvdarbus veica SIA 

“AMAX”. Kopējās būvdarbu izmaksas 99 146,27 euro. Būvdarbi pabeigti 2018.gada janvārī.  

2018.gada 30.oktobrī noslēgts līgums ar SIA “Zemgales Būvserviss” par Miezītes 

bibliotēkas pārbūvi. Maksa par būvdarbiem ir 200716,37 eiro un PVN 21% EUR 42150,44. 

Līguma izpildes termiņš 5 mēneši. 

2018.gada uzsākti rekonstrukcijas darbi ēkā Zemgales prospektā 7, Jelgavā. 2020.gadā 

uz šo ēku plānots pārcelt bērnu bibliotēku ‘’Zinītis”. 

Jebkuri remontdarbi, renovācijas rada vidi, kura cilvēkiem patīk, tas veicina arī 

bibliotēkas statistikas rādītāju progresu – palielinās apmeklējums, kā arī cilvēku apmierinātība 

ar sniegtajiem pakalpojumiem. Tas veicina arī labvēlīgāku darba vidi bibliotēku darbiniekiem, 

veicina radošumu, apmierinātību ar darba apstākļiem, darbinieki kļūst pozitīvāki,  

2020.gadā plānota lifta izbūve Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26. Šis  

projekts nodrošinās pieeju bibliotēkai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, māmiņām ar bērnu 

ratiņiem un senioriem. 

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

atjaunināšanas iespējas 

Esošā situācija: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs pēdējo 4 gadu laikā tika nomainīta novecojusī 

datortehnika darbiniekiem. Pēdējo 2 gadu laikā daļēji nomainīti 11 gadus vecie apmeklētāju 

datori. Nomainīts mācību klases aprīkojums - datori un interaktīvā tāfele. Kā arī iegādāts 

krāsainais A3 printeris un aprīkota zāle ar projektoru un sienas ekrānu. Filiālbibliotēkās 

joprojām darbojas 2008 gada Kyocera melnbaltie A3 printeri, kas ņemot vērā novecošanas 

pazīmes rada problēmsituācijas, liek prognozēt, ka tuvākajā nākotnē, tie būs jāmaina.  

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

projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 

reģionā” ietvaros SIA Web Multishop Company izstrādājusi un uzstādījusi interaktīvo 

mutlimediju stendu, kurā pieejama dabaszinātņu spēle bērniem. Stenda un programmatūras 

izstrādes izmaksas 15 639,25 euro. 

2018 gadā Lattelecom uzlabojumu ietvaros uzlabojās interneta ātrdarbība no 20Mbps 

uz 50 Mbps Jelgavas pilsētas bibliotēkā un no 4Mbps uz 10Mbps filiālbibliotēkās. Lai arī 
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uzlabojumi uzlaboja esošo situāciju, tomēr mūsdienu prasību nodrošināšanai brīžiem šis ātrums 

nav apmierinošs. 

 

Nākotnes prognozes: 

Nākotnē paredzēts nomainīt pārējos 2008 gada apmeklētāju datorus, nomainīt 

servertehniku un uzstādīt Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020.gada projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežas reģionā” RFID aprīkojumu Jelgavas pilsētas bibliotēkā un 

filiālbibliotēkā “Zinītis”. Kā arī iegādāties 3D printeri un VR (virtuālās realitātēs) aprīkojumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

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 doktorantūrā,  

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 – 2018. 

gadā par Gada bibliotekāru Jelgavā nominēta bērnu bibliotēkas “Zinītis” vadītāja Baiba 

Karčevska. 

Finansējums personāla attīstībai 

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 (skat. 4.1.tabulu). 

Finansējums šim nolūkam ir pietiekams. 

Papildus finansējums persnāla attīstībai tiek iegūts arī ar projektu izstrādi, 2018.gadā tas bija 

Nordplus mobilitātes projekts "Public library services for people with disabilities" ("Publisko 

bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"), kā arī Erasmus+ projekts “Youth 

Work HD” (Nr. 2016-2-HR01-KA205-022308), kurā JPB bibliotekāres iesaistījās kā pilotkursa 

dalībnieces un veica izstrādāto mācību materiālu testēšanu, lai pilnveidotu profesionālās 

kompetences dažādās ar jauniešiem saistītās darba jomās. 
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4.1.tabula 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 Tālākizglītība 2018. gadā 

  

Nr.p.

k. 

Tālākizglītības pasākums 

organizators/temats/ Dalība 

konferencēs un semināros/norises 

vieta 

Stundu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 
Apstiprinājums 

1 

17.12.2018. LU OPEN MINDED 

novembrī un decembrī 4 lekciju 

klātienes kurss 
  1 Apliecība 

2 

29.11.2018. LNB Attīstības 

departamenta Bibliotēku attīstības 

centra "Medijpratības meistaru 

mācības" 

8 1 Apliecinājums 

3 
24.11.2018. LLU Mūžizglītības centra 

Pedagoģijas programma 72 1 Sertifikāts 

4 
22.11.2018. 3. Latvijas Stāstnieku 

konference LU bibliotēkā 
  1 Apliecinājums 

5 

12.11.2018. LU OPEN MINDED 

tiešsaistes kurss "Kritiskā domāšana un 

informācijas analīze" 

16 1 Apliecība 

6 

07.11.2018. LNB Attīstības 

departamenta Bibliotēku attīstības 

centra "Seminārs krājuma 

komplektēšanas speciālistiem" 

5 1 Apliecinājums 

7 
05.11.2018. SIA "TIETO LATVIA" 

kursi "Dati: vienkārši par sarežģīto" 
6 3 Apliecība 

8 

02.11.2018. Eiropas kustības Latvijā 

Eiropas Savienības informācijas 

sniedzēju forums 
  1 Apliecinājums 

9 

24.10.2018. LNB Bērnu literatūras 

centra "Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

lasīšanas veicināšanas programmu 

inovāciju reģionālais seminārs 

bibliotekāriem un skolotājiem" 

8 5 Apliecinājums 

10 

30.10.2018. SIA "TIETO LATVIA" 

kursi "Padziļinātie kursi BIS ALISE 

administrēšanā" 
8 1 Apliecība 

11 

18.10.2018. Latvijas grāmatizdevēju 

asociācijas starptautiskā konference "Kā 

grāmata satiek lasītāju" 8 3 Apliecinājums 
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4.1. tabulas turpinājums 

12 

11.10.2018. SIA "TIETO LATVIA" 

kursi "Padziļinātie kursi 

komplektēšanā" 
8 1 Apliecība 

13 

06.10.2018. IV Vidzemes stāstnieku 

festivāls "Stāsti krēslā"  Līgatnes 

novadā 
  1 Apliecinājums 

14 

19.09.2018.-20.09.2018. LNB Attīstības 

departamenta Bibliotēku attīstības 

centrs un Kuldīgas Galvenā bibliotēka 

Bibliotēku novadpētniecības konference  

8 2 Apliecinājums 

15 

18.09.2018. Pārrobežu pieredzes 

apmaiņas meistarklase Interreg V-A 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2010.gadam 

projekta "Inovatīvu risinājumu attīstība 

bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežu reģionā" 

  1 Apliecinājums 

16 

15.09.2018.-24.09.2018. LLU 

Mūžizglītības centrs, "Pedagoģija" (B 

programma) kursos. 
72  1 Sertifikāts  

17 

12.09.2018. LNB Bibliotēku attīstības 

centrs, Latvijas Bibliotekāru biedrība, 

Gētes institūts konference "21.gadsimta 

bibliotēka" 

  3 Apliecinājums 

18 

08.09.2018. LNB Bērnu literatūras 

centrs "Skaļās lasīšanas" sacensību 

reģionālo kuratoru seminārs 
      

19 
07.09.-08.09.2018. 7. Zemgales 

stāstnieku festivāls "Gāž podus 

Rundālē!" 

  1   

20 

29.08.2018. Bauskas Centrālās 

bibliotēkas seminārs "LBB Zemgales 

nodaļas bibliotekāru vasaras skola" 

5 2 Apliecinājums 

21 22.08.2018. Youth Work HD tiešsaistes 

kursi 
60 3 Apliecinājums 

22 22.08.2018. Darbs ar jaunatni: iespējas, 

prioritātes un izaicinājumi 

5 2 Sertifikāts 

23 

21.08.2018. Latvijas Pašvaldību mācību 

centrs "Darba tiesiskās attiecības 

personāla lietvedības kontekstā. Valsts 

un pašvaldībau institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likums" 

  1 Apliecinājums 
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4.1. tabulas turpinājums 

24 

18.08.2018. Latvijas Bibliotekāru 

biedrības profesionālās pilnveides un 

pieredzes brauciens uz Dānijas 

bibliotēkām 

16 3   

25 

17.08.2018. "Profesionālā kompetence 

un personības izaicinājumi 

profesionāļiem, iekļaujošās izglītības 

kontekstā" 

8 1 Apliecinājums 

26 
27.07.2018. Seminārs bibliotekāriem 

  4 Apliecība 

27 

20.07.-21.07.2018. 3. Latgales 

stāstnieku festivāls "Omotu stuosti par 

bitinīkim" 

  2   

28 

15.06.2018. UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas tīkla "Stāstu 

bibliotēkas" seminārs "Stāstīšanas 

notikums: no stāstīšanas ikdienā līdz 

stāstnieku sarīkojumiem" 

  1 Apliecinājums 

29 

12.06.2018.-13.06.2018. Pieredzes 

brauciens uz Latgales bibliotēkām    19 Apliecinājums 

30 
11.06.2018. LU OPEN MINDED 

tiešsaistes kurss "Gribasspēks" 
16 ak. 1   

31 

29.05.2018. UNESCO LNK sadarbības 

tīklu konferencē UNESCO programmas 

"Pasaules atmiņa" vērtību iepazīšanai 

"Dokumentālais mantojums: kolektīvās 

atmiņas nesējs" 

4 1 Apliecinājums 

32 

24.05.2018. Kultūras informācijas 

sistēmu centrs "Latviešu datubāzes 

resursi un interneta rīki informācijas 

darbā" 

  1 Apliecinājums 

33 
24.05.2018. 4CanGurus konference 

16 1   

34 23.05.2018. LNB pasākums G.Ancānes 

grāmatas precentācija 
  1 Apliecinājums 

35 

22.05.2018. Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras seminārs "Tūrisma 

informatīvā diena" 

  1   

36 

16.05.2018. LNB konference 

"Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram" 

5 4   

37 

09.05.2018. Zemgales reģionālais 

publisko bibliotēku seminārs: 

"Inovācijas un radošums sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā" 

4 2 Apliecinājums 
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4.1. tabulas turpinājums 

38 

26.04.2018. SIA Baltijas Datoru 

akadēmija: mācību kurss "Digitālā 

saziņa ar valsti: dzīves situācijās 

noderīgi e-risinājumi" 

8 ak. 8 Apliecinājums 

39 

25.04.2018. LNB "Tikšanās 

bibliotekāru stāvā:jaunieguvumi un 

pieredze" 
  3 Apliecinājums 

40 

21.04.2018. SIA Baltijas Datoru 

akadēmija: mācību kurss "Digitālā 

saziņa ar valsti: dzīves situācijās 

noderīgi e-risinājumi" 

8 ak. 2   

41 

18.04.2018. Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018: Bibliotēku ideju tirgus 5 8 Apliecinājums 

42 

17.04.2018. Kultūras informācijas 

sistēmu centrs EBSCO datubāzu 

apmācības seminārs 

  1 Apliecinājums 

43 

17.04.2018. Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018: Latvijas bibliotekāru 19. 

konference "Mainās bibliotēka, mainās 

sabiedrība" 

6 8   

44 

13.04.2018. EK seminārs "ES darbība 

finanšu un ekonomikas jomā. 

Tendences, riski un iespējas 

gatavojoties Eiropas vēlēšanām" 

  1 Apliecinājums 

45 

12.04.2018. ES izglītības, mācību, 

jaunatnes un sporta programmas 

Erasmus+ projekta nacionālais seminārs 

"Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" 
7 ak. 4   

46 
12.04.2018. "Seminārs par darbu ar 

personas datiem bibliotēkās" 
6 1 Apliecinājums 

47 
11.04.2018. informatīvi - izglītojoša 

meistarklase "Svešvalodu apgūšana ar 

komiksu palīdzību" 

2 2 Apliecinājums 

48 

28.03.2018. Izglītības un attīstības 

centrs "EGO" profesionālās pilnveides 

seminārs "Bibliotēku novadpētniecība-

pamati un aktualitātes" 

8 1 Apliecinājums 

49 27.03.2018. Latvijas Pašvaldību mācību 

centrs "Arhīvu darba pamati", seminārs 

  1 Sertifikāts 

50 

19.03.2018. konference bērnu literatūras 

un bibliotēku speciālistiem: "Grāmatā 

mazais ir liels" 
6 1   
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4.1. tabulas turpinājums 

51 

12.03.2018. profesionālās pilnveides 

pasākums: E-prasmju diena Zemgales 

reģiona pedagogiem 2018 

6 1 Apliecinājums 

52 

28.02.2018. Gētes institūts Rīgā, radošā 

darbība bibliotekāriem "Kāds labums 

bibliotēkām no Vikipēdijas?" 

  1 Apliecinājums 

53 
16.02.2018. VARAM organizētais 

pasākums "Digitālā nedēļa 2018"  
  1 Apliecinājums 

54 

13.02.2018. LNB seminārs 

"Starptautiskā finansējuma iespējas 

kultūras projektu īstenošanai 2018" 
  1   

55 

26.01.2018. Latvijas Pašvaldību mācību 

centra izglītības programma 

"Aktualitātes publiskos iepirkumos - no 

iepirkuma plānošanas līdz labākās 

cenas/kvalitātes attiecības noteikšanai 

un līguma noslēgšanai" 

8 1 Apliecība 

56 

17.01.2018 Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju asociācija 

Pieredzes apmaiņas brauciens ar 

Bulgāru Bibliotēku fondu. Un 

"Bibliotēku dienu" KISC prezentācijas.  

  2 Apliecība 

57 2018. BOBCATSSS 2018 international 

symposium 
  1 Sertifikāts 
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

5.1.tabula 

Bibliotēkas pamatrādītāji Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās 3 filiālbibliotēkās 

 2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 10808 10914 10916 +0,97%;+0,02% 

t. sk. Bērni** 4357 4244 4364 -2,7%; +2,7% 

Bibliotēkas 

apmeklējums 
104741 99266 111886 -5,5%; +11% 

t. sk. bērni 28287 27542 28200 -2,7%; +2,3% 

Virtuālais apmeklējums 54869 52737 56326 -4%;   + 6,3% 

Izsniegums kopā 198111 198847 206486 +0.37%; +3,6% 

t. sk. grāmatas 154027 149987 158799 -2,7%;  +5,5% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 
36813 41111 38248 +10,5%; -7,5% 

t. sk. bērniem 24883 35510 37207 +30%; +4,6% 

Bibliotekārais 

aptvērums % no iedz. 

skaita pilsētā 

17 18 18, 4  

Iedzīvotāju skaits* 61304 61183 60941  

 

Analizējot 2018.gada darba rādītājus, jākonstatē, ka būtisks lasītāju skaita palielinājums 

(+ 209) ir Jelgavas pilsētas bibliotēkā, savukārt filiālbibliotēkās, jo īpaši Pārlielupes bibliotēkā 

vērojams samazinājums (-176). Mainīt statistikas rādītājus būs viens no lielākajiem 

izaicinājumiem 2019. gada pārskata periodā. 

Iespējamie iemesli: 

 uzsākta Miezītes bibliotēkas ēkas renovācija; 

 Pārlielupes bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem apgrūtināta piekļuve; 

 ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem samazinās brīvais laiks; 

 mainās iedzīvotāju dzīvesveids un brīvā laika prioritātes. 

Lietotājiem tiek piedāvātas dažādas iespējas un pakalpojumi, kuru klāsts papildinās un 

kvalitāte tiek nepārtraukti uzlabota.  

Lai nodrošinātu lietotājus ar grāmatām, kas nav pilsētas bibliotēkas vai to filiāļu krājumā, 

tiek izmantots SBA modulis, kas nodrošina iespēju pasūtīt un saņemt nepieciešamos izdevumus 
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no visām kopkatalogā iesaistītajām bibliotēkām. Šis pakalpojums nodrošina arī iespēju nedaudz 

samazināt rindas uz jaunākajiem izdevumiem, kas parasti veidojas pilsētas bibliotēkā, kā arī 

veicina krājuma apgrozību. Visās četrās pilsētas bibliotēkās šo pakalpojumu iespējams 

nodrošināt samērā ātri, pateicoties efektīvai loģistikai. Arī novada bibliotēkas iesaistās SBA 

moduļa izmantošanā, tikai tad lietotājam jārēķinās ar ilgāku piegādes periodu, kas parasti 

saistīts ar to, kad novada bibliotekāriem jāapmeklē pilsētas bibliotēka darba nolūkos. Teorētiski 

pastāv iespēja vēlamos izdevumus saņemt arī no izglītības iestāžu bibliotēkām, bet jārēķinās ar 

to, ka šīm bibliotēkām ir atšķirīga krājuma izmantošanas politika.  

Iepriekšminētā sakārtotā loģistika nodrošina arī lietotāju iecienīto pakalpojumu  - vienā 

bibliotēkā paņemtos izdevumus nodot jebkurā citā. Pakalpojums gan darbojas tikai pilsētas 

publiskajās bibliotēkās, bet lietotāji ir apmierināti ar šo iespēju un bieži to izmanto.  

Piešķirot lietotājiem autorizācijas datus, parastā procedūra ir iepazīstināšana ar 

autorizētā lietotāja iespējām, viena no tām - attālināti pasūtīt un rezervēt izdevumus. Šo 

pakalpojumu pārsvarā izmanto lietotāji, kuri rēķinās ar savu laiku un nevēlas paši meklēt 

vajadzīgo izdevumu bibliotēkas plauktos.  

Izmantojot autorizācijas datus, iespējams arī pasūtīt izdevumus vai veidot tematisku 

pasūtījumu, norādot vēlamo saņemšanas vietu. Turklāt, par rezervētiem izdevumiem lietotāji 

parasti tiek informēti (SMS/tālruņa zvans), lai pēc iespējas ātrāk var ierasties izņemt atlikto 

izdevumu. 

Katra mēneša trešā ceturtdiena JPB lasītavā ir Jauno grāmatu diena, kad lietotājiem tiek 

dota iespēja iepazīties ar mēneša laikā saņemtajiem iespieddarbiem visās bibliotēkas nodaļās, 

pierakstīties uz tiem rindās. Šī iespēja parasti tiek ļoti aktīvi izmantota. Uz populārākiem 

izdevumiem izveidojas diezgan garas rindas, tie, iespēju robežās, tiek piekomplektēti vairākos 

eksemplāros. 

Bibliotēka turpināja piedāvāt saviem lietotājiem piekļuvi abonētajām datubāzēm ārpus 

bibliotēku telpām, šim nolūkam izmantojot bibliotēkā saņemtus autorizācijas rīkus. Atskaites 

gadā tika piedāvāta gan EBSCO, kurā plašā klāstā pieejami zinātniski raksti un publikācijas, 

gan apjomīgs e-grāmatu klāsts, gan virtuālā enciklopēdija BRITANNICA, gan arī Latvijā 

veidots produkts – LETONIKA. Pakalpojums tika piedāvāts gan studentiem, gan skolēniem, 

gan arī citiem interesentiem. 

Iepazīstinot ar bibliotēku, tās pakalpojumiem, krājumu, lietotājiem bibliotēkas 

tīmekļvietnē tika piedāvātas tematiskās ekskursijas, bibliotekārās stundas, mācības. Šo 

piedāvājumu izmantoja gan pirmskolas izglītības iestādes, gan skolas, gan citi interesenti. 

Bibliotēka piedāvāja arī dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumus - starptautiskus 

(Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa), Latvijas mēroga (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Grāmatu 
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starts). Jelgavas bibliotēku lasītāji iesaistījās izaicinājumā «100 grāmatas Latvijai», viena gada 

laikā cenšoties izlasīt simts latviešu autoru darbus. Daudziem tas izdevās, piedalījās ģimenes, 

un īpaši šāda sacensība patika bērniem, tāpēc arī bērnu bibliotēkā grāmatu izsniegums ļoti 

palielinājās. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2019/02/07/pilsetas-bibliotekas-apmekle-biezak  

Jebkurš interesents bez maksas varēja apmeklēt dažādas tikšanās ar interesantām 

personībām, rakstniekiem u.c. 

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi: 

 Brīvpieejas universāls grāmatu krājums, abonements.        

 Periodiskie izdevumi, žurnālu abonements. 

 Audiovizuālo dokumentu kolekcija, abonements. 

 Elektroniskais katalogs – pilnīga informācija par krājumu. 

 “Mana bibliotēka” – dokumentu rezervācija, termiņu pagarināšana u.c. attālinātie 

pakalpojumi. 

 “Paņem grāmatu vienā bibliotēkā, atdod citā”. 

 Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv.  

 Sociālajos medijos: Facebook, Twitter, Draugiem, Instagram. 

 Literatūras izstādes. 

 Interešu grupu sanāksmes. 

 Tematiski pasākumi, radošās darbnīcas. 

 Semināri. 

 Mācību nodarbības grupās. 

 Datori ar interneta pieslēgumu. 

 Konsultācijas darbā ar datoru. 

 Datorapmācības senioriem. 

 Bezvada internets bibliotēkas telpās. 

 Bibliotēkas abonētie elektroniskie resursi, datubāzes. 

 SBA pakalpojumi. 

 Skenēšana. 

 Izstāžu galerija. 

No 2018. gada lietotājiem pieejami jauni pakalpojumi: 

 Informācijas saņemšana par bibliotēkas jaunieguvumiem un pasākumiem. Šo 

pakalpojumu izvēlējušies saņemt 949 bibliotēkas klienti. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2019/02/07/pilsetas-bibliotekas-apmekle-biezak
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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 Noslēgts līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas audiogrāmatu izmantošanu lasītājiem 

ar redzes problēmām. Pašlaik šo iespēju izmanto 1 klients.  

 Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta 

izmantošanas jautājumos. 

 Kāzu piedāvājums (laulību reģistrācijas ceremonija bibliotēkas zālē). 

 

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

jaunu lasītāju piesaiste 

Jaunu lasītāju piesaisti veicina ikviena kvalitatīvi veikta pilsētas bibliotēku aktivitāte.  

Plaša pilsētas iedzīvotāju aptauja par bibliotēku pakalpojumiem 2018. gadā nav veikta, 

bet ikvienam interesentam ir iespējams izteikt savu viedokli mutiski, bibliotēku sociālajos 

tīklos, bibliotēkas tīmekļvietnē http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-

celvedis/jauta-bibliotekaram/ - “jautā bibliotekāram”. 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkām nav ārējo apkalpošanas punktu. 

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Bibliotēku pieejamības ziņā pārskata periodā izmaiņu nav. Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

ēkā apmeklētājiem ar kustību traucējumiem pieejams 1. stāvs. 2018. gada otrajā pusē tika 

uzsākta Miezītes bibliotēkas ēkas renovācija, kuras rezultātā pieejamība tiks nodrošināta. 

Turpinās bērnu bibliotēkas “Zinītis” jaunās mītnes renovācija, kas atrisinās arī pieejamības 

jautājumu. 

Lasītājiem ar kustību traucējumiem tiek piedāvāts grāmatas piegādāt mājās. To izmanto 

11 Jelgavas pilsētas bibliotēkas, 5 Miezītes  un 1 Pārlielupes bibliotēkas lasītājs. 1 lasītājs 

izmanto Latvijas Neredzīgo biedrības bibliotēkas doto iespēju klausīties klausāmgrāmatas. Šis 

piedāvājums būtu aktīvāk jāpopularizē. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, 

tematiskie pasākumi 

Pakalpojumi visām mērķgrupām:       

 Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv.  

 Sociālajos medijos: Facebook, Twitter, Draugiem, Instagram. 

 Interešu grupu sanāksmes. 

 Tematiski pasākumi, radošās darbnīcas. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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 Semināri. 

 Mācību nodarbības grupās. 

 Konsultācijas darbā ar datoru. 

 Datorapmācības senioriem. 

 Izstāžu galerija. 

 

No 2018. gada lietotājiem pieejami jauni pakalpojumi: 

 Informācijas saņemšana par bibliotēkas jaunieguvumiem un pasākumiem. Šo 

pakalpojumu izvēlējušies saņemt 949 bibliotēkas klienti. 

 Noslēgts līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas audiogrāmatu izmantošanu lasītājiem 

ar redzes problēmām. Pašlaik šo iespēju izmanto 1 klients.  

 Individuālas konsultācijas par viedtālruņu, datoru izmantošanu . 

 Kāzu piedāvājums (laulību reģistrācijas ceremonija bibliotēkas zālē). 

 2018.gadā izsniegts Jelgavas izglītības pārvaldes saskaņojums par pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmām “Ievads medijpratībā” un 

“Pedagogu informācijpratības uzlabošana un pilnveide”, ko īsteno Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. 

 

Tematiskie pasākumi bērniem: 

 Pūcītes skola lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”, ko īsteno Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā, Miezītes, Pārlielupes bibliotēkās un bērnu bibliotēkā Zinītis. 

 Lasīšanas veicināšanas programma „Mūsu mazā bibliotēka”. 

 Dalība pilsētas mēroga pasākumos: Āra lasītava sadanča „Latvju bērni danci veda” 

ietvaros, dalība pasākumos „Esi drošs un vesels”, „Drošības diena kopā ar Jelgavas 

pilsētas pašvaldības policiju” un Zinību dienas svētkos „ZinīBUMS”, Metāla svētkos 

un Baltu vienības dienās  Jelgavā, Muzeju naktī…  

 „Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību” Jelgavas reģiona pusfināla un fināla 

pasākuma organizēšana Jelgavā. Pilsētas un novadu skolu iesaiste projektā. 

 Ģimeņu dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā. 

 Ģimeņu sacensības „Bibliomāni” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Inovatīvu risinājumu attīstības 

bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”. 

Tematiskie pasākumi ģimenēm un pieaugušajiem: 

 Dalība pilsētas mēroga pasākumos: Āra lasītava sadanča „Latvju bērni danci veda” 

ietvaros, dalība pasākumos „Esi drošs un vesels”, „Drošības diena kopā ar Jelgavas 
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pilsētas pašvaldības policiju” un Zinību dienas svētkos „ZinīBUMS”, Metāla svētkos 

un Baltu vienības dienās  Jelgavā, Muzeju naktī … 

 “Es nāku no Jelgavas” – tikšanās cikls ar ievērojamām personām, kas nāk no Jelgavas: 

Indru Rogu, Ilmāru Šlāpinu, Edgaru Kreili un Lolitu Neimani. 

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas “Stāstu bibliotēkas” tīkls - Jelgavas pilsētas 

bibliotēka –  projekts “Sienas, kas runā”. 

 Ekskursijas piedāvājums Jelgavas pilsētas bibliotēkā “Sienas, kas runā”. 

 Koncerti, tikšanās ar literātiem un interesantiem cilvēkiem K.Barona zālē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā. 

 

Tematiskie pasākumi senioriem, bezdarbniekiem, pieaugušajiem: 

 Datorapmācību kursi iesācējiem. 

 Lasītāju klubiņš – 1 reizi mēnesī. 

 Vecmāmiņu klubiņš Miezītes bibliotēkā. 

 Dekupāžas pulciņš Pārlielupes bibliotēkā. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

Kopumā 2018. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā sniegtas 1617 

uzziņas par visdažādākajiem ikdienas jautājumiem, kā arī 58 tematiskās e-uzziņas,  kas ir 

laikietilpīgas, prasa bibliotēkas darbinieka iedziļināšanos. Ticis sastādīts ikgadējais koprādītājs 

„Periodika 2019”, organizēti sistemātiski uzziņu treniņi bibliotēkas darbiniekiem, pilnveidots 

ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums bibliotēkas tīmekļvietnē, lasītavā izveidots 

biogrāfisko enciklopēdiju plaukts. 

 

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 ar skārienjūtīgu darba virsmu, datori ar jaunāko programmatūru, 

multifunkcionālais printeris). Tas dod iespēju piedāvāt regulāras un daudzpusīgas nodarbības 

dažādām mērķgrupām.    
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Jau vairākus gadus JPB piedāvā apgūt datorprasmes ikvienam interesentam bez 

priekšzināšanām un iemaņām datora lietošanā. Visaktīvāk šo iespēju izmanto vecākā 

gadagājuma cilvēki. 2018. gadā datormācību programma tika veiktas izmaiņas un tā ir uzlabota. 

Desmit nodarbību cikls notiek latviešu un krievu valodas grupās (6–8 cilvēki katrā), divas vai 

trīs reizes nedēļā, rīta un pēcpusdienas grupās. Nodarbības ilgums – 2,5 stundas. Mācību laikā 

tiek apgūti pirmie soļi darbā ar datoru, teksta rakstīšana, informācijas meklēšana tīmeklī, 

nodarbību laikā var iemācīties izveidot savu e-pastu, lietot e-pakalpojumu portālus, sociālos 

tīklus, uzzināt par drošību tīmeklī, apgūt attēlu apstrādes pamatus, prezentācijas veidošanu u.c. 

Atsevišķa nodarbība ir veltīta arī darbam ar planšetdatoriem.  

Savukārt, lietotājiem ar priekšzināšanām, iepriekš piesakoties, ir pieejamas individuālās 

konsultācijas konkrētos datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos. Šo 

pakalpojumu bibliotēka ieviesa 2018. gada sākumā un tam ir diezgan liels pieprasījums. 

Vairākus gadus bibliotēka “Digitālās nedēļas” (agrākais nosaukums – “E-prasmju nedēļa”) 

ietvaros bibliotēkā organizē un piedāvā visiem interesentiem bez maksas apmeklēt dažādas 

nodarbības, kas dod iespēju pilnveidot viņu digitālās prasmes, mācīties savā labā izmantot 

digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. 2018. gadā “Digitālās nedēļas” galvenās tēmas bija 

datos balstīta sabiedrība, digitālās prasmes nākotnes profesijām, drošība un pārliecība digitālajā 

vidē, kritiskā domāšana un medijpratība u.c. Atbilstoši tam JPB piedāvāja vairākus digitālo 

prasmju veicināšanas pasākumus. Bibliotēkas lietotāji mācījās izmantot tiešsaistē pieejamās 

datubāzes un rīkus dzimtu pētniecībai, e-pakalpojumu portālus, pārbaudīja savas spējas atšķirt 

viltus ziņas no patiesām, plānoja tīmeklī savus ceļojumus,  klausījās lekcijas par personas datu 

aizsardzību internetā u.c.  

Bibliotēkas speciālisti piedāvā un organizē apmācības pilsētas un novada skolēniem un 

studentiem par datubāzu izmantojumu un informācijpratības jautājumiem, iepazīstina ar 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Atšķirībā no 2017. gada, kad liela daļa nodarbību tika 

organizētas ārpus bibliotēkas un bibliotēkas darbinieki devās uz mācību iestādēm, šogad 

mācības galvenokārt noritējušas bibliotēkas mācību klasē. Skolēni un studenti labprāt apvieno 

šo nodarbību ar bibliotēkas iepazīšanu (daļēji tas skaidrojams ar to, ka šajā gadā bibliotēka 

papildus tradicionālajiem pakalpojumiem piedāvājusi arī novatorisku kultūrvēsturisku 

ekskursiju pa bibliotēkas ēku). Tā kā bibliotēka ir reģiona metodiskais centrs, sistemātiski 

notiek arī mācību cikli pilsētas un novada bibliotēku darbiniekiem par datubāzēm un 

informācijas meklēšanas jautājumiem, lai ikviens darbinieks spētu mērķtiecīgi un profesionāli 

strādāt ar informāciju un nodot zināšanas arī bibliotēkas lietotājiem. 

2018. gadā papildināts JPB tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums, 

kas pieejams bibliotēkas tīmekļvietnē (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas
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celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas). Šāda pieeja dod iespēju potenciālajiem 

bibliotēkas lietotājiem saistošā veidā iepazīties ar bibliotēku, tās pakalpojumiem un plašajām 

iespējām uzticamas informācijas ieguvē. 

JPB 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, lasītāju 

datu rediģēšanu, darbu ar dažādām lietojumprogrammatūrām, lai uzlabotu ikdienas darba 

veiktspēju, efektivitāti u.tml. 

JPB izglītojošo darbību pārsvarā veic 4 speciālisti. Trim no tiem, bez augstākās 

bibliotekāras izglītības, ir arī augstākā pedagoģiskā izglītība. Ceturtais speciālists 2018. gadā 

veiksmīgi pabeidza pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu "Pedagoģija" 

(B programma) un ir ieguvis tiesības veikt pedagoģisku darbību.     

2018. gada rudenī viens bibliotēkas speciālists izturēja konkursu uz vietu medijpratības 

meistaru mācībās, kuras organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs 

sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedru. 

Mācību mērķis ir sagatavot medijpratības meistarus, kas apgūtās zināšanas spētu nodot gan 

citiem kolēģiem, gan sabiedrībai.  

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

programmas. Nākotnes perspektīvā, lai attīstītu mācību klases darbību, tiks turpināts darbs pie 

izglītības programmu izstrādes un licencēšanas. 2018. gadā bibliotēkas speciālisti izstrādāja 

divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Pedagogu 

informācijpratības uzlabošana un pilnveide” un “Ievads medijpratībā”, kas tika saskaņotas ar 

Jelgavas izglītības pārvaldes pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 

saskaņošanas komisiju. 2019. gadā ir plānots sākt tās aktīvi īstenot. 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

Jelgavas pilsētas bibliotēka uztur un veido divas BIS ALISE datubāzes: elektroniskais 

katalogs, Jelgavas novadpētniecība. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka izmanto BIS ALISE moduļus: 

 pamatkonfigurācija – Komplektēšana, Kataloģizācija, Analītika, Z39.50 klients, 

Autoritatīvo datu kontrole, Klasifikācija, Lokālais OPAC, Svītrkodu druka, 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas
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Administrācija; Cirkulācija; WebPAC; Mobilais WebPAC; SBA; Mācības; 

Inventarizācija. 

 Papildu datu bāze – Jelgavas novadpētniecība. 

 ALISE-i. 

 SKOLU ALISE. 

BIS ALISE izmanto Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles, Jelgavas novada 23 

pašvaldības bibliotēkas, visas Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu 

bibliotēkas. 

Jelgavas bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs aptver 62 bibliotēku krājumus: 

 4 pilsētas pašvaldības bibliotēkas (Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles: bērnu 

bibliotēka „Zinītis”, Jelgavas Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka); 

 23 Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkas; 

 15 Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkas; 

 15 izglītības iestāžu bibliotēkas Jelgavas novadā; 

 4 izglītības iestāžu bibliotēkas Ozolnieku novadā; 

 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskā bibliotēka Jelgavā. 

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 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkas 

4 4 4 4 1 4300 5191 

BIS ALISE-i 

Jelgavas 

novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

23 23 23 23 23 1168 185 

Kopā 27 27 27 27 24 5468 5376 
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5.3.tabula 

Kopkataloga dalībbibliotēkas: BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

B
ib

li
o

tē
k

u
 s

k
ai

ts
 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

Autorizēt

i 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 

C
ir

k
u

lā
ci

ja
 

SBA 

K
o

m
p

le
k

tē
ša

n
a
 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas 
4 4 4 4 1 4300 5191 

BIS ALISE-i 

Jelgavas novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

23 23 23 23 23 1168 185 

BIS SKOLU ALISE 

Jelgavas pilsētas 

izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

15 15 15 15 15 1580 101 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centra 

MB 

1 1 1 1 1 342 384 

Jelgavas novada 

izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

15 15 15 15 15 319 18 

Ozolnieku novada 

izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

4 4 4 4 4 199 24 

 35 35 35 35 35 2440 527 

Kopā 62 62 62 62 59 7908 5903 

 

Sistēmā reģistrēti 127 lietotāji. Bibliotēku darba laikā (07.30 – 20.00) sistēmā pastāvīgi 

strādā vairāk kā 75 lietotāji. 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir informācija (uz 01.01.2019.) par 135852 

(2017. g. – 131562) ierakstiem un 702705 (2017. g. – 697311) monogrāfisko izdevumu 
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eksemplāriem, t.sk. par 127789 Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma vienībām; 47921 

turpinājumresursu eksemplāriem, t.sk. par 11266 no JPB. 

JPB no 1997.gada veido novadpētniecības datu bāzi, kurā pašlaik 98348 (uz 

01.01.2019.) (2017. g. – 95856) ieraksti. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka veido bibliogrāfiskos ierakstus elektroniskajā kopkatalogā 

visiem dokumentu veidiem. Uzlabota datu kvalitāte – kopkataloga kvalitātes kontroli un 

rediģēšanu veic JPB KAN speciālisti (rediģēti 15846 MARC ieraksti, 38 autoritatīvie ieraksti). 

Rezultātā uzlabojas statistiskie rādītāji pēc kritērijiem un meklēšanas iespējas. 

 Notiek regulārs darbs pie lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes. Pastāvīgi 

tiek veikti Integritātes testi (Izsniegumu integritāte, Lasītāju saraksta integritāte). 2018. gadā 

rediģēti 39210 lietotāju konti, t.sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 28425, dzēsti dati par 2598 

lietotājiem. Pārskata gadā tika veiktas izmaiņas atbilstoši ieviestajiem jaunumiem BIS ALISE 

iepriekš izstrādātajos metodiskos materiālos – Instrukcija darbam ar BIS ALISE cirkulācijas 

moduli (šabloni „Norma”, „Skolotājs”, „Skolēns”). 

 2018. gadā divas reizes tika veikts tests „Monogrāfiskie izdevumi bez eksemplāriem” 

(Datu integritāte), izveidoti saraksti un nosūtīti izglītības iestāžu bibliotēkām, lai kolēģes 

pievieno ziņas par eksemplāriem. Tādus sarakstus veidojam no 2011.gada. Tika veikti arī citi 

Integritātes testi. 

 Pārskata periodā tika izveidoti 1861 jaunie apraksti, importēti 2818 MARC ieraksti, 

importēti 993 autoritatīvie ieraksti. Pavisam izveidotas 4229 anotācijas un rediģētas – 396. 

Tāpat turpinājās darbs ar Autoritatīvo datu bāzi – gadā beigās datu bāzē bija 17875 ieraksti. 

Norakstīti 53052 eksemplāri, t.sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 12554. 

Jauni iespieddarbu bibliogrāfiskie apraksti, neatkarīgi no izdevuma izdošanas gada, tiek veidoti 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Izglītības iestāžu bibliotēkas un Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 

kopkatalogā bibliogrāfiskajam ierakstam pievieno eksemplāra ziņas – ievada inventāra 

numurus, cenas, norāda fondu, kā arī veic norakstīšanu. Bibliotēkām ir sava inventāra grāmata, 

noteikts svītrkodu intervāls, sava statistika, visas atskaites un skatījumi, iespēja izmantot 

Cirkulācijas moduli, Inventarizācijas moduli, SBA moduli, Mācības (izglītības iestāžu 

bibliotēkām). 

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

novada publisko bibliotēku (23) un 32 bibliotēku krājumi, kuras strādā ar SKOLU ALISE. 

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, 
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elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām. Saite uz 

Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogu ievietota bibliotēkas tīmekļvietnē. 

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

noderīgām bibliotekārās informācijas hipersaitēm. WebPAC apmeklētība 2018. gadā – 485826, 

no tiem autentificētas sesijas – 15367 

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

vārdu un paroli savā bibliotēkā, lietotāji kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pierakstīties rindā 

populāras grāmatas vai žurnālu saņemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi novērtēja un 2018. gadā 

izmantoja 4916 (2017. gadā – 4520) lietotāji. 2018. gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 

1098 (2017. gadā – 1079) lietotājiem (tikai 143 lietotāji nomainīja paroli). 

2858 lietotāji pieprasīja pagarināt 11435 izdevumus; tika pasūtītas 5887 grāmatas; 

izveidots 181 brīvais pasūtījums. 

Automatizētā lietotāju apkalpošana ieviesta visās dalībbibliotēkās. 

 

Iekšzemes SBA 

5.4.tabula 

SBA rādītāji 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
92 145 231 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
879 883 703 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, 2018. gadā ievērojami pieaudzis SBA kārtā 

saņemto dokumentu skaits, bet samazinājies uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu 

daudzums.  

BIS ALISE funkcionālā moduļa SBA izmantošana būtiski atvieglo bibliotekāru darbu 

un uzlabo bibliotēku lietotāju iespēju piekļūt citu bibliotēku krājumiem, tādējādi sekmējot SBA 

pakalpojuma attīstību.  

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaita samazinājums ir 

izskaidrojams ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, Jelgavas novada pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām tika palielināts finansējums grāmatu iegādei, tādējādi tās varēja atļauties iegādāties 

vairāk iespiedarbu, kas atbilst lasītāju vēlmēm. Otrkārt, Jelgavas novada pašvaldību publiskās 

bibliotēkas aktīvāk sākušas pasūtīt grāmatas no tuvāk esošajām novada bibliotēkām. Treškārt, 

dažās Jelgavas novada pašvaldību publiskajās bibliotēkās pērn notikusi darbinieku maiņa. 
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Jaunie bibliotēku darbinieki vēl tikai apgūst darba procesus un mācās strādāt ar BIS ALISE 

funkcionālo moduli SBA.      

2018. gadā JPB krājumu SBA kārtā izmantoja 2 Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 

bibliotēkas, 19 Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas, 1 Jelgavas novada izglītības 

iestādes bibliotēka, 2 Ozolnieku novada pašvaldību publiskās bibliotēkas, Dobeles novada 

Centrālā bibliotēka un Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka.   

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

veidotas tematiskās grāmatu kopas tālākai izsniegšanai Jelgavas novada pašvaldību 

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, Svētes pagasta 

Jēkabnieku bibliotēka, Sesavas pagasta bibliotēka, Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka un 

Platones pagasta bibliotēka.   

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

veikta to pasūtīšana SBA kārtā no citām Latvijas bibliotēkām. 

5.5.tabula 

JPB SBA pieprasījumu izpildei izmantotie bibliotēku krājumi 

Bibliotēka(-as) Saņemto 

dokumentu skaits 

Latvijas Nacionālā bibliotēka  23  

RTU Zinātniskā bibliotēka  1 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības 

iestāžu bibliotēkas un ZRKAC Metodiskā bibliotēka 

71 

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 136 

 

Kopumā pārskata gadā izpildīts 231 SBA pieprasījums. Lasītāju konkrēto pieprasījumu 

tematika: daiļliteratūra, zinātne, vēsture, filosofija, reliģija, tehnika, biogrāfijas, medicīna, 

pedagoģija, jurisprudence u.c.  
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6. KRĀJUMS 

 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši reģiona 

attīstības tendencēm un bibliotēkas lietotāju vajadzībām un interesēm – nodrošinot kultūras, 

izglītības un mūžizglītības iespējas, veicinot lasīšanas kultūru. Pārskata periodā JPB krājuma 

komplektēšanas un organizācijas prioritāte – krājuma kvalitāte un pilnveidošana. Regulāri tiek 

apzini un izvērtēti lietotāju pieprasījumi, lai labāk varētu veikt kārtējo komplektēšanu. 

JPB ir izstrādāta “Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija”. 

Komplektējot JPB un filiālbibliotēku krājumus, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa (KAN) 

vadās pēc šī dokumenta.  

JPB krājuma attīstības koncepcija regulāri (reizi gadā) tiek pārskatīta un 

nepieciešamības gadījumā rediģēta un papildināta. Dokumenta rediģēšanu veic Krājuma 

komplektēšanas komisija. 2018. gada nogalē dokuments tika pārskatīts un rediģēts, būtiskas 

izmaiņas netika veiktas. Nozīmīgus komplektēšanas jautājumus izvērtē un risina Krājuma 

komplektēšanas komisija. 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

6.1.tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

 
2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

37816 43000 47798 

t. sk. grāmatām 30766 35176 39976 

t. sk. bērnu grāmatām 5018 6351 5626 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

7050 7824 7822 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skata pilsētā 

0.62 0.70 0.78 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

37816 43000 47798 
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanas avoti 2018. gadā – pilsētas 

pašvaldības finansējums – 83,9 %, dāvinājumi – 14.41%, Draudzīgais aicinājums – 0.24%, 

Sākot pilsonisko izglītību Latvijā – 0.01%. 

 Pilsētas pašvaldības finansējums grāmatām pēdējo gadu laikā regulāri pieaug, to var 

vērtēt kā labu, kas ļauj iegādāties nepieciešamos jaunieguvumus. 

Viss bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts. 

 

Krājuma pārbaude 

6.2.tabula 

Krājuma rādītāji 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 7594 8754 8565 

t. sk. grāmatas 4937 5822 5814 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 898 962 835 

t. sk. bērniem 1111 1366 1256 

Izslēgtie dokumenti 16317 17789 20249 

Krājuma kopskaits 184699 175664 163980 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,1 1,2 1.5 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
   

 

Skaitliski bibliotēkas krājumu veido BIS ALISE uzskaitītie dokumenti – grāmatas, 

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

seriālizdevumi – žurnāli un avīzes. 

Jaunieguvumu skaits 2018. gadā nedaudz samazinājies, lai gan pašvaldības finansējums 

palielinājies. Skaidrojums – kvantitāti aizstājusi kvalitāte. Latvijas 100 gades gadā iznāca daudz 

vērtīgu, skaistu un arī dārgu grāmatu, kas tika iegādātas. 

Krājuma kopskaits ar katru gadu samazinās – tas skaidrojams ar lielu rekomplektēšanas 

darbu sakarā ar JPB krātuves pārvietošanu jaunās, izremontētās telpās, renovācijas darbiem 

Miezītes bibliotēkā, gatavošanos bērnu bibliotēkai Zinītis šogad pārcelties jaunās, modernās 

telpās. 

Pateicoties labam pašvaldības finansējumam varam veikt arī piekomplektēšanu – veco, 

nolietoto grāmatu vietā iegādāties jaunas, pārizdotas grāmatas. 
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JPB diezgan būtiski palielinājies bērnu literatūras apjoms – bibliotēkā notiek daudz 

dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, tas piesaista jaunus lietotājus, kurus interesē bērnu 

literatūra.  Nozīmīgs darbs tiek ieguldīts, lai JPB un filiālbibliotēkām laicīgi nodrošinātu “Bērnu 

un jauniešu žūrijai” nepieciešamās grāmatas.  

Automatizētās krājuma pārbaudes ir viena no prioritātēm darbā ar krājumiem. 

Bibliotēku krājumu inventarizācijas tiek plānotas gada darba plānā. Jelgavas pilsētas bibliotēka 

nodrošina speciālistu (datortīkla administrators, sistēmbibliotekāre) konsultācijas bibliotēku 

krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”. 

Nedaudz samazinājies latviešu daiļliteratūras apjoms – te vēl jāpēta iemesli, kas to 

radījuši – izdevniecību izdoto grāmatu skaita samazinājums vai mazāks bibliotēkas iegādāto 

eksemplāru skaits. 

Mūsu lietotāju sastāvs ir daudzveidīgs, tāpēc arī krājumu veidojam universālu – 

prioritāte joprojām ir studenti un skolnieki, kas sastāda lielāko lasītāju īpatsvaru. Nozaru 

literatūrā, diemžēl, reizēm trūkst jaunākās literatūras latviešu valodā, tāpēc ar katru gadu vairāk 

cenšamies komplektēt literatūru arī angļu valodā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka saņem dāvinājumus gan no privātpersonām, gan juridiskām 

personām. Dāvināto grāmatu apjoms ir liels, bet tas rūpīgi jāizvērtē – atbilstība bibliotēkas 

profilam, saturs, fiziskais stāvoklis, nepieciešamais eksemplāru skaits. Lasītāju iecienīts ir 

grāmatu plaukts “Lasītājs lasītājam” – tur nonāk daudzas krājumam neatbilstošās grāmatas. 

Darbs pie krājuma kvalitātes pilnveidošanas turpinās. 

2018. gadā veiktas 13 inventarizācijas: 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 3 inventarizācijas (krātuves fonds; informācijas nodaļas 

fonds, komplektēšanas un apstrādes nodaļas fonds, novadpētniecības un seno izdevumu 

krājums; JPB repozitārijs (22579 eks.); 

 Zaļenieku bibliotēkā (6198 eks.); 

 Kalnciema vidusskolas bibliotēkā (4294 eks.), Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 

bibliotēkā (4734 eks.), Vircavas vidusskolas bibliotēkā (5622 eks.), Zaļenieku 

pamatskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas bibliotēkās (11710 

eks.), Salgales pamatskolas bibliotēkā (2670 eks.), Garozas pamatskolas bibliotēkā 

(2842 eks.), Aizupes pamatskolas bibliotēkā (8946 eks.), Jelgavas 3. sākumskolas 

bibliotēkā (18607 eks.). 

 

Noskenētu eksemplāru skaits krājumu esamības pārbaudes laikā – ~ 90 tūkst. eks. 

(2017.g. – ~ 82 tūkst. eks.). 
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Pēc inventarizācijas nav atrasti 2134 eksemplāri, t.sk. JPB – 45 eks. 

2019. gadā pēc JPB ieteikuma tiks veikta atkārtotā krājuma pārbaude Aizupes 

pamatskolas bibliotēkā. Dažas bibliotēku krājumu inventarizāciju laikā tika konstatēts liels 

iztrūkstošo informācijas resursu skaits, jo krājumu inventarizācijā konstatētais iztrūkums 

pārsniedz LR Ministru kabineta noteikumos noteikto pieļaujamo iztrūkuma summu (0,3% no 

bibliotēkas krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā gada sākumu). 

 

Datubāzes 

Bibliotēkā pieejamas šādas abonētās datubāzes: LETONIKA, EBSCO, EBSCO E-

BOOK, BRITANNICA, LURSOFT, NEWS.LV 

6.3.tabula 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Datubāze 2016 2017 2018 

Letonika 1261 3381 4889 

Tai skaitā:    

JPB 992 1617 1673 

Pārlielupe 108 47 80 

Zinītis 126 105 218 

Miezīte 31 49 22 

Attālināti 4 1563 2896 

News 1374 1181 2108 

Tai skaitā:    

JPB 1242 956 1952 

Pārlielupe 60 153 56 

Zinītis 63 49 71 

Miezīte 9 23 29 

Lursoft 794 473 565 

Britannica 1181 1375 1075 

Ebsco 572 3684 2650 

Ebsco E-books - - 1398 

*Piezīme. KISC dati. Uzrāda skatījumus. 
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Visu gadu turpinājies darbs, informējot lietotājus par datubāzēm, piedāvājot 

autorizācijas datus attālinātai piekļuvei un informējot par datubāzu iespējām un priekšrocībām, 

atjaunoti publicitātes materiāli, nostabilizējusies iknedēļas datubāzu rubrika sociālajos tīklos 

„E-grāmatu pirmdiena”. Visa gada garumā organizētas nodarbības par datubāzēm un 

informācijpratības jautājumiem skolēniem un studentiem. Sistemātiski organizētas datubāzu 

izmantošanas apmācības pilsētas un novada bibliotēku darbiniekiem. Darbinieki apmācīti arī 

individuālās konsultācijās uz vietas un filiālēs. Gada laikā īstenots nodarbību cikls pilsētas un 

novada bibliotēku darbiniekiem par: 

 NEWS.LV,  

 Letonika.lv, 

 EBSCO E-Books 

 Periodika.lv 

 PRIMO 

 Lursoft 

 Britannica 

 

Vērtējot datubāzu apmeklējumu statistiku, jāsecina, ka visstabilākais apmeklējumu 

kāpums ir Letonika.lv, tas ir arī saprotami, jo tā ir universāla datubāze latviešu valodā plašam 

interesentu lokam, turklāt gandrīz dubultojies attālināto apmeklējumus skaits – bibliotēkas 

lietotājiem ir nozīmīgs šis attālinātās piekļuves pakalpojums. Nozīmīgi kāpis News.lv 

apmeklējumu skaits – filiālēs tas palielinājies nav, taču Jelgavas pilsētas bibliotēkā nozīmīgi – 

te arī uzskatāmi redzams: mērķtiecīgi aktualizējot konkrētu datubāzi, tā patiešām tiek vairāk 

izmantota – pārskata periodā īpaši popularizējām News.lv laikrakstu bibliotēku un tas ir 

atmaksājies. Pēc lielāka krituma iepriekšējā gadā atkal mazliet pieaudzis Lursoft Uzņēmumu 

reģistra datubāzes izmantojums – iespējams, tas saistīts ar to, ka darbā ar studentiem, kas 

apmeklē mūsu bibliotēku, īpaši uzsvērām šo pakalpojumu kā studentam draudzīgu. Abonētās 

datubāzes Britannica, Ebsco un Ebsco E-books apmeklētas nedaudz retāk nekā iepriekšējā 

gadā, taču kritums nav nozīmīgs. Nevar viennozīmīgi pateikt, kāpēc apmeklējumu skaits 

samazinājies, bet viens no iemesliem noteikti ir tas, ka šajā gadā īpašu uzmanību veltījām tieši 

Latvijas datubāzēm, savukārt 2017. gadā Ebsco un Britannica – un darba rezultāti arī 

atspoguļojas statistikas rādītājos. 

Taču kopumā jāsaka, ka joprojām jāstrādā gan pie bibliotekāru apmācībām un 

motivēšanas apmeklētājiem aktīvāk piedāvāt datubāzu pieejas datus un skaidrot to 

priekšrocības, gan arī joprojām vērojama ikdienas bibliotēkas lietotāja neizpratne par to, kas ir 

datubāze un kādas priekšrocības tā sniedz. Arī svešvalodu neprasme ir šķērslis. Pratību 
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jautājumi sabiedrībā ir ļoti būtiski, un publiskajā bibliotēkā informācijas plaisa starp tiem, kas 

aktīvi un jēgpilni izmanto informācijas tehnoloģiju priekšrocības un spēj izvērtēt informācijas 

saturu, un tiem iedzīvotājiem, kam bibliotēkā palīdzam pavisam vienkāršās darbībās (izveidot 

word dokumentu, izveidot e-pastu, samaksāt rēķinus u.c.), ir uzskatāmi redzama. Publiskās 

bibliotēkas uzdevums ir iespēju robežās palīdzēt abām šīm grupām. 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Nozīmīgākie krājuma popularizēšanas pasākumi: 

 Jauno grāmatu dienas katra mēneša 3.ceturtdienā JPB lasītavā. 

 Akcija „100 grāmatas Latvijas simtgadei”. 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. 

 LNB Atbalsta biedrības projekts “Grāmatu starts”, Jelgavā “Pūcīšu skola”. 

 Jaunieguvumu sadaļa Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē 

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

 Nedēļas grāmata Facebook un Draugiem.lv kontā un bibliotēkas tīmekļvietnē 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/nedelas-gramata/.  

 Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrības „Libro” un JPB kopprojekts “Es nāku no 

Jelgavas” (tikšanās ar autoriem I.Šlapinu, L.Neimani, režisori I.Rogu). 

 Dalība izdevniecības „Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programmā „Mūsu mazā 

bibliotēka”. 

 Ģimeņu sacensības „Bibliomāni”  Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā". 

 Kamišibai papīra teātra izmantošana. 

 Lasītāju klubiņa darbība reizi mēnesī, izņemot vasaras periodu - jūniju,jūliju, augustu. 

 

Darbs ar parādniekiem – aprakstoši 

Darbā ar kavētājiem tika izmantotas dažādas iespējas – BIS Alise piedāvātais 

automatizētais atgādinājumu sūtīšanas veids (10633 atgādinājumi), atgādinājumi SMS veidā 

(1891 atgādinājumi) un saziņa pa tālruni (116 sarunas).  

Preventīvs pasākums kavētāju dinamikas uzlabošanā – pirmstermiņa atgādinājums, kas 

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

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

atgriezenisko saiti, ja lietotājs vēlējās termiņu pagarināt. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jaunieguvumi/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/nedelas-gramata/
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Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – „Aizmāršīgo lasītāju diena”, kad paņemtos 

izdevumus varēja nodot jebkurā pilsētas bibliotēkā, nemaksājot kavējuma naudu. Atskaites 

gadā saistības ar bibliotēku nokārtojuši 581 kavētājs. 

Par laikā neatdotiem iespieddarbiem visa gada garumā iekasēta kavējuma nauda – 

 € 980.61 

Kavētājiem izsniegtie izdevumi piecus gadus tika saglabāti izsniegto izdevumu 

sarakstos, pēc tam tika norakstīti, atzīmējot norakstīšanas faktu lietotāja datos.  

Kavētāju dati lietotāju reģistrācijas datu bāzē tika uzglabāti desmit gadus, pēc tam tie 

tiek izdzēsti. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

Darbs ar bērniem ir nozīmīgs darba virziens ikkatrā bibliotēkā. Tā ir apziņa, ka šodienas 

bērni ir nākotnes pieaugušie, kuri no mazotnes jāiepazīstina ar bibliotēku sniegtajām iespējām 

un tas garantēs to, ka nākotnē viņi labprāt apmeklēs bibliotēku jau ar saviem bērniem, un tas 

kļūs par ģimenes ikdienas paradumu. Bibliotēkas darbojas dažādās lasīšanas veicināšanas 

programmās, rīko pasākumus ģimenēm un popularizē savus pakalpojumus un krājumu ārpus 

bibliotēkas pilsētas mēroga pasākumos un izglītības iestādēs.  

 

Uzziņu darbs, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažāda vecuma grupām 

Jelgavas pilsētas bibliotēkām ir izstrādāts tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu 

piedāvājums, kas pieejams bibliotēkas tīmekļvietne (http://ejuz.lv/ib6) (skat. 7.1.att.). 

 

7.1.att. Ekskursiju,bibliotekāro stundu un mācību piedāvājums JPB tīmekķvietnē 

 

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 (PII), gan skolām, kas piesaka bērnu grupas 

bibliotēku apmeklējumam, izvēloties konkrētu tēmu piedāvājumu.  

http://ejuz.lv/ib6
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JPB 2018.gads bija nozīmīgs ar Krišjāņa Barona zāles atklāšanu (http://ejuz.lv/nju), kas 

pavēra iespēju bibliotēkā rīkot dažādus pasākumus gan pieaugušo, gan bērnu auditorijai ar lielu 

apmeklētāju skaitu. Zāles atklāšana bija arī pagrieziens bibliotēkas ekskursiju dažādošanā, jo 

JPB Informācijas nodaļas vadītāja Mg.sc.soc. Baiba Īvāne-Kronberga, balstoties uz sava 

maģistra darba atklājumiem, sagatavojusi īpašu ekskursiju "Sienas, kas runā" par bibliotēkas 

ēku, tās vēsturi un šodienu. Bibliotēkas nams ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, viens 

no retajiem, kas saglabājies gandrīz neskarts pēc 1944. gada pilsētas bombardēšanas un 

dedzināšanas. Ekskursijas „Sienas, kas runā” vada Baiba Īvāne-Kronberga un JPB vecākā 

bibliotekāre Gundega Kalniņa. Šāda pieeja līdz šim bibliotēkas darbā izmantota nebija, un 

skolēnu un studentu interese ir liela. Caur šiem stāstiem viņi arī uz bibliotēku un tās sniegtajiem 

pakalpojumiem sāk raudzīties pavisam citādi – ar lielāku apziņu, ka bibliotēka ir kaut kas īpašs. 

Pastaiga pa bibliotēku pielāgojama visām vecuma grupām. (http://ejuz.lv/ib6;    

http://ejuz.lv/njo). 

2018.gadā JPB tika organizēti arī sarīkojumi “Sienas, kas runā”, darbā ar jauniešiem 

jāizceļ tieši Oslo Vīgelanda muzejpedagoģes Līgas Legzdiņas-Olsenas vieslekcija “Māksla un 

Politika”, kurā globālie mākslas un politikas problēmjautājumi tika skatīti konkrētā kontekstā 

– JPB bibliotēkas K.Barona zālē ar tās kultūrvēsturisko stāstu, sasaistot globālo ar lokālo, 

diskutējot par mākslas lomu dažādos laikmetos, dažādās pasaules vietās un dažādos 

izpildījumos. Lekciju apmeklēja aptuveni 70 Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi. 

JPB Informācijas nodaļas kolēģi veic nozīmīgu darbu skolēnu izglītošanā 

bibliotekārajās stundās, nodarbībās par datubāzēm, bibliotēkas pakalpojumiem un 

informācijpratības jautājumiem, gan izglītības iestādēs, gan bibliotēkā. 2018.gadā: 

 Jelgavas Tehnikums, programma “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, 28 skolēni; 

 Jelgavas Tehnikums, programma “Restorānu pakalpojumu spec.”, 21 skolēns; 

 Jelgavas Tehnikums, 106. grupa, 25 skolēni; 

 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 9. klase, 27 skolēni; 

 Jelgavas Amatu vidusskolas 1. kurss, programma “Maizes un miltu konditorejas 

izstrādājumu speciālists”, 7 skolēni; 

 Jelgavas 3. sākumskolas 6. e klase, 25 skolēni; 

 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3. klase, 30 skolēni, kamišbai teātris ”Mūmamma 

lasa”; 

 Ekskursija par bibliotēkas ēkas vēsturi Salaspils vijoles studijai „Vijolīte”, 13 skolēni; 

 LLU progr.  Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari studenti, 9 studenti; 

 Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas 2. klases, 60 bērni; 

http://ejuz.lv/nju
http://ejuz.lv/ib6
http://ejuz.lv/njo
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 ekskursija un nodarbība ar komiksu veidošanu Jelgavas novada labāko domrakstu 

autoriem un skolotājām, 10 skolēnu. 

 

K.Barona zālē notikuši ļoti daudzi pasākumi ģimenēm un kolektīviem, kā arī semināri 

bibliotekāriem un pedagogiem, kā piemēram: 

 Tur notikusi meistarklase Karlīnas Īvānes Vijoles studijas „Vijolīte” audzēkņiem, kurā 

jaunie vijolnieki kopā ar Ilgu Reiznieci iepazina folkloru caur vijoli un kopīgi mācījās 

dančus. 

 Ģimenes tika aicinātas uz īpašu kinofilmas „Bille” seansu (http://ejuz.lv/njr; 

http://ejuz.lv/njs). Sadarbībā ar filmu studiju „Deviņi” bibliotēka radusi iespēju filmas 

seansu apmeklētājiem piedāvāt ne tikai bez maksas, bet arī tikties ar filmēšanas 

komandu – režisori Ināru Kolmani, producentu Jāni Juhņēviču, un jo īpaši – Billes 

lomas atveidotāju Rūtu Kronbergu.  

 Pedagogiem un bibliotekāriem tika rīkots Inovāciju seminārs, kas veltīts dažādām 

lasīšanas veicināšanas programmām, tai skaitā Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensībām. (http://ejuz.lv/njr; http://ejuz.lv/njo).  

 Godinot Latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 155. jubileju, K.Barona zālē tika 

organizēta tikšanās ar Ērgļu novada R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāju 

Zintu Saulīti. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar R.Blaumaņa dzīvi un daiļradi, 

„Braku” muzeju, kā arī piedalījās aktivitātēs, izspēlējot pasaku „Velniņi”. 

(http://ejuz.lv/n8c; http://ejuz.lv/n8e). 

 Atsaucoties LNB Bērnu literatūras centra aicinājumam Jelgavas reģionā organizēt 

„Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības”, tika rīkots reģiona pusfināls 

(K.Barona zālē) un fināls, iesaistot sacensībās 370 skolēnus no 9 skolām. Fināla 

sacensības tika rīkotas Jelgavas kultūras namā un kā viesmākslinieki bija popgrupas 

„Lai skan!” no Jelgavas un „NANDO” no Rīgas. (http://ejuz.lv/n8h). 

 LNB programmas „Grāmatu starts” „Pūčulēnu skola” noslēguma nodarbība tika rīkota 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē kā tikšanās ar bērnu grāmatu autori Zani 

Zustu un grāmatas „Ucipuci meklē mājas” prezentācija (http://ejuz.lv/n8p).  

 Tikšanās ar slovēņu ilustratoru D.Stepančiču lasīšanas veicināšanas programmas „Mūsu 

mazā bibliotēka” ietvaros (http://ejuz.lv/n8q).  

 Tikšanās ar Inesi Zanderi Dzejas dienu ietvaros (http://ejuz.lv/njw). 

Bibliotēkas sevi pozicionē kā ģimenēm draudzīgas satikšanās un izziņu veicinošas 

vietas, tādēļ arī tiek organizēti dažādi pasākumi, kuru mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem. 

http://ejuz.lv/njr
http://ejuz.lv/njs
http://ejuz.lv/njr
http://ejuz.lv/njo
http://ejuz.lv/n8c
http://ejuz.lv/n8e
http://ejuz.lv/n8h
http://ejuz.lv/n8p
http://ejuz.lv/n8q
http://ejuz.lv/njw
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Projekta, "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā" (LLI-110) Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam, ietvaros JPB Daiļliteratūras abonementā tika atklāts 

interaktīvs dabaszinātņu stends, kas sniedz iespēju izmēģināt četras ar dabaszinātņu jomu 

saistītas spēles – tās veltītas pasaulslaveniem zinātniekiem Īzakam Ņūtonam, Galileo 

Galilejam, Arhimēdam un Marijai Sklodovskai-Kirī (http://ejuz.lv/nhu).  

Šī paša projekta ietvaros, JPB tika organizētas Ģimeņu sacensības “Bibliomāni”. 

Jelgavas pilsētas un novada ģimenēm, kuras ir gatavas pieņemt izaicinājumu un pārbaudīt savas 

prasmes, veiksmi un zināšanas dabaszinātņu un svešvalodu jomā, izpildot dažādus uzdevumus, 

vai vienkārši apgūt jaunas lietas un aktīvi pavadīt kopā brīvo laiku. JPB un projekta partneri - 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, 

organizēja savās bibliotēkās Ģimeņu sacensību pusfinālus, lai aktīvākās un erudītākās ģimenes 

savos apvidos iegūtu iespēju piedalīties sacensību finālā Šauļos (http://ejuz.lv/nk2).  

Par tradīciju jau vairākus gadus JPB ir kļuvušas Ģimenes dienas, kuru realizēšanā un 

organizēšanā iesaistās visu četru pilsētas bibliotēku darbinieki, apmeklētājiem piedāvājot 

radošas aktivitātes, izzinošas izstādes un tikšanās reizes ar sabiedrībā zināmiem rakstniekiem 

vai citām personībām (http://ejuz.lv/nk4). 2018.gadā arī Pārlielupes bibliotēkā tika rīkota 

Ģimenes diena, lai piesaistītu apkārtnes iedzīvotāju interesi apmeklēt bibliotēku 

(http://ejuz.lv/nk1).  

Plaši apmeklēta un vienmēr pozitīvā gaisotnē ģimenes lokā tiek pavadīta Balto galdautu 

diena pie JPB, kas ikvienu aicina padomāt par valsts neatkarību (http://ejuz.lv/nk3). 

 

 Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 Vērienīgākais no bibliotēkas rīkotajiem pilsētas pasākumiem ir Dzejas dienas, kas norit 

dienas garumā gan bibliotēkā, gan pie skolām un vakara noslēgumā vienā no 

skaistākajām pilsētas vietām – Pasta salā tiek rīkots dzejas konkurss “Dzejas slams” un 

apmeklētājiem par prieku mūziķu koncerts ar dzejas lasījumiem (http://ejuz.lv/nk9).  

 Dalība daiļlasītāju konkursa „Riti raiti, valodiņa!” žūrijā, sadarbojoties ar JPPA 

Sabiedrības integrācijas pārvaldi un piedāvājot  prozas darbus un dzeju no bibliotēkas 

krājuma (http://ejuz.lv/ne4).  

 Saistībā ar bibliotēkas dalību UNESCO stāstu bibliotēku tīklā, Gundega Kalniņa kā 

talantīga stāstniece aicināta: 

- Piedalīties Zemgales stāstniecības festivālā un vadīt stāstu nodarbību 60 pirmās 

klases skolēniem (http://ejuz.lv/nhv). 

- Piedalīties konkursa “Teci, teci, valodiņa” žūrijā. 

http://ejuz.lv/nhu
http://ejuz.lv/nk2
http://ejuz.lv/nk4
http://ejuz.lv/nk1
http://ejuz.lv/nk3
http://ejuz.lv/nk9
http://ejuz.lv/ne4
http://ejuz.lv/nhv
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 Karjeras nedēļas ietvaros skolēniem tika popularizēta bibliotekāra profesija, bibliotēkā 

pieejamās datubāzes un tīmekļvietne karjeras izpētei profesijupasaule.lv 

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

 Bibliotekāra profesiju ik gadu iespējams vērot un izzināt Ēnu dienā. 2018.gadā šo 

izdevību izmantoja 8 skolēni un guva ieskatu bibliotekāru darba ikdienā. 

(http://ejuz.lv/ncs; http://ejuz.lv/nk8).  

 Dalība brīvdabas pasākumā, organizējot āra lasītavu, 20. skolu tautu deju festivālā 

“Latvju bērni danci veda”. Dejotājiem tika piedāvātas dažādas atjautības spēles no 

bibliotēkas krājuma. Āra lasītava bija ļoti pieprasīta un apmeklēta ( http://ejuz.lv/n8d).  

 Jau tradicionāli piedalāmies pilsētas mēroga pasākumā skolēniem  „ZinīBUMS”. Šogad 

tika sagatavoti izzinoši jautājumi, uz kuriem atbildes bija jāmeklē enciklopēdijās. Lielu 

prieku apmeklētājiem sagādāja ceļojošā izstāde „Grāmatu otrā dzīve” no Ogres 

centrālās bibliotēkas (http://ejuz.lv/n8g; http://ejuz.lv/n8j).  

 „Esi drošs un vesels” (Jelgavas 3.sākumskolas sporta laukumā) (http://ejuz.lv/n8l) un  

„Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju” (Jelgavas 

1.internātpamatskolas sporta laukumā) (http://ejuz.lv/n8i) ir divi Jelgavas pilsētas 

mēroga pasākumi skolēniem, kas domāti skolēnu izglītošanai par drošības jautājumiem. 

 

Lasīšanas veicināšana 

Visas bibliotēkas ir ieinteresētas un aktīvi darbojas dažādās lasītveicināšanas 

programmās. Par nemainīgu tradīciju ir kļuvusi LNB “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

popularizēšana lasītāju vidū un dažādu aktivitāšu rīkošana saistībā ar kolekcijas grāmatām. 

Savukārt 2018.gadā bibliotēka lasītājiem piedāvāja izaicināt sevi un piedalīties lasīšanas 

akcijā „100 grāmatas Latvijai”, tādējādi popularizējot latviešu autoru daiļdarbus. 

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

Savukārt Jelgavas bērnu bibliotēka „Zinītis” kopā ar PII „Ķipari” un „Kamolītis” 60 

bērniem iesaistījās lasītveicināšanas programmā 4-8 gadus veciem bērniem "Mūsu mazā 

bibliotēka". Pateicoties aktivitātēm un darbam ar grāmatām PII un bibliotēkā, tika nopelnīta 

tikšanās ar slovēņu ilustratoru D.Stepančiču. 

Katras bibliotēkas iespējās ir arī dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, kad bērniem un 

jauniešiem saistošā veidā tiek popularizēta ziemeļvalstu literatūra. Tā, piemēram, JPB 

sadarbojoties ar Aizupes pamatskolu, bibliotēkā notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļas Krēslas 

stundas lasījumus pusaudžiem. 2018.gadā to apmeklēja četrpadsmit 8. klases skolēni, kas 

http://ejuz.lv/ncr
http://ejuz.lv/ncs
http://ejuz.lv/nk8
http://ejuz.lv/n8d
http://ejuz.lv/n8g
http://ejuz.lv/n8j
http://ejuz.lv/n8l
http://ejuz.lv/n8i
http://ejuz.lv/nhw
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klausījās prozas fragmenta lasījumā, risināja problēmuzdevumus un devās ekskursijā pa 

bibliotēku. Bet rīta lasījumi notiek PII bērniem ar radošo darbnīcu un sarunām par izlasīto 

(http://ejuz.lv/nk9).Savukārt, bērnu bibliotēka ar Kamišibai papīra teātri azotē, devās uz 

Ozolnieku PII “Zīlīte”, lai lasītu grāmatu par bērniem tik tīkamo Mūmammu 

(http://ejuz.lv/n8s). Bet Pārlielupes bibliotēkā bērni lasīja par Pepijas Garzeķes piedzīvojumiem 

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

LNB programmas „Grāmatu starts” „Pūcēnu skola” 3 nodarbības ģimenēm ar bērniem 

līdz 4 gadu vecumam notiek visās bibliotēkās Jelgavas pilsētā. 2018.gadā programmā tika 

iesaistīti 30 bērni. Bet Miezītes bibliotekāres turpināja regulāru darbu ar iepriekšējā gada skolas 

absolventiem. Noslēguma nodarbība tika rīkota Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē kā 

tikšanās ar bērnu grāmatu autori Zani Zustu un grāmatas „Ucipuci meklē mājas” prezentācija 

(http://ejuz.lv/n8m; http://ejuz.lv/nkb; http://ejuz.lv/n8o; http://ejuz.lv/nkc; http://ejuz.lv/n8p). 

Arī vasaras mēnešos bibliotēkas ir plaši apmeklētas, jo skolēni bibliotēkā meklē 

ieteicamās literatūras daiļdarbus, nāk no vasaras nometnēm (http://ejuz.lv/nk0; 

http://ejuz.lv/nke) un apmeklē radošās nodarbības, tāpat kā skolas brīvlaikos (http://ejuz.lv/njy; 

http://ejuz.lv/njz). 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Pateicoties pašvaldības finansējumam skolēniem vasaras mēnešos ir iespēja strādāt 

pašvaldības iestādēs un gūt darba pieredzi. 2018.gadā bibliotēkā strādāja 4 Jelgavas skolu 

audzēkņi, kas veica dažādus palīgdarbus un administrēja datorlietotāju interneta izmantošanas 

laiku, veica kopēšanas un skenēšanas darbus. 

Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, bibliotēkā  tiek organizēti tematiski pasākumi, 

kurus apmeklē gan skolu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi.  

 Jauna sadarbība izveidojusies ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju, skolēniem 

domāto brīvdabas pasākumu organizēšanā. 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Joprojām bibliotēkā darbojās ESIP, kas atrodas LR Ārlietu ministrijas pakļautībā. 

Punkta koordinatore 2 reizes gadā apmeklē LR Ārlietu ministrijas rīkotos seminārus par ES 

aktuālajām tēmām. 

Jau vairākus gadus izveidojusies sadarbība ar Jelgavas aģentūru „Kultūra”, kas organizē 

pasākumu „ZinīBums” un “Metāla dienas” (http://ejuz.lv/nkd), kurā ar dažādiem atjautības 

uzdevumiem piedalās bibliotēkas kolektīvs. 

http://ejuz.lv/nk9
http://ejuz.lv/n8s
http://ejuz.lv/nka
http://ejuz.lv/n8m
http://ejuz.lv/nkb
http://ejuz.lv/n8o
http://ejuz.lv/nkc
http://ejuz.lv/n8p
http://ejuz.lv/nk0
http://ejuz.lv/nke
http://ejuz.lv/njy
http://ejuz.lv/njz
http://ejuz.lv/nkd
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Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas 

programmās, lai popularizētu lasīšanu un literatūru. 

Sadarbībā ar izdevniecību „Liels un mazs” 60 bērni tika iesaistīti jaunā lasīšanas 

veicināšanas programmā „Mūsu mazā bibliotēka”.  

Sadarbības partneri ir arī mākslas studija “Mansards” ar tās vadītāju Raiti Junkeru un 

Jelgavas Amatniecības vidusskola, kas bieži ir klātesoši dažādos bibliotēkas pasākumos. 

 

7.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem Jelgavas reģiona bibliotēkās 

 

Arī lauku bibliotēkās viens no galvenajiem darba virzieniem ir bērni un jaunieši. Bērnu 

skaits publiskajās bibliotēkās ir palielinājies. To var skaidrot ar bibliotēku mērķtiecīgu darbību, 

kas ietver gan krājuma papildināšanu ar jaunām grāmatām, bet arī ar spēlēm, rotaļlietām, 

piedalīšanos  lasītveicināšanas projektos, kas uzrunā tieši ģimenes. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija. 

2018.gadā tika noorganizēti 2 semināri, kas veltīti darbam ar bērniem: 

 Seminārs/meistarklase “Komiksu izmantošana bibliotēkas darbā ar lasītājiem” LatLit 

projekta ietvaros, kurā piedalījās Šauļu bibliotēkas pārstāvji un brīvprātīgā no Ukrainas. 

 “Inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām” sadarbībā ar LNB Bērnu 

literatūras centru. 

Bibliotekāri regulāri tiek iepazīstināti ar LNB Bērnu literatūras centra jaunumiem un 

ieteikumiem darbā ar bērniem. Semināros tiek popularizēta citu bibliotēku, tajā skaitā ārzemju, 

pieredze. 

Pie profesionālās pilnveides pasākumiem pieskaitāms arī tradicionālais vasaras 

pieredzes brauciens. Šoreiz uz Latgales pusi, un iepazināmies kā strādā Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka un nelielā Kūku pagasta bibliotēka. Lielu interesi izraisīja Kūku bibliotēkas aktīvā 

darbošanās rakstot un realizējot projektus, no kuriem daļa vērsta uz bērnu un jauniešu brīvā 

laika jēgpilnu pavadīšanu bibliotēkā, gan tās tuvākajā apkārtnē, nodarbojoties ar sportiskām 

aktivitātēm. 

 2018. gadā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu pagastu bibliotēku akreditācija. Arī 

akreditācija vērtēja kā katra bibliotēka strādā ar bērniem un jauniešiem. Būtisku ieteikumu par 

darba ar bērniem uzlabošanu nebija izteikti. 

 Pārskata periodā nomainījās 2 bibliotēku vadītāji (Zaļenieku un Svētes pagastu 

bibliotēkās). Tā kā viņu iepriekšējā darba pieredze nesaistījās ar publiskajām bibliotēkām, tad 

tika strādāts, lai jaunie kolēģi iepazītos un apgūtu tieši lauku bibliotēku darba īpatnības. 
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Iepriecinoši, ka jaunā Zaļenieku pagasta bibliotēkas vadītāja uzņēmīgi ar labiem rezultātiem 

turpināja iesāktos projektus “Grāmatu starts”, “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” un “Mūsu mazā 

bibliotēka”. 

 Lauku bibliotēku darbā svarīga ir informācijas apmaiņa, tajā skaitā virtuālā. Šim 

nolūkam kalpo izveidotā vēstkopa, bet arī Facebook konts, kurā sistemātiski tiek atspoguļotas 

bibliotēku aktivitātes, no kurām liela daļa attiecas tieši uz pasākumiem ar bēniem.  

 Pārskata periodā savas telpas paplašināja Lielvircavas bibliotēka, kura ir viena no 

aktīvākajām darbā ar bērniem. Tika izveidots plašs bērnu stūrītis. Nelieli papildinājumi un 

uzlabojumi bērnu stūrīšos ir arī citām bibliotēkām – Elejā – jaunas žalūzijas bērnu nodaļā, 

Kalnciemā – jauns paklājs bērnu stūrīti, Vilcē un Ziedkalnē iegādātas jaunas galda spēles utt.  

 

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 Bibliotēkas tiek rosinātas iesaistīties lasīšanas veicināšanas projektos. Reizēm 

bibliotekāri uzdod jautājumu :” Kādēļ jāpiedalās valsts mēroga aktivitātēs, ja to finansiālais 

atbalsts ir tik neliels?” Atbilde pavisam vienkārša – tas ir ārējais impulss, lai strādātu vienā 

virzienā ar citām bibliotēkām, reizē arī disciplinētu sevi! 

Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018.” iesaistījušās 

9 Jelgavas novada bibliotēkas un  4 skolu bibliotēkas, kā arī Ozolnieku novada vidusskolas 

bibliotēka. Grāmatu kolekcijas tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, tāpat pašvaldība 

finansē noslēguma pasākumus ar nosacījumu, to savlaicīgi iekļaujot budžetā. Atsevišķas, ļoti 

aktīvas bibliotēkas nepiedalās šajā programmā, jo to dara tuvējā skola. 

Ar ļoti labiem panākumiem norit LNB Atbalsta biedrības bērnu lasīšanas programma 

“Grāmatu starts”. 2018. gadā programmā iesaistījās 5 Jelgavas novada bibliotēkas 

(Lielvircavas, Lielplatones, Nākotnes, Zaļenieku, Sesavas bibliotēkas ) un Ozolnieku Novada 

centrālā bibliotēka. 

Šis projekts uzrunā jaunās ģimenes ar 3-4 gadus veciem bērniem un rada kopā būšanas 

un darbošanās prieku, reizē parādot bibliotēku kā lielisku vietu brīvā laika pavadīšanai. 

Jaunākā no lasīšanas veicināšanas programmām ir “Mūsu mazā bibliotēka”. Tajā iesaistījušās 

5 Jelgavas novada bibliotēkas. Īpaši jāatzīmē Platones pagasta bibliotēkas pārdomātās un 

interesantās aktivitātes kopā ar zaķēnu Juzefu (“Juzefs grib mācīties”, “Juzefs un lielais ķirbis”, 

“Juzefs rīko Latvijas dzimšanas dienas svinības” https://ej.uz/zynq ; https://ej.uz/dcdv 

  Projekts un darbošanās turpinās 2019.gadā. 
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7.1.tabula 

Bibliotēku dalība bērnu lasīšanas veicināšanas projektos 2018.gadā 

Nr.p.k. Bibliotēka 

Grāmatu 

starts 

Dalībnieku 

sk. 

Bērnu/jauniešu/vecāku 

žūrija Dalībnieku sk. 

Mūsu mazā 

bibliotēka 

Dalībnieku sk. 

1. Elejas bibliotēka  20  

2. Ķīves bibliotēka  19  

3. Kalnciema 

bibliotēka 

 18  

4. Lielplatones 

bibliotēka 

8  8 

5. Lielvircavas 

bibliotēka 

10 18  

6. Nākotnes bibliotēka 13  25 

7. Platones bibliotēka    20 

8. Sesavas bibliotēka 6  20 

9. Staļģenes 

bibliotēka 

 11  

10. Vilces bibliotēka  27  

11. Vircavas bibliotēka  15  

12. Zaļenieku 

bibliotēka 

8 23 24 

13. Ozolnieku NCB  

(kopā ar 4 

bibliotēkas)  

32   

 

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes ir bijušas visdažādākās, sākot ar nelielām grāmatu 

izstādēm līdz rūpīgi izplānotam un sagatavotam pasākumam. 

Bez jau nosauktās bibliotēku dalības projektos, nepieciešams atzīmēt vēl citas 

interesantas aktivitātes. 

 

Citas veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Kā jaunumu 2018. gadā jāpiemin bērnu nedēļa Jelgavas novada bibliotēkās, kura ilga 

no 18. – 22.jūnijam. Tas bija pirmais šāda veida pasākums un tā mērķis vasaras brīvlaikam 

sākoties uzrunāt bērnus un parādīt tiem ceļu uz bibliotēkām. Atsaucība no bibliotēku puses bija 

visai dažāda, līdz ar to arī rezultāti, bet galvenais panākts – vismaz daļā bibliotēku notika 

interesantas aktivitātes, kuras aicināja bērnus iepazīt tuvāko apkārtni, saskatīt dabas parādības 

un to visu saistīt ar grāmatu un bibliotēku. Ļoti gribas uzteikt Lielplatones pagasta bibliotēku 

par izdomu, aizrautību darbojoties īpaši šajā nedēļā. 

Bibliotēku nakts Lielplatones bibliotēkā. Tā kā bibliotēka atrodas muižas ēkā, tad pati 

vide  rosina  uz noslēpumainību, spokiem, stāstiem par seniem laikiem. Lieliski, ka bibliotēkas 
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vadītāja, kura strādā bibliotēkā pavisam nesen, ir gatava uzņemties iniciatīvu un noorganizēt 

bērniem neaizmirstamu nakti, ieskaitot pastaigu pa naksnīgo muižas parku . Kāda mamma 

raksta :” Nakts bibliotēkā (Lielplatones Bibliotēka) bija superīga! Šorīt, jau mājās, Marta teica 

- man miegs nenāk, paskatīšos telefonu. 5 minūtes vēlāk, skatos: jaaaa, skatās - guuuuļ 😂� 😆 

Paldies Janīna Ungure” https://ej.uz/svmk.  

 Draudzības diena (Lielvircavas) bibliotēkā. Ievērojot, ka bērni labprātāk komunicē 

ar saviem vienaudžiem virtuāli, bet tiešā saskarsme tik viegli nepadodas, Lielvircavas 

bibliotēkā tika rīkota sadraudzības diena. Ciemos atbrauca Jēkabnieku bibliotēkas bērni, notika 

darbošanās komandās – dažādu uzdevumu risināšana, veiklības spēles, informācijas meklēšana 

un pats interesantākais – siera siešana. Dienas beigās bērni bija ieguvuši draugus ar kuriem 

turpināja satikties citos šo bibliotēku kopīgajos pasākumos. 

Nostiprinās bibliotēku savstarpējā sadarbība lielāku pasākumu rīkošanā. Trim 

bibliotēkām (Lielvircavas, Lielplatones, Jēkabnieku) apvienojot resursus, pārskata periodā 

noorganizēti divi pasākumi. Miķeļdienas svētki https://ej.uz/tv7r, bet novembrī, iepazīstot 

Latvijas vēsturi, ekspedīcija uz Ziemassvētku kauju vietām https://ej.uz/5488.  

Sesavas pagasta bibliotēkas rīkotais vasaras pasākums bērniem “Hei! Vasaras 

ekspedīcija.”, kuras laikā bērni iepazinās ar lielāko lauksaimniecības kooperatīvu “Latraps”. 

Tur rādīja kas notiek ar savākto labību , ko zemnieki piegādā uzņēmumam, notika ciemošanās 

kaimiņu pagasta  Elejas bibliotēkā,  apmeklēts arī varžu namiņš. Vasaras ekspedīcija parasti 

notiek sadarbībā ar Bērvircavas bibliotēku. 

Jelgavas novadā turpinās Grāmatu svētku rīkošana. 2018. gadā tie notika 8.septembrī 

Glūdas pagasta Nākotnē.  Bērniem un jauniešiem tika sagatavota atsevišķa programma, no 

kuras īpaši jāpiemin jauniešu dzejas slams. Dzejas sacensības notika pirmo reizi, kaut arī 

dalībnieku skaits nebija visai liels, tomēr sagādāja prieku gan pašiem dzejniekiem , gan 

līdzjutējiem. 

 

Uzziņu darbs, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažāda vecuma grupām 

Šī bibliotekārā darba joma aktīvāk realizējas tur, kur tuvumā ir skolas un pirmsskolas 

izglītības iestādes. Tad bērni kopā ar pedagogiem mērķtiecīgi apmeklē bibliotēkas, lai iepazītos 

ar datubāzēm, uzziņu literatūru utt. 

Laba sadarbība ar skolu ir Platones bibliotēkai, regulāri notiek bibliotekārās stundas u.c. 

https://ej.uz/buxm, Vilces, Elejas, Kalnciema, Sesavas bibliotēkām. Ar pirmsskolas izglītības 

iestādēm aktīvi strādā Kalnciema, Ozolnieku NCB, Lielvircavas, Lielplatones bibliotēkas.  

Daudzi  pieaugušie ceļu uz vietējo bibliotēku ir atraduši ar savu bērnu palīdzību. Īpaši 

jāpiemin lasīšanas veicināšanas projekts “Grāmatu starts”. Pūcēnu skolā sadraudzējušies ne 

https://ej.uz/svmk
https://ej.uz/tv7r
https://ej.uz/5488
https://ej.uz/buxm
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tikai bērni, bet arī mammas un labprāt turpina piedalīties citos Lielvircavas bibliotēkas 

pasākumos, piem. Kūku čempionātā, Piparkūku darbnīcā u.c. Lielplatones bibliotēkā kāda no 

bērnu vecmāmiņām vada radošās darbnīcas un kopīgi darbojoties tapuši skaisti apsveikumi 

svētkos. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

Sadarbība vislielākajā mērā ir atkarīga no pašas bibliotēkas iniciatīvas. Tur, kur darbīgas 

bibliotēkas sadarbības tīkls ir plašs, ietverot izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, 

nevalstiskās organizācijas. Pateicoties pašvaldības stabilajam finansējumam, bibliotēkas var 

plānot savu darbu n realizēt  ieceres. Tajā pašā laikā ir jāsaduras ar to, ka zināmā sabiedrības 

daļā joprojām priekšstati par bibliotēkām ir ļoti novecojuši. 

 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā 3 bibliotekāres apguva LNB Kompetenču attīstības centra 240 stundu 

programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" . Atsauksmes bija pozitīvas, tajā skaitā 

par iespēju komunicēt ar citiem, līdzīgās bibliotēkās strādājošiem kolēģiem. 

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Visaktīvākais darbs notiek ar pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem Savukārt 

pusaudži bibliotēkās redzami maz un šim vecumam maz kas tiek piedāvāts. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 
 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Nemainīgi turpinās Novadpētniecības krājuma nepārtraukta papildināšana un 

pieejamības nodrošināšana. Pilsētas un novada laikrakstu aprakstīšana datubāzei “Jelgavas 

novadpētniecība” un ierakstu eksports LNB Analītikas datubāzei. Tiek papildināta un rediģēta 

datubāze „Ievērojami cilvēki Jelgavā”, sastādīts ievērojamo novadnieku kalendārs 2019. 

gadam, papildināti personu apraksti datubāzē “Ievērojami cilvēki Jelgavā”. 

Pārskata perioda aktualitāte krājuma jautājumos ir bijusi Novadpētniecības krājuma 

reorganizācija, fonda vienīgos eksemplārus un maz pieprasītos novadpētniecības dokumentus 

novietojot atsevišķā krātuvē. Tajā pašā laikā apvienotas divas seno izdevumu krātuves, tagad 

visi šie izdevumi pieejami vienuviet: Novadpētniecības un seno izdevumu krātuvē (NS). 

Izstrādātas krājuma organizēšanas vadlīnijas, gada garumā veikta NS mūsdienu izdevumu 

krājuma pārkārtošana, atlase un nodošana pārsiglošanai – no 6 tūkst. krājumā paliek 3200 

vienību, no tām pēc izdošanas gada >1945 – 1896 vienības. Uzsākta un pabeigta Fondu 

izmantošanas un organizācijas nodaļas krātuves krājuma pārsiglošana un pārvietošana uz NS.  

Pārskata perioda otra nozīmīga un Jelgavas pilsētas bibliotēkai novatoriska prioritāte ir 

bijusi Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas vēstures izpēte un iegūto rezultātu izmantošana un 

interpretēšana ikdienas darbā. Ilgstoša un sarežģīta darba ar arhīva materiāliem, intervijām ar 

iedzīvotājiem u.c. rezultāts apkopots maģistra darbā „Jelgavas pilsētas bibliotēka Akadēmijas 

ielā 26: ainavas kultūrvēsturiska lasīšana”, darbs aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātē, pētījuma rezultāti joprojām tiek aprobēti ikdienas darbā. Darba rezultāti 

popularizēti arī starptautiski, uzstājoties ar referātu „The Culural Lanscape Of The City 

Library of Jelgava: Reading Histories and Rethinking Value” starptautiskā bibliotēkzinātnes 

konferencē BOBCATSSS2018 (referāts publicēts konferences krājumā, pieejams 

brīvpiekļuvē), kā arī 3. Latvijas Stāstnieku konferencē Rīgā ar referātu “Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas neizstāstītie stāsti”, sagatavojot arī pētījumu publikācijai konferences krājumam 

(krājums sagatavošanā). 

 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Jauninājumi bibliotēkas novadpētniecības darbā ir cieši saistīti ar pārskata perioda 

prioritātēm. Tā ir bibliotēkas ēkas vēstures izpēte un rezultātu izmantošana, kas plānota ciešā 

sazobē ar bibliotēkas dalību UNESCO “Stāstu bibliotēku tīklā”. Realizēts augstvērtīgs 

novadpētniecības sarīkojumu cikls “Sienas, kas runā”: 
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 pirmkārt, cikla laikā ikvienam interesentam, kā arī bibliotēku darbiniekiem organizētas 

līdz šim nebijušas kultūrvēsturiskas ekskursijas pa bibliotēkas ēku, saistošā un “dzīvā” 

veidā iezīmējot bibliotēkas un pilsētas vēsturi, tās interpretāciju dažādos laikos, tādējādi 

popularizējot bibliotēku ne tikai kā novadpētniecības materiālu apkopotāju un glabātāju, 

bet pozicionējot arī pašas bibliotēkas vēstures lomu kopējos procesos. Šo piedāvājumu 

plānots paplašināt, turpināt un pilnveidot arī turpmāk; 

 otrkārt, realizēts augstvērtīgs novadpētniecības sarīkojums vietējo kultūrvēsturisko 

vērtību izcelšanai – 1) publiska diskusija “Padomju stils pret padomju stilu. 

Uzdrīkstēšanās mākslas valodā”, veltīta mākslinieka Andreja Zvejnieka K. Barona 

zāles sienu gleznojumiem. Diskusiju vadīja komunikācijas zinātnes doktors M. 

Kaprāns, piedalījās Oslo Vīgelanda muzejpedagoģe Līga Legzdiņa Olsena, mākslas 

zinātnieks Māris Brancis, vēsturnieks Andris Tomašūns, LTF muzeja pētnieks Dainis 

Īvāns; 2) vieslekcija “Māksla un politika”: akcentējot bibliotēkas K. Barona zāles 

unikālo vērtību vietējā un valsts mērogā, tā izcelta uz pasaules mākslas norišu fona 

vēsturiskā un šodienas skatījumā Oslo Vīgelanda muzejpedagoģes Līgas Legzdiņas-

Olsenas vieslekcijā bibliotēkā Spīdolas valsts ģimnāzijas vidusskolēniem; 

 treškārt, izveidots pārvietojams posteris par bibliotēkas K. Barona zāli un mākslinieku 

Andreju Zvejnieku. 

 

Realizēts novadpētniecības projekts “Pa J. Joņeva romāna “Jelgava 94” pēdām”, 

izveidoti trīs pārvietojami baneri par romāna saistību ar bibliotēku un Jelgavu. 

Aktualizējot bibliotēku kā vietējās kopienas tikšanās vietu, īstenots cikls “Es nāku no 

Jelgavas”, piedāvājot ikvienam interesentam bibliotēkā tikties uz sarunu ar bijušajiem 

jelgavniekiem – filozofu, publicistu I. Šlāpinu, režisori I. Rogu, dietoloģi L. Neimani, mūziķi 

E. Kreili. Organizēta tikšanās ar Latvijas gada labākās mākslas filmas “Bille” galvenās lomas 

atveidotāju jelgavnieci Rūtu Kronbergu un filmas radošo komandu. 

Nozīmīgu soli uz priekšu spērusi bibliotēkas 2017. gadā iesāktā dalība UNESCO Stāstu 

bibliotēku tīklā: 

 Popularizējot nemateriālā kultūras mantojuma tālāknodošanas iespējas vietējā kopienā 

tieši bibliotēkas darba kontekstā, organizēts UNESCO Stāstu bibliotēku tīkla seminārs 

Jelgavas pilsētas un novada bibliotekāriem “Stāsts. Stāstnieks. Bibliotēka”: zviedru 

stāstnieces, projekta „Land of The Legends” vadītājas Megas Normgardas viesošanās 

un lekcija, UNESCO Stāstu bibliotēku tīkla plāksnes atklāšana, piedaloties LFK 

pētniekam Guntis Pakalnam, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārei 

Baibai Moļņikai un Ziemeļu Ministru padomes biroja pārstāvei Ieva Hermansone. 



51 
 

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 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Tekstu, dokumentu un fotogrāfiju aprakstu un anotāciju izveide novadpētniecības 

datubāzei: 2 kolekcijas, kopā 18 lpp. teksta, 17 fotogrāfijas un apliecības, 19. gs. beigas 20.gs. 

sākums (Pārlielupes bibliotēkā ieskenētās atmiņas par Jelgavas Valsts skolotāju institūtu, 

1922.–1939.g.  (18 lpp. teksts, 2 fotogrāfijas; jelgavnieku ģimenes fotogrāfijas un apliecības). 

Izveidots anotēts apraksts Bibliotēku nedēļai par nodaļas darbu no 1990. gada, 

pievienoti attēli, fotogrāfijas. Novadpētniecības datubāzē ievietoti arī pārējo dažādu paaudžu 

kolēģu apraksti par tēmu “Bibliotēka senāk un tagad” (7 apcerējumu apraksti ar pilntekstiem 

un attēliem). Stāsti bibliotēku nedēļai – bibliotēka toreiz un tagad; citu kolēģu iesūtīto stāstu 

rediģēšana. 

 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums, izmantojums 

Novadpētniecības krājums tiek sistemātiski papildināts un aktīvi izmantots, sevišķa 

interese ir skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādes laikā, skolotājiem un vēstures 

entuziastiem. Pārskata perioda aktualitāte bijusi tieši bibliotēkas kultūrvēstures popularizēšana, 

tā apliecinot, ka bibliotēka ir nozīmīgs novadpētniecības centrs, taču ir vēl audz darba pie 

Novadpētniecības datubāzes pilnveidošanas, pilnveidojot aprakstus un strādājot pie meklēšanas 

iespēju efektivitātes uzlabošanas. 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana un sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības darba popularizēšana un sadarbība noritējusi ciešā saistībā ar pārskata 

gada prioritātēm (skatīt sadaļā Novadpētniecības darba prioritātes). Taču paralēli tam ik mēnesi 

tiek atlasīti NS krājuma izdevumi JPB Jaunumu dienām, izveidoti apraksti, lasītāji regulāri tiek 

informēti par NS krājuma jaunieguvumiem un dāvinājumiem. 
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Novadnieku popularizēšana ik mēnesi turpinās bibliotēkas vietnes 3.banerī.  

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. 

Turpinās mērķtiecīga sadarbība ar Jelgavas kolekcionāru Jāni Vilku. Sadarbībā ar 

kolekcionāru atlasīti materiāli un sagatavotas nozīmīgas novadpētniecības izstādes: 

 simtgades Dziesmusvētku kontekstā izstāde „Dziesmuvara. Bibliofila J. Vilka 

kolekcija”, Latviešu vispārīgie Dziesmusvētki drukātos materiālos un afišās, 

retrospektīva; 

 13. Saeimas vēlēšanu kontekstā unikāla novadpētniecības izstāde par vēlēšanu vēsturi 

„Negaidat, pilsoņi trokšņainas sapulces”, vēlēšanu saraksti, programmas, afišas no1918. 

līdz 1934. gadam. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Tiek nodrošināta Novadpētniecības darba nepārtrauktība Jelgavas pilsētas bibliotēkā, 

krājums tiek veidots un aktualizēts, strādāts pie tā popularizēšanas. Pārskata periodā izdevies 

piesaistīt vietējās kopienas īpašu uzmanību bibliotēkai kā vietai, kas aktīvi un novatoriski 

realizē novadpētniecības darbu šīs jomas visplašākajā nozīmē. 

Iesāktais darbs mērķtiecīgi turpināms, taču lielā darba apjoma dēļ un mazā darbinieku 

skaita dēļ nav iespējams vienlīdz aktīvi un kvalitatīvi īstenot visas novadpētniecības darba 

jomas. Katru gadu iespējams vairāk koncentrēties kādam vienam uzdevumam, neizbēgami 

samazinot citu darbu apjomus. Piemēram, liels darbs ieguldāms Novadpētniecības datubāzes 

pilnveidošanā un bibliotēkas tīmekļvietnes novadpētniecības sadaļas un novadnieku datubāzes 

rediģēšanā un pilnveidošanā – saskarne izveidota sen, tā ir novecojusi, lielas iespējas esošās 

sistēmas ietvaros to mainīt nav, informācija ir jāatjauno un jārediģē, jāmaina koncepcija 

Novadnieku datubāzes turpmākai papildināšanai, taču šis darbs ir laikietilpīgs un praktiski nav 

paveicams citu ikdienas neatliekamo pienākumu vidū. Tuvāko gadu laikā pārdomāti jāvērtē 

katra perioda prioritātes, plānojot pakāpeniski paveikt nozīmīgākos darbus. 

Vērtējama arī novadpētniecības izstāžu mērķtiecīga veidošana. Veidojot izstādes trūkst 

praktiska, materiāla nodrošinājuma to fiziskai izvietošanai – vitrīnas un citas sistēmas materiālu 

izstādīšanai, līdz ar to tiek ierobežota dažādība un radoši risinājumi novadpētniecības materiālu 

pienācīgai aktualizēšanai. Publisko bibliotēku kontekstā tiek kultivēts viedoklis, un lielā mērā 

arī sagaidīts tāds darba rezultāts, ka bibliotēkas darbinieks ir plaša profila speciālists, vienlīdz 

spējīgs it visās jomās. Taču tas nav ne nepieciešams, ne vēlams. Izstāžu, posteru, baneru izveidē 
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trūkst elementāra, bet profesionāla līdzdalība – mākslinieki, maketētāji, datorgrafiķi u.c. – kas 

palīdzētu saturiski jēgpilnu ideju īstenot arī vienlīdz augstā estētiskajā kvalitātē. 
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9. PROJEKTI 

Projektu apkopojums 

2019. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka (turpmāk – JPB) un tās filiāles uzsāka un turpināja realizēt pašvaldības, valsts programmu un fondu, kā arī ārvalstu 

un Eiropas Savienības programmu finansētus projektus (skat. 9.1. tabulu). 

9.1.tabula 

Projektu apkopojums 

Projekta nosaukums Finansētājs 
Finansējuma 

apjoms 
Projekta apraksts 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Pa Jāņa Joņeva romāna 

“Jelgava 94” pēdām 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

250 EUR Projekta ietvaros JPB izveidoja 3 Roll up stendus par Jāņa 

Joņeva romānu “Jelgava 94”, tie tiks izmantoti veidojot 

jaunus sadarbības tīklus ar izglītības iestādēm, kā arī, lai 

popularizētu Jāņa Joņeva daiļradi. 

Atbalstīts 

“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 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 Skaļās lasīšanas 

konkursa Zemgales reģiona finālu un “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” 2017 noslēguma pasākumu. 

Projekts iesniegts 2017.gadā, bet īstenots 2018.gadā. 

Atbalstīts 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

„Sienas, kas runā” – lekcija 

un radošā darbnīca 

vidusskolēniem par padomju 

laika publisko telpu mākslā 

Jelgavas pilsētas 

domes Kultūras 

padome 

 511  EUR Projekts sagatavots un iesniegts sadarbojoties JPB un 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrībai „Libro”.  

Projekta mērķis – organizēt lekciju un radošo darbnīcu 

vidusskolēniem par padomku laika publisko telpu mākslā, lai 

apzinātu JPB kultūrvēsturiskā mantojuma lokālo un nacionālo 

vērtību. 

Darbības programmā – Oslo Vīgelanda muzejpedagoģes, 

mākslas teorētiķes Līgas Legzdiņas-Olsenas vieslekcija un 

seminārs vidusskolēniem. 

Neatbalstīts 

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 

Dzejas dienas Jelgavā 2018 Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

2800 EUR Projekta mērķis – 2018.gada 12.septembrī realizēt pasākumu 

Dzejas dienas Jelgavā 2018, lai veicinātu interesi par dzeju, 

radītu iespēju dzejas lasītājiem tikties ar saviem autoriem, 

aktivizētu pašu dzejnieku radošo darbību, veicināto 

profesionālo kontaktu rašanos un pieredzes apmaiņu. 

Neatbalstīts 

“Lasi klusi, lasi skaļi” 2018 – 

nacionālā Skaļās lasīšanas 

konkursa Jelgavas reģionā 

fināls Jelgavas pilsētas 

bibliotēkām un Jelgavas 

reģiona skolu bibliotēkām 

Jelgavas pilsētas 

biedrību un 

nodibinājumu 

atbalsta 

programma 

200 EUR Projekts sagatavots un īstenots sadarbojoties JPB un 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrībai „Libro”. 

Projekta mērķis – izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas 

bibliotēkām un Jelgavas reģiona skolu bibliotēkām vienotu 

Skaļās lasīšanas konkursa Jelgavas reģionā finālu “Lasi klusi, 

lasi skaļi” 2018, lai izceltu lasošus, zinātkārus un radošus 

bērnus; attīstītu bērniem skatuves runas pamatus; pilnveidotu 

bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu 

savstarpējo komunikāciju, veicinātu lasīšanas paradumu 

attīstību Jelgavas reģionā. 

Atbalstīts 

 

 

 

 



57 
 

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. Miškina publiskā 

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

Projekta ietvaros divi JPB darbinieki devās mobilitātes 

braucienā uz Utenas bibliotēku Lietuvā, lai iegūtu jaunas 

zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku 

pakalpojumiem un izglītības pasākumiem cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. 

Projekts iesniegts 2017.gadā, bet īstenots 2018.gada martā. 

Atbalstīts 

Nordplus pieaugušo izglītības 

programmas mobilitātes 

projekts „Public libraries as 

Informal Media Literacy 

Educators” („Publiskās 

bibliotēkas kā neformāli 

medijprātības izglītotāji”) 

Nordplus  1300 EUR Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2018 – 31.08.2019 

Projekta partneris – Mjolbi publiskā bibliotēka (Mjolby 

Public Library). 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par 

ārvalstu publisko bibliotēku pakalpojumiem un izglītības 

pasākumiem medijpratības jautājumos. 

 

Atbalstīts 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Es nāku no Jelgavas” – 

tikšanās cikls ar ievērojamām 

personām, kas nāk no Jelgavas 

Jelgavas pilsētas 

domes Kultūras 

padome 

450 EUR Projekts sagatavots un īstenots sadarbojoties JPB un Jelgavas 

pilsētas bibliotēku atbalsta biedrībai „Libro”. 

Projekta īstenošanas laiks – 1.05.2018 – 31.12.2018 

Projekta mērķis: radīt iespēju Jelgavas iedzīvotājiem un 

citiem interesentiem, dažādās vecuma grupās, apmeklēt 

bezmaksas sarunu ciklus ar cilvēkiem, kuru personības 

tapšanā Jelgavai ir bijusi būtiska loma, tādējādi veicinot 

piederības sajūtu pilsētai un iedvesmojot ikvienu attīstīties un 

augt kā personībai. 

Atbalstīts 

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 

- 
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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” 2018 

Projekta 

dalībniekiem 

netiek piešķirts 

finansējums, ar 

projektu saistītās 

izmaksas JPB un 

tās filiāles sedz 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. 

Lasīšanas veicināšanās programmā iesaistās JPB un tās 

filiāles Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka un bērnu 

bibliotēka “Zinītis” 

- 

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 

īstenotāji 

nodrošināja 

dalībnieku ceļa 

izmaksas 

komandējumiem) 

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2015 – 31.08.2018 

Projekta mērķis ir izveidot iestāžu (galvenokārt bibliotekāru) 

pieaugušo izglītību atbilstošu sistēmu. Projekta ietvaros izstrādāti 

materiāli, lai veicinātu bibliotekāru un citu vietējo kultūras iestāžu 

darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar pieaugušajiem. 

JPB bibliotekāres projektā iesaistījās kā brīvprātīgās, 

projekta ietvaros izstrādāto mācību materiālu un darbnīcu 

scenāriju testēšanā. Kā arī piedalījās projekta konferencēs 

Latvijā un Polijā. 

- 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas veicināšanas 

programma “Mūsu mazā 

bibliotēka” 

Projektu 

līdzfinansē 

Eiropas 

Savienības 

programma 

"Radošā 

Eiropa" un 

Latvijas 

Republikas 

Kultūras 

ministrija. 

Nav informācijas 

par kopējo 

finansējuma 

apjomu. 

(bibliotēka projekta 

ietvaros saņēma darba 

burtnīcas par “Mūsu 

mazā bibliotēka” 

grāmatām un notika 

pasākums ar ārvalstu 

autoru vizīti). 

Lasīšanas veicināšanas programmā iesaistījusies Jelgavas bērnu 

bibliotēka “Zinītis”. 

Lasītveicināšanas programma vienlaikus tiek īstenota sešās 

Eiropas valstīs - Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Horvātijā un 

Slovēnijā. Slovēnijā šī programma veiksmīgi noritējusi jau vairāk 

nekā desmit gadus. "Mūsu mazās bibliotēkas" mērķis ir attīstīt 

bērnos lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām 

izpausmēm, kā arī iepazīstināt ar projektā iesaistīto valstu kultūru. 

Programmas ietvaros bibliotēkā viesojās Petera Svetina grāmatas 

"Brīnumu gredzens" ilustrators Damjans Stepančičs un tulkotāja 

Māra Gredzena. 

- 

Erasmus + projekts “Youth 

Work HD” (Nr. 2016-2-

HR01-KA205- 

022308) 

Erasmus + - 

(JPB bibliotekāri 

projektā iesaistās kā 

brīvprātīgie pilotkursa 

dalībnieki, piedalījās 

projekta noslēguma 

konferencē.) 

Projekta īstenošanas laiks - 24.10.2016. – 23.10.2018. 

Projekta mērķis - izstrādāt un ieviest mācību programmas un 

rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā 

ar jaunatni, 

sadarbībai ar partneriem un sabiedrību 

JPB bibliotekāres projektā iesaistījās kā pilotkursa dalībnieces 

un veica izstrādāto mācību materiālu testēšanu. 

- 
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9.1. tabulas turpinājums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas kultūras pilnveide 

trīsgadnieku ģimenēm 

jelgavas pilsētas bibliotēkās – 

“Pūcītes skola Jelgavā” 

Ar projektu 

saistītās 

izmaksas sedza 

JPB no 

bibliotēkas 

budžeta 

- Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs 

trīsgadniekiem un viņu vecākiem tika organizētas nodarbības, 

kuru laikā bērni iepazina bibliotēku un tas piedāvātās iespējas, 

iesaistījās radošās aktivitātēs. Projektā iesaistījās vairāk kā 47 

bērni un viņu vecāki. 

- 

            Tabulā apkopoto projektu detalizēts apraksts pieejams JPB tīmekļvietnē: http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


62 
 

Secinājumi par Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar projektiem 

 2018. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka, lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas 

pakalpojumus, ir aktīvi strādājusi pie esošo projektu realizācijas un jaunu projektu izstrādes. 

Kopumā 2018. gadā tika sagatavoti un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 6 

projekti, no kuriem finansējumu ieguvuši 4 projekti (3 no iesniegtajiem projektiem saņēmuši 

daļēju finansējumu, 1 projekts saņēmis 100% finansējumu). Piesaistītais finansējums projektu 

realizēšanai 2018. gadā – 2 200 euro (neskaitot projektus, kas turpinās no iepriekšējā pārskata 

perioda). 

Pārskata periodā 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. 

 2018. gadā JPB turpina veiksmīgu sadarbību projektu izstrādē un īstenošanā ar 

Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrību “Libro”, projekti “Lasi klusi, lasi skaļi 2018” un “Es 

nāku no Jelgavas” saņēmuši daļēju finansējumu, kas Jelgavas pilsētas bibliotēkām radīja 

iespēju būtiski uzlabot bērnu auditorijai paredzēto pasākumu kvalitāti. Savukārt, projekts “Es 

nāku no Jelgavas” – tikšanās cikls ar ievērojamām personām, kas nāk no Jelgavas ir uzlabojis 

pieaugušo auditorijas pasākumu kvalitāti. 

Paralēli jaunu projektu izstrādei JPB aktīvi strādājusi pie iepriekšējo pārskata periodu 

projektiem, tādēļ kopumā 2018. gadā noticis darbs pie 15 projektiem (visi projekti norādīti 

9.tabulā). Jāpiebilst, ka projekti, tādi kā “Sienas, kas runā” lekcija un radošā darbnīca 

vidusskolēniem par padomju laika publisko telpu mākslā, un  Dzejas dienas Jelgavā 2018 

nesaņēma atbalstu, tomēr ir īstenoti no bibliotēkas budžeta.  

 Finansiāli apjomīgākais projekts, pie kura īstenošanas 2018. gadā notikusi aktīvākā 

darbība, ir 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 plānotās izmaksas ir 585 262.94 eiro, JPB plānotais finansējums 263 449.92 

eiro. Projekta ietvaros tiek modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviestas jaunas tehnoloģijas, 

veicināta paaudžu sadarbība, organizēti pasākumi. Vairāk informācijas par projektu pieejams 

JPB tīmekļvietnē un projekta tīmekļvietnē: http://selfservicelibraries.mozello.lv/sakums/  

 Bibliotēka turpināja darbu pie kopprojekta ar Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta 

biedrību “Libro” – “Lasi klusi, lasi skaļi” 2017, kura ietvaros Jelgavas Kultūras namā 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/sakums/
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norisinājās Skaļās lasīšanas fināls Zemgalē un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” nosolēguma 

pasākums. 2017. gadā finansējumu ieguva Nordplus pieaugušo mobilitātes projekts “Public 

library services for people with disabilities” (“Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām”), projekta aktivitāte – pieredzes apmaiņas brauciens – notika 2018. gada 

martā. Nordplus mobilitātes projekti JPB darbiniekiem sniedz iespēju gūt jaunas zināšanas, 

pieredzi, idejas jaunu pakalpojumu attīstībai savā darba vietā. Ārzemju pieredze un darba vides 

izpēte ir liels ieguvums Latvijas bibliotekāriem. 

 Aktīvs darbs turpinājies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu 

bibliotēka”, lai gan dalība šajā tīklā nesniedz finansiālu atbalstu aktivitāšu īstenošanai, tas ir 

liels ieguvums bibliotēkas pasākumu ideju ģenerēšanā, novadpētniecības attīstībā un 

popularizēšanā dažādu paaudžu bibliotēkas apmeklētājiem. Kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēka 

un tās filiāles izrādīja iniciatīvu un iesaistījās tādos projektos kā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2018”, Erasmus + projektā “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” (bibliotekāres 

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

materiālu testēšanā, piedalījās projekta noslēguma konferencēs Latvijā un Polijā, prezentēja 

projektu Jelgavas novada bibliotekāriem seminārā), Erasmus + projektā “Youth Work HD” 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas “Zinītis” darbinieces – Viktorija Agafonova, 

Olga Spirta, Gundega Kalniņa, Baiba Karčevska – iesaistījās kā pilotkursa dalībnieces un veica 

izstrādāto mācību materiālu testēšanu, piedalījās projekta noslēguma konferencē. Lai gan 

dalībai šādos projektos ne vienmēr ir finansiāls ieguvums, Jelgavas pilsētas publiskās 

bibliotēkas darbinieki gūst pieredzi un jaunas zināšanas aktuālās tēmās, tiek pilnveidoti 

bibliotēkas pakalpojumi un uzlabota to kvalitāte. 

 Lai ikvienam interesentam būtu pieejama informācija par JPB projektiem, bibliotēkas 

tīmekļvietnē (skat. 9.1.att.) ir pieejama sadaļa, kurā pieejama šāda informācijas, 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 

Lai veicinātu publicitātes palielinājumu un sabiedrības informēšanu par bibliotēkas 

funkcijām un pasākumiem, regulāri tiek veidotas preses relīzes un aktualizēti bibliotēkas 

piedāvātie pakalpojumi, kā arī uzrunāti lasītāji arī personīgi. Pirms katra bibliotēkas rīkotā 

pasākuma tiek izveidota afiša un preses relīze, kas tiek ievietota bibliotēkas mājaslapā, 

sociālajos tīklos un nosūtīta Jelgavas publiskajiem medijiem, aicinot ikvienu iedzīvotāju un 

pilsētas viesi ierasties bibliotēkā. Caur pasākumiem bibliotēka cenšas iepazīstināt apmeklētājus 

par saviem pamatpakalpojumiem un piesaistīt sev arvien 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 sāk ņemt grāmatas.  

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

 bibliotēkas tīmekļvietne www.jelgavasbiblioteka.lv – 56326 apmeklējumi 2018. gadā, 

vidēji 143 apmeklējumi dienā;    

 sociālie tīkli:  

- www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/ - 111663 unikālie apmeklētāji, 111251 sadaļu 

skatījumi, 888 sekotāji; 

- www.facebook.com/jelgavasbiblioteka/ - 160255 unikālie apmeklētāji, 721 

sekotāji; 

- www.twitter.com/jelgavasbiblio - 888 sekotāji. 

Katru gadu manāms sociālo tīklu sekotāju skaita pieaugums. Var secināt, ka pasaulē 

populārākajos tīklos (facebook.com un twitter.com) sekotāju skaits katru gadu ievērojami 

palielinās, savukārt draugiem.lv sekotāju skaits samazinās. Šobrīd arī Jelgavas pilsētas 

bibliotēka to ņem vērā un sociālajā tīklā draugiem.lv ziņas ievieto tikai esošo sekotāju dēļ. 

 

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 4 gadus pēc kārtas un šogad 

Muzeju nakts laikā, bibliotēku apmeklēja 373 cilvēku.  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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Populārākie pasākumi 2018. gadā: 

 K. Barona zāles atklāšanas svētki pēc restaurācijas (130 apmeklētāji) 

 Rūdolfa Blaumaņa velniņu viesošanās (82 apmeklētāji) 

 Ziemas ģimenes diena (70 apemklētāji) 

 Guntars Račs un draugi bibliotēkā (140 apmeklētāji) 

 Profesors Danilāns bibliotēkā (120 apmeklētāji) 

 Baltā galdauta svētki (100 apmeklēji) 

 Muzeju nakts (373 apmeklētāji) 

 Stāstu sega Latvijai atklāšana (80 apmeklētāji + 217 apmeklētāji, kas apskatīja izstādi) 

 Baltu vienības diena (162 apmeklētāji) 

 Billes ekranizācija (100 apmeklētāji) 

 Ģimeņu sacensības “Bibliomāni”(91 apmeklētājs) 

Kopā 2018. gada pasākumos bibliotēku apmeklēja 4136 cilvēku. Šajā skaitā neietilpst 

Dzejas dienu, Metāla svētku un skolas sākšanās „ZinīBUMS” pasākums apmeklētāju skaits. 

Pēc apmeklējuma var secināt, ka populārākie pasākumi ir tie, kas saistīti ar veselību un kur 

nodarbes var rast visa ģimene – ģimeņu dienas, ģimeņu sacensības. 

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Šobrīd Jelgavas pilsētas bibliotēkai nav ar publicitāti saistītās problēmas, jo sadarbība 

ar Jelgavas sabiedriskajiem medijiem ir ļoti laba. Kopā 2018. gadā par Jelgavas pilsētas 

bibliotēku un tās filiālbibliotēkām tika ievietotas 291 publikācijas elektroniskajos medijos. 

Arvien aktīvāk norit Jelgavas mediju ziņu rakstīšana pašiem. Salīdzinot ar 2017. gadu, aptuveni 

trešdaļa no ziņām, kas ir redzamas laikrakstos ir viņu veidotas ziņas, ne bibliotēkas preses 

relīzes, kas ir ļoti labs rādītājs, jo bibliotēka ir ieinteresējusi ne vien lasītājus, bet Jelgavas 

iedzīvotājus. 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 
 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, kura finansēta no Jelgavas pilsētas budžeta. Jelgavas pilsētas bibliotēkai 

un tās filiālēm ir plašs sadarbības tīkls: 

 Jelgavas novada pašvaldība; 

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

vecumu bērniem un jauniešiem, sadarbība Dzejas dienās). 

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

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde KULTŪRA (kopīgi kultūras un izglītojošie 

pasākumi, tehniskais atbalsts, piemēram, tiek nodrošināti mikrofoni pasākumu 

veiksmīgai norisei). 

 Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs (pasākumu organizēšana, koleģiāls 

atbalsts dažādu jautājumu risināšanā); 

 Jelgavas pašvaldības policija (Dzejas dienu Dzejriteņa veiksmīgas norises 

organizēšana). 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas sadarbības partneri reģionā un Latvijā: 

 Latviešu biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, piemēram, ābeļu stādīšana 

Jāņa Čakstes memoriālajā muzejā “Auči”). 

 Jelgavas pensionāru biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, bibliotekāru 

rīkoti, regulāri jauno grāmatu apskati Pensionāru biedrībā). 

 Jelgavas Mākslinieku biedrība (regulāra izstāžu organizēšana Jelgavas bibliotēkās). 

 Mākslas studija “Mansards” (bibliotēkas organizētā pasākuma “Dzejas dienas jelgavā” 

pilsētas noformēšana, Raita Junkera klātbūtne un gleznu gleznošana bibliotēkas 

pasākumu laikā – Baltā galdauta svētkos, Dzejas dienās u.c.). 

 Kolekcionāri, bibliofili – Normunds Rečs un Jānis Vilks (digitāli attēli, raksti, grāmatas; 

retu grāmatu, attēlu, rokrakstu izstādes). 

 SIA “Dārzs” (ziedu izstādes). 

 Jelgavas tipogrāfija (grāmatu izstādes, pieredzes apmaiņas ekskursijas). 

 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”). 
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 Latvijas Nacionālā bibliotēka (Erasmus + projekts “Andragoģija: virtuālā tālmācības 

sistēma bibliotekāriem”). 

 Kultūras informācijas sistēmu centrs (kursi, apmācības, datubāžu uzturēšana). 

 Tieto Latvia (BIS ALISE uzturēšana, attīstīšana un konsultēšana). 

 Dobeles novada Centrālā bibliotēka (bibliotekārā sadarbība, izstāžu apmaiņa). 

 Bauskas Centrālā bibliotēka (semināru organizēšana). 

 Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (Erasmus + projekts 

“Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”). 

 Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG) (Erasmus + projekts “Andragoģija: 

virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”). 

 Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG) (Erasmus + projekts “Andragoģija: 

virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”). 

 Šauļu reģiona  Povilas Višinskas publiskā bibliotēka (2017.gada 1.novembrī parakstīts 

sadarbības līgums). 

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

bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 

 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”). 

 Mjolbi publikā bibliotēka (Zviedrija) (Nordplus mobilitātes projekts “Publiskās 

bibliotēkas kā neformāli medijprātības izglītotāji”). 

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

“Lasi klusi, lasi skaļi!” un “Es nāku no Jelgavas”). 

 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

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

projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā". Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka 

 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Jelgavas pilsētas bibliotēka nepārtraukti līdzdarbojas dažādos pilsētai svarīgos 

projektos, tādējādi atgādinot par sevi visos līmeņos. Bibliotēkā notika draudzīgā aicinājuma 

pasākums, dažādas svarīgas tikšanās, par bibliotēku runā gan laikrakstos, gan radio, gan 

sociālajos medijos. Aktīva pozitīva darbība rada labu fonu, lai pašvaldība atbalstītu iestādi. 
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Tikai aktīvi runājot un piedaloties diskusijās ir panākta Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona 

zāles restaurācija, izremontēta Pārlielupes bibliotēka, notiek remontdarbi Miezītes bibliotēkā 

un tiek renovētas telpas bērnu bibliotēkai “Zinītis”. 

Stāstām savus veiksmes stāstus. 
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Pārskata periodā Metodiskajā un konsultatīvajā darbā tika izvirzītas šādas galvenās prioritātes: 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēku sagatavošana akreditācijai; 

 Akreditācijas procesa norises koordinēšana; 

 Profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana; 

 Bibliotēku aktivizēšana darbam ar vietējo kopienu; 

 Bibliotekāro pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka veic metodisko un konsultatīvo darbu 23 Jelgavas un 4 

Ozolnieku novadu bibliotēkās. Ar abiem novadiem noslēgti līgumi par funkcijām un atbilstoši 

tam – finansējumu. 

Metodiskā darbā jomā aizgājušais gads bija ļoti spraigs.  

Pēc ilgstošas stabilitātes, 2018. gads vēsturē ieies ar vairāku bibliotēku (Līvbērzes, 

Vilces, Jaunpēternieku)  reorganizēšanas pasākumiem  un vienas bibliotēkas slēgšanu (Ķīves 

bibliotēka): 

 Jelgavas novadā tika slēgta Vilces pagasta Ķīves bibliotēka . Galvenais iemesls - 

bibliotēkas  ēka ir nolietota un tās atjaunošana prasītu ievērojamu finansējumu. Bez šīs 

bibliotēkas Vilces pagastā darbojas vēl 2.  

 Sakarā ar Līvbērzes kultūras nama renovāciju, Līvbērzes pagasta bibliotēka pārcelta uz 

citām telpām, kuras atrodas pagasta pārvaldes ēkā. Atrašanās vieta ir pagasta centrs, bet 

telpu kvadratūra būtiski samazinājusies. 

 Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka uzlabojusi savu telpu stāvokli  pārceļoties uz 

optimizētās skolas ēku. Telpas plašākas, bet gados vecākiem iedzīvotājiem pārmaiņas 

grūti pieņemt. 

 Ozolnieku novada ārējais izsniegšanas punkts Jaunpēterniekos slēgts mazā apmeklētāju 

skaita dēļ.  

 Atvērts jauns ārējais izsniegšanas punkts Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta 

Emburgā. 

Kopā ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldi un Ozolnieku novada centrālo bibliotēku 

tika meklēti optimālākie risinājumi minēto bibliotēku turpmākajam darbam un iedzīvotāju 

nodrošināšanai ar bibliotekārajiem pakalpojumiem. JPB speciālisti iesaistījās krājumu 

izvērtēšanā.  
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2018.gada 6. un 7. jūnijā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu 27 bibliotēku  

akreditācija. Kaut arī šī bija 3 akreditācija, joprojām daudzām bibliotēkām grūtības sagādāja 

akreditācijas ziņu sagatavošana. Jāatzīmē, ka Jelgava bija pirmais reģions ārpus Rīgas, kurā 

akreditācija notika pēc jaunās metodoloģijas – komisija iepazīstas ar bibliotēku sagatavotajiem 

dokumentiem un tad notiek apkopojoša saruna ar bibliotēkas vadītāju, kā arī informācijas 

prasmju vērtēšana. 

Akreditētas tika visas 27 bibliotēkas, galvenie ieteikumi saistījās ar informācijas 

pakalpojumu popularizēšanu, tajā skaitā pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošanas 

aktivizēšanu. Ieteikumi tiks ņemti vērā plānojot 2019. gada metodisko un konsultatīvo darbu. 

Viena no prioritātēm ir bibliotēku aktivizēšana darbam ar vietējo kopienu. Pie īpaši 

atzīmējamām bibliotēku aktivitātēm pieskaitāms: 

 Jelgavas novada Kultūras pārvaldes iniciēts fotogrāfiju konkurss “Jelgavas 

novada upes”, https://ej.uz/u7nt , kurš notika novada bibliotēkās ar noslēgumu 

Lielupes krasta svētkos Kalnciemā https://ej.uz/2wcv.  

 Bērnu nedēļa Jelgavas novada bibliotēkās no 18.-22. jūnijam. 

 Jelgavas novada grāmatu svētki Glūdas pagasta Nākotnē 8.septembrī 

https://ej.uz/qyt9 . 

 Mazie Grāmatu svētki Ozolnieku novadā 25.aprīlī  https://ej.uz/aqoq.  

 

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

12.1.tabula 

Nozīmīgākie profesionālās pilnveides pasākumi Jelgavas reģionā 2018. gadā 

N.p.k. 
Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 11.04 JPB JPB 

LatLit projekta 

ietvaros 

Meistarklase “Svešvalodu 

apgūšana ar komiksu palīdzību” 

2 

2. 09.05.2018 JPB LBB Zemgales 

nodaļa 

Zemgales reģionālais publisko 

bibliotēku seminārs: "Inovācijas 

un radošums sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā" 

 

4 

3. Maijs  

Oktobris- 

kopā 4 

grupas 

JPB 

Mācību 

klase 

SIA Baltijas 

Datoru 

akadēmija 

Mācību kurss "Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves situācijās noderīgi 

e-risinājumi" 

 

8 

https://ej.uz/2wcv
https://ej.uz/qyt9
https://ej.uz/aqoq


71 
 

4. 27.06 JPB JPB ; 

LU LFMI 

Latviešu 

folkloras 

krātuve 

Jelgavas apkārtnes folklora un 

digitālais arhīvs 

2 

5. 29.08 Bauskas 

nov. 

Lejenieki 

LBB Zemgales 

nodaļa, Bauskas 

CB 

"LBB Zemgales nodaļas 

bibliotekāru vasaras skola" 

 

6 

6. 17.10 JBP JBP ; Latvijas 

Republikas 

Tiesībsargs 

Reģiona bibliotekāru tikšanās ar 

Tiesībsarga juristiem 

2 

7. 24.10.   24.10.2018. LNB Bērnu 

literatūras centra "Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmu 

inovāciju reģionālais seminārs 

bibliotekāriem un skolotājiem" 

 

 

8. 07.11 Penkules 

kultūras 

nams 

LBB Zemgales 

nodaļa, Dobeles 

CB 

Rudens seminārs “Bibliotēka 100 

gados” 

4 

9. 10.12 JPB JPB; UNESCO 

Latvijas 

komiteja 

UNESCO Stāstu bibliotēku tīkla 

seminārs “Stāsts. Stāstnieks. 

Bibliotēka”: zviedru stāstnieces, 

projekta „Land of The Legends” 

vadītājas Megas Normgardas 

viesošanās un lekcija 

3 

10. 19.12 JPB JPB 2018. gada noslēguma seminārs  

 

Tika rīkoti arī semināri/konsultācijas  par specifiskiem bibliotekārā darba jautājumiem 

- darba kvalitāti sistēmā, krājuma uzskaiti, par SBA izmantošanu, personas  personas datiem 

sistēmā u.c. 

Iepriekšējo gadu pieredze parādīja, ka ļoti noderīgas un bibliotekāro darbu atbalstošas 

ir praktiskās nodarbības mācību klasē par konkrētiem jautājumiem. Tās tika turpinātas arī 2018. 

gadā - Elektroniskā Summārās uzskaites grāmata, izklājlapu lietojumprogrammatūra EXCEL, 

plaukta indeksu rediģēšana (daiļliteratūra) u.c., kultūrkartes aizpildīšana.  

 2018. gadā noorganizēts 2 dienu pieredzes brauciens uz Latgali – iepazināmies kā strādā kolēģi 

Jēkabpils galvenajā un Kūku pagasta bibliotēkā. Lauku bibliotekāriem īpaši interesanta bija 

iepazīšanās ar Kūku bibliotēku – 2 darbinieku bibliotēku, tātad ļoti līdzīgu mūsu reģiona lauku 
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bibliotēkām. Ļoti noderīga bija Kūku bibliotēkas pieredze daudzo projektu sagatavošanā, lai 

piesaistītu papildus finansējumu. Daļa no tiem vērsta uz bērnu un jauniešu brīvā laika jēgpilnu 

pavadīšanu bibliotēkā, gan tās tuvākajā apkārtnē, nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm. 

Tā kā 2 bibliotēkās nomainījās to vadītāji, papildus vērība tika pievērsta šīm 

bibliotēkām, lai palīdzētu jaunajiem kolēģiem pilnvērtīgi uzsākt darbu. 

Jāpiebilst, ka konsultatīvais darbs tiek veikts arī bibliotēku apmeklējumu laikā. Jāatzīst, 

ka pašlaik bibliotēku apmeklējumi ir metodiskā un konsultatīvā darba vājākais posms. 

Metodisko un konsultatīvo pasākumu apmeklējums ir labs, par tiem informētas abu 

novadu kultūras pārvaldes un pagastu pārvaldnieki. 

 

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

2018. gadā notikuši 2 semināri izglītības iestāžu bibliotēkām - Bibliotēka kā vieta un 

resurss novadpētniecības, vēstures un kultūrvēstures apguvei; Informācijpratība, datubāzes un 

informācijas meklēšana – bibliotēka kā palīgs skolēniem un studentiem. Semināros iekļauti arī 

svarīgi jautājumi darbā ar BIS ALISE. 

Lielu darbu skolu bibliotekāru konsultatīvā atbalsta sniegšanā iegulda JPB 

sistēmbibliotekāre. Konsultācijas tiek sniegtas gan telefoniski, gan uz vietas bibliotēkā. 

Konsultāciju tematika: Kultūras kartes aizpildīšana (sadales par krājumu izmantošanu un 

sastāvu), darbs ar SBA moduli, t.sk. izglītības iestāžu bibliotēkās; nepieciešamo datu meklēšana 

un atlase, krājuma uzskaite, seriālizdevumu norakstīšana; dāvinājumu uzskaite, t.sk. 

norakstīšana; gada pārskati, krājumu esamības pārbaude (inventarizācija), meklēšana 

WebPAC, lietotāju kontu datu rediģēšana u.c. 

 

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Galvenā sadarbība notiek ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām – Kultūras 

pārvaldēm. Īpaši jānovērtē sadarbība ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldi. Būtiskākie 

bibliotēku attīstības jautājumi tiek savstarpēji saskaņoti un meklēti optimālākie risinājumi. 

Metodiskā un konsultatīvā darba jomā iesaistās arī citi Jelgavas pilsētas speciālisti. Bez jau 

pieminētās sistēmbibliotekāres, par lauku bibliotēku darbību rūpējas arī Lasītāju apkalpošanas 

nodaļas darbinieki, SBA speciālists u.c. 
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Pielikumi
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1. pielikums Jelgavas pilsētas bibliotēkas, tās filiāļu, Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldību bibliotēku publikāciju pārskats 

DARBA PĀRSKATS PAR 2018. GADU – PUBLICITĀTES PASĀKUMI 

JPB, tās filiāles, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldību bibliotēkas publikācijas elektroniskajos medijos 

Medijs 

J
a

n
v
ā

ri
s
 

F
e

b
ru

ā
ri
s
 

M
a

rt
s
 

A
p

rī
lis

 

M
a

ijs
 

J
ū

n
ijs

 

J
ū

lij
s
 

A
u

g
u

s
ts

 

S
e

p
te

m
b

ri
s
 

O
k
to

b
ri
s
 

N
o
v
e

m
b

ri
s
 

D
e
c
e

m
b

ri
s
 

Kopā pa 

mediju 

veidiem 

www.jelgavasvestnesis.lv 10 8 9 6 6 6 5 7 9 13 9 4 92 

www.jelgava.lv 13 8 3 9 3 3 11 3 5 10 5 2 75 

www.zz.lv 5 4 5 5 4 1  3 7 7 5  46 

www.jelgavnieki.lv    4 3  4 4 3 6 3 2 30 

www.jelgava24.lv  1       1    2 

www.novaja.lv 2  4 2 2  1  1 2 1 1 16 

www.biblioteka.lv 4 1 4 3 1  1 1 3 4 3 1 26 

www.delfi.lv  1           1 

www.kultura.jelgava.lv         1    1 

www.j2psk.lv         1    1 

www.liepajniekiem.lv 

www.la.lv 

           

1 

1 1 

KOPĀ 34 23 25 29 19 10 22 18 31 42 27 11 291 

Ceturksnī   82   58   71   79  

Kopā 2018. gadā – 291 publikācijas elektroniskajos medijos (367 publikācijas 2017. gadā) 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.jelgava24.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.kultura.jelgava.lv/
http://www.j2psk.lv/
http://www.liepajniekiem.lv/
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Publikācijas sociālajos medijos 

 

www.jelgavasbiblioteka.lv (mājaslapa) 

Ziņu skaits 102 

 

Draugiem.lv/jelgavasbiblioteka 

Unikālie apmeklētāji 111663 

Sekotāji skaits 888 

2.3% sekotāju samazinājums, 

salīdzinot ar 2017. gadu 

Sadaļu skatījumi 

Runā 1569 

Jaunumi 1055 

Kontakti 576 

Sākumlapa 8049 

Sekotāji 2138 

Galerija 97278 

Partneri 265 

Darbinieki 457 

Citas sadaļas 276 

 

@jelgavasbiblio (twitter) 

Lasītāju skaits 888 

 

www.facebook.com/jelgavasbiblioteka 

Sekotāju skaits 721 

13.9% sekotāju pieaugums, 

salīdzinot ar 2017. gadu 

Unikālie apmeklējumi 160255 

 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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JANVĀRIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada janvārī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  10 

www.jelgava.lv  13 

www.zz.lv  5 

www.novaja.lv  2 

www.biblioteka.lv  4 

Kopā 34 

 

Brīvlaiku pavada radošā gaisotnē bibliotēkā 

http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaiku-pavada-radosa-gaisotne-biblioteka 

03.01.2018. 

 

«Jau sešus gadus brīvlaikā vienmēr nāku 

uz bibliotēku. Te ir interesantāk nekā sēdēt 

mājās – var satikt draugus, lasīt šausmu 

stāstus, skatīties filmas un taisīt dažādas 

interesantas lietiņas, piemēram, šodien – 

svečturi,» stāsta 5. klases audzēknis 

Andrejs Kleinbergs, kurš piedalījās skolēnu 

brīvdienu radošajā nodarbībā Pārlielupes 

bibliotēkā. 

Bibliotekāre Maija Zēberga stāsta, ka brīvlaikā Pārlielupes bibliotēka tradicionāli 

pārvēršas par bērnu un jauniešu satikšanās vietu. «Šodien novērojam, ka bibliotēka ir 

jauniešu tikšanās vieta. Viņi šurp dodas, lai uzmeklētu savus draugus, skatītos filmas, 

lasītu. Mūsu diena ar jauniešiem sākas pulksten 10 un beidzas, bibliotēkai slēdzoties, 

pulksten 18,» stāsta M.Zēberga, akcentējot, ka radošās nodarbības ir veids, kā 

bērniem lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Jāpiebilst, ka brīvlaikā bibliotēku ik dienu 

apmeklē aptuveni 30–40 bērni un jaunieši. 

 

Jelgavas 6. vidusskolas 2. klases audzēknis Alans Rusiņš stāsta, ka nāk uz bibliotēku 

salīdzinoši nesen – aptuveni gadu. «Bijām šeit ekskursijā ar klasi. Man iepatikās, un 

sāku nākt biežāk,» atceras puisis, papildinot, ka viņam iet pie sirds ne tikai datorspēles, 

bet patīk arī lasīt un nodarboties ar rokdarbiem – nodarbībā, kas notika pirms 

Ziemassvētkiem, viņš taisīja apsveikuma kartītes, savukārt šoreiz – gaumīgus 

svečturus. Puisis stāsta, ka gada laikā iemācījies strādāt ar karsto līmi, fēnu, mākslīgo 

sniegu un ieguvis arī jaunus draugus. Savukārt pastāvīgais bibliotēkas apmeklētājs 6. 

klases audzēknis Aleksandrs Ozols stāsta, ka nāk uz bibliotēku jau sešus gadus. 

«Brīvlaikā šeit nāku gandrīz katru dienu. Mēs atpūšamies, nedaudz varam pasēdēt pie 

datora un vienmēr arī padarbojamies, uztaisot kaut ko. Šodien, piemēram, mums 

mācīja, kā uztaisīt svečturi, kuru pēc tam mājās varēs nolikt kaut kur istabā,» vērtē 

A.Ozols, piebilstot, ka rokdarbi prasa lielu centību, bet, darot rūpīgi, viss sanāk. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaiku-pavada-radosa-gaisotne-biblioteka
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Uz radošo nodarbību apraudzīt jaunākos brāļus – 7. klases audzēkni Rendiju un 6. 

klases skolnieku Emīlu – bija ieradusies arī Pārlielupes bibliotēkas pastāvīgā 

apmeklētāja Kerolaina Stepe. «Kopš pārvācāmies no centra uz Pārlielupes rajonu, 

sākām nākt uz bibliotēku. Aicināju līdzi brāļus, lai paņemtu pa grāmatiņai arī viņiem. 

Tā jau vairākus gadus esam pastāvīgie bibliotēkas, tostarp, arī radošo nodarbību, 

apmeklētāji,» stāsta K.Stepe, uzsverot, ka nodarbes ir gana interesantas un piepilda 

bērnu dienu brīvlaikā. 

 

Bezmaksas radošās nodarbības Pārlielupes bibliotēkā notiks arī 4. un 5. janvārī 

pulksten 12. Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. 

 

Dāvana bibliotēkai un Latvijai – Jelgava Harija Krūzes fotogrāfijās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/davana-bibliotekai-un-latvijai-jelgava-harija-

kruzes-fotografijas/ 03.01.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka gada izskaņā ir 

saņēmusi nenovērtējamu dāvinājumu – Harija 

Krūzes fototgrāfijās iemūžinātu 21. gadsimta 

sākuma Jelgavu. Dzejnieks Harijs Krūze 

nodevis bibliotēkas glabāšanā un ikviena 

interesenta rīcībā savu fotogrāfiju digitālās 

versijas – 592 attēlus ar mūsdienu Jelgavu. 

Kolekcija ir unikāla laikmeta liecība, mūsu 

atmiņu glabātāja, tilts no šodienas uz rītdienu. 

Jelgavas seja bez izskaistinājumiem un noklusējumiem.  

 

Zibatmiņa ar fotogrāfijām ikvienam interesentam ir pieejama bibliotēkas lasītavā, taču 

zināmu laiku prasīs darbs pie attēlu aprakstu veidošanas un digitālo kopiju 

ievietošanas bibliotēkas tiešsaistes datubāzē Jelgavas novadpētniecība. Tāpēc šobrīd 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā apskatīt nelielu daļu no kolekcijas biblitoēkas 

tīmekļvietnē ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32595 03.01.2018. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43625&type=0 03.01.2018. 

 

Mainītas letonika.lv attālinātas piekļuves paroles 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mainitas-letonika-lv-attalinatas-piekluves-

paroles/ 03.01.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka informē, ka 2018, gadā mainītas letonika.lv attālinātas 

piekļuves paroles. Iepriekš izsniegtie dati vairs nav derīgi. Ikvienam lasītājam, kas 

vēlas sev izvēlētā laikā un vietā piekļūt šim vērtīgajam resursam, jādodas uz Jelgavas 

pilsētas bibliotēkām pēc 2018. gada piekļuves datiem. 

 

Letonika.lv ir digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā 

un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Šogad svinēsim valsts 

simtgadi, tādēļ ikvienam no mums dota iepēja meklēt letonika.lv Latvijas kultūras un 

dabas vērtības, baudīt putnu dziesmas vai izjust sendienu Latvijas noskaņas, pētot 

senas fotogrāfijas. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/davana-bibliotekai-un-latvijai-jelgava-harija-kruzes-fotografijas/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/davana-bibliotekai-un-latvijai-jelgava-harija-kruzes-fotografijas/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32595
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43625&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mainitas-letonika-lv-attalinatas-piekluves-paroles/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mainitas-letonika-lv-attalinatas-piekluves-paroles/
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Jaunumu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-

2018-01-03/ 03.01.2018. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek 

tradicionālā Jauno grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 18. 

janvārī 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. 

 

Pagarināta izstāde „Eriks Ādamsons un Jelgava” 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pagarinata-izstade-eriks-adamsons-un-jelgava/ 

04.01.2018. 

 

Ikviens interesents aicināts vēl tikai līdz 15. janvārim Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

lasītavā aplūkot unikālu izstādi „Eriks Ādamsons un Jelgava”. Jelgavas novada 

Zaļenieku „Eglītēs” un pēc 1935. gada Jelgavā, Pavasara ielas namā, dzīvojusi E. 

Ādamsona māsa Lilija Ādamsone-Vilka ar ģimeni. Arī šobrīd Jelgavas dzimtas mājā 

turpinās un virmo Ādamsonu-Vilku dzimta, viņu radošais gars. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-vel-var-apskatit-izstadi-eriks-

adamsons-un-jelgava-233160 04.01.2018. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43642&type=0 05.01.2018. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-

bibliotekas-2018-01-04/ 04.01.2018. 

 

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 25. janvārī. Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

K. Barona zāles atklāšanas svētki 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/k-barona-zales-atklasanas-svetki-2018-01-05/ 

04.01.2018. 

 

Ikviens jelgavnieks un pilsētas viesis aicināts uz Krišjāņa Barona zāles atklāšanas 

koncertu 21. janvārī plkst. 14 Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Koncertā piedalīsies Ilze 

Derkusova un 3. sākumskolas 3. - 4. klašu ansamblis. 

 

Bibliotēkā iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem 

12.01.2018. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-01-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-01-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pagarinata-izstade-eriks-adamsons-un-jelgava/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-vel-var-apskatit-izstadi-eriks-adamsons-un-jelgava-233160
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/biblioteka-vel-var-apskatit-izstadi-eriks-adamsons-un-jelgava-233160
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43642&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-01-04/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-01-04/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/k-barona-zales-atklasanas-svetki-2018-01-05/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem
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18. janvārī no pulksten 10 līdz 18 Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu 

diena, kurā ikviens interesents aicināts iepazīt 

bibliotēkas jaunieguvumus. Šomēnes 

jaunumu tematika ir ļoti plaša – politika un 

reliģija, bērnu audzināšana un pavārmāksla, 

romāni, dzeja un grāmatas par Latvijas dabu. 

«Pieejami daudzi latviešu autoru darbi – iznākusi Lias Guļevskas grāmata «Tikai 

dziesma nenosalst» par leģendāro padomju laiku radio raidījumu «Mikrofons» un 

latviešu dziesmu aptaujas koncertiem. Dzīves realitāte un sapņi sastopas Vijas 

Beinertes jaunajā grāmatā «Vārdi un klusums». Savukārt režisors Viesturs Kairišs sāk 

uzņemt filmu, kuras pamatā ir Gunāra Janovska romāns «Pilsēta pie upes»,» par 

grāmatu jaunumiem stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane. 

 

S.Silmane papildina, ka klasikas cienītājus savukārt priecēs no jauna izdotie Daniela 

Defo, Roberta Stīvensona, Marka Tvena un Frensisa Skota Ficdžeralda darbi. «Bet 

pie mazajiem lasītājiem un klausītājiem atgriežas tādi labi zināmi pasaku tēli kā 

Sniegbaltīte, Ansītis un Grietiņa, Sarkangalvīte un Trīs sivēntiņi, kā arī būs iespēja 

iepazīt daudzas jaunas bērnu grāmatas,» papildina bibliotēkas pārstāve. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Bibliotēkas Barona zāle – jaunā vērtē 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-barona-zale-jauna-verte 12.01.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā pabeigti 1986. gadā atklātās Krišjāņa Barona zāles 

restaurācijas darbi, un šodien svinīgā pasākumā bibliotēkas vadība pateicās visiem, 

kas piedalījušies šīs nozīmīgās telpas restaurācijas procesā un atbalstījuši bibliotēku. 

Bet jau nākamajā nedēļas nogalē, 21. janvārī pulksten 14, bibliotēkā notiks Barona 

zāles atklāšanas svētki – koncerts «Ziemas dārzs», kuru apmeklēt aicināts ikviens 

interesents. 

K.Barona zāle Jelgavas pilsētas bibliotēkas 3. stāvā atklāta 1986. gadā, godinot dainu 

tēva Krišjāņa Barona 150. jubileju, un tās sienas rotā Jelgavas mākslinieka Andreja 

Zvejnieka gleznojumi, kuros caur latviešu tautasdziesmu ilustratīvo attēlojumu 

atspoguļots cilvēka mūža ritējums. 

 

«Šogad aprit 32 gadi, kopš Barona zāles 

atklāšanas, un šodien esam pulcējuši cilvēkus, 

kas daudz palīdz bibliotēkai. Jāpiebilst, ka šis 

gads ir nozīmīgs ne vien Latvijai, bet šogad 

aprit 170 gadu, kopš dibināta pirmā latviešu 

bibliotēka Ēdolē,» uzrunājot klātesošos, sacīja 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Bibliotēkas direktore pateicās 

pašvaldībai, māksliniekam A.Zvejniekam, projektētājām, restauratoriem, celtniekiem 

un citiem atbalstītājiem. «Barona zāles gleznojumos ir ietverta filozofiska doma, kas 

aizved mūs no šūpuļa līdz mūža pēdējai dienai – šeit attēlota mūsu katra dzīve,» tā 

L.Zariņa. 

 

«Mēs atrodamies vietā, kas ir atguvusi savu spozmi. Šī nav tikai bibliotēkas zāle, bet 

vieta pilsētai. Paldies par to, ka zāle ir atjaunota – mēs to varam dāvināt sev un 

Latvijai,» sacīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-barona-zale-jauna-verte
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Savukārt Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs mākslas zinātnieks Māris 

Brancis klātesošajiem nedaudz pastāstīja par K.Barona zāles izveidošanās vēsturi un 

māksliniecisko vērtību. «Nekur citur Latvijā nav Krišjāņa Barona zāles, tādēļ vien šī 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas zāle ir unikāla. Arī mākslinieciskā ziņā tā vērtējama ļoti 

augstu – interjers salējies vienā veselumā ar sienas gleznojumiem. Gribas teikt, ka 

šajos gleznojumos Andrejs Zvejnieks ir ielicis visu savu varēšanu un talantu, nacionālo 

spēku un dvēseli,» vērtē M.Brancis, papildinādams, ka, restaurējot šo zāli, mēs esam 

atjaunojuši spilgtu mākslas darbu. 

 

Savukārt 21. janvārī pulksten 14 ikviens ir aicināts uz K.Barona zāles atklāšanas 

koncertu, kurā piedalīsies jelgavniece Ilze Derkusova un Jelgavas 3. sākumskolas 3.–

4. klašu ansamblis. Pasākumu bez maksas apmeklēt aicināts ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pec-restauracijas-atklata-krisjana-barona-zale/ 

12.01.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32680 15.01.2018. 

 

 

Jauns pakalpojums Jelgavas pilsētas bibliotēku apmeklētājiem 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43767&type=0 15.01.2018. 

 

Sākot ar 2018. gadu Jelgavas pilsētas bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā jaunu 

pakalpojumu – elektroniskajā pastkastītē saņemt informāciju par bibliotēkā 

pieejamajām jaunākajām grāmatām, kā arī aktuālajiem pasākumiem, koncertiem, 

kursiem, kas ik mēnesi norisinās pilsētas bibliotēkās. 

Ikvienanam bibliotēkas apmeklētājam jaunajā gadā tiks piedāvāta iespēja pierakstīties 

uz jaunumu saņemšanu. Esiet pirmie, kas uzzina par jaunāko bibliotēkās! 

 

Brīvdienās – kultūras un sporta pasākumi 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/brivdienas-kulturas-un-sporta-pasakumi 

19.01.2018. 

 

Rokmūzikls jauktā kora aranžijā, koncerts par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zāles atklāšanai, mūzikas vakari pilsētas restorānos un izklaides 

vietās – šos un daudzus citus pasākumus jelgavnieki aicināti apmeklēt šajā nedēļas 

nogalē. 

Tāpat pilsētā norisināsies arī dažādi sporta pasākumi, piemēram, basketbola 

komandas «Jelgava/LLU» spēle, sporta deju sacensības, Latvijas hokeja čempionāta 

maču aizvadīs sieviešu komanda, «Biolars/Jelgava» volejbolisti saimniekos Zemgales 

Olimpiskajā centrā. 

 

(...) Ziņa turpinās tabulas izklāstā 

 

Izlasi simts grāmatas līdz valsts simtgadei! 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izlasi-simts-gramatas-lidz-valsts-simtgadei 

21.01.2018. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pec-restauracijas-atklata-krisjana-barona-zale/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=32680
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43767&type=0
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/brivdienas-kulturas-un-sporta-pasakumi
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izlasi-simts-gramatas-lidz-valsts-simtgadei
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Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – 

Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka un 

bērnu bibliotēka «Zinītis» – aicina lasīšanas 

entuziastus piedalīties akcijā «100 grāmatas 

par godu Latvijas simtgadei», kas norisināsies 

līdz pat 30. decembrim – šajā laikā interesenti 

aicināti izlasīt simts latviešu autoru grāmatas. 

«Akcijas mērķis ir apliecināt, ka latviešu literārais mantojums ir bagāts un 

daudzveidīgs. Gan pirms simts gadiem, gan šodien mēs varam lepoties ar 

augstvērtīgu daiļliteratūru, nopietniem pētījumiem dažādās zinātņu nozarēs, tādēļ 

ikviens plašajā grāmatu klāstā atradīs interesanto un noderīgo. Tāpat akcija ir lielisks 

izaicinājums un iespēja apliecināt, ka latvieši, un īpaši jelgavnieki, patiešām ir lieli 

lasītāji,» piedalīties akcijā aicina Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

Lasīšanas veicināšanas akcija «100 grāmatas par godu Latvijas simtgadei» no 15. 

janvāra līdz 30. decembrim norisināsies visās Jelgavas bibliotēkās. Akcijas dalībnieki 

saņems bukletu, kurā gada laikā būs iespēja sakrāt zīmodziņus par katru izlasīto 

latviešu autora grāmatu, izņemot skolas mācību grāmatas, laikrakstus un žurnālus. 

Bukletā un bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv būs pieejama sīkāka 

informācija par akcijas noteikumiem, kā arī saraksts ar bibliotēkas darbinieku īpaši 

ieteiktām latviešu autoru grāmatām bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. 

Grāmatas varēs izvēlēties bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, jautāt bibliotekāram 

vai lasīt latviešu autora grāmatas pēc paša izvēles. 

 

«Izlasot simts grāmatas un akcijas bukletā saņemot tikpat daudz zīmodziņu, lasītāji 

kļūs ne vien par simts izlasītām grāmatām un simts brīnišķīgiem, ar grāmatu 

pavadītiem mirkļiem bagātāki, bet saņems no Jelgavas pilsētas bibliotēkas arī lielisku 

dāvanu – ielūgumus uz kādu no daudzveidīgajiem kultūras pasākumiem Jelgavas 

pilsētā,» papildina B.Īvāne-Kronberga. 

 

Bibliotēkas kolektīvs aicina ikvienu akcijas dalībnieku dalīties pārdomās par izlasīto 

bibliotēku «Facebook» un «Draugiem.lv» kontos, pievienojot mirkļbirku 

#100gramatasJPB. Novembrī tiks apkopots lasītāju apspriestāko grāmatu saraksts. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/biblioteka-valsts-simtgadi-aicina-

sagaidit-ar-simt-izlasitam-gramatam-233282  11.01.2018. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43725&type=0 11.01.2018. 

 

Bibliotēkā notikušas apmeklētāju acīm redzamas un neredzamas pārmaiņas 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notikusas-apmekletaju-acim-redzamas-

un-neredzamas-parmainas 23.01.2018. 

 

Šis gads Jelgavas pilsētas bibliotēkai nesis 

nozīmīgas pārmaiņas: restaurēta Krišjāņa 

Barona zāle, kura remontdarbus nebija 

piedzīvojusi kopš 1986. gada, uzstādītas 

jaunas izkārtnes, atjaunots jumts. Tie ir 

redzamākie darbi, bet ieguvumu un ieceru ir 

vairāk. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/biblioteka-valsts-simtgadi-aicina-sagaidit-ar-simt-izlasitam-gramatam-233282
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/biblioteka-valsts-simtgadi-aicina-sagaidit-ar-simt-izlasitam-gramatam-233282
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=43725&type=0
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notikusas-apmekletaju-acim-redzamas-un-neredzamas-parmainas
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notikusas-apmekletaju-acim-redzamas-un-neredzamas-parmainas
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Remontdarbi bibliotēkā notiek jau kopš 2016. gada vasaras – to gaitā rekonstruēts 

jumts un nosiltināti bēniņi, visā ēkā drošības nolūkos nostiprināts griestu pārsegums, 

kā arī bibliotēkas krājuma daļa, ko veido aptuveni 20 000 eksemplāru, no 3. stāva 

pārvietota uz pirmo. «Tagad bibliotēkas lielākais smagums atrodas 1. stāvā un divu 

telpu vietā aizņem vienu – to, kur iepriekš atradās Informācijas centrs. Krājums 

novietots 25 mobilajos plauktos, kas ir kompaktāki un vieglāk pieejami,» norāda 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Lai apjomīgo grāmatu daudzumu pārvietotu uz 

jauno vietu, pagājušogad bibliotēkā Spodrības dienā notika īpašs pasākums, pulcējot 

ap 80 palīgu, kas veidoja dzīvo ķēdi aptuveni septiņu stundu garumā. 

 

Jāpiebilst, ka pagaidām Informācijas centrs izvietots Izstāžu galerijā bibliotēkas 1. 

stāvā. L.Zariņa norāda, ka izstādes tur joprojām notiek, taču zāle, protams, vairs nav 

tik funkcionāla, kā iepriekš. Tāpat Izstāžu zālē, lasītavā un abonementos pārkrāsotas 

sienas, taču krāsu toņi apzināti izvēlēti līdzīgi iepriekšējiem, tādēļ, iespējams, daudzi 

lasītāji šīs izmaiņas nemaz nav pamanījuši. 

 

Zāle ar pievienoto vērtību 

 

Iecere bibliotēkā izveidot K.Baronam veltītu zāli pieder kādreizējai bibliotēkas 

direktorei Paulīnei Bartkēvičai. Jelgavas bibliotēka ir mantojums 1920. gadā dibinātajai 

Jelgavas pilsētas bibliotēkai, kuras ēka kara laikā tika nopostīta. Pēc tam kādu laiku 

bibliotēka atradās «Academia Petrina» telpās, arī kultūras namā, līdz 1984. gadā to 

pārcēla uz Akadēmijas ielu. «Iegūstot zāli, kādas līdz šim bibliotēkai nebija, radās 

vēlme to kā īpaši iekārtot. Ievadījām sarunas ar pašvaldību un nonācām pie 

secinājuma, ka zālei ir jābūt ar pievienoto vērtību. Tautasdziesmas katram latvietim ir 

tuvas, saprotamas un dārgas, savukārt K.Barons mācījies Jelgavā, tādēļ radās ideja 

par viņam veltītas zāles izveidi,» atceras Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores 

vietniece Dzintra Punga, kas no 1985. līdz 1987. gadam bija bibliotēkas direktore. Viņai 

ir liels prieks, ka zāle joprojām kalpo un rotā bibliotēku. «Atminos, cik grūti tolaik bija 

nopirkt kilogramu krāsas, bet tajā pašā laikā tonnu krāsas varēja iegādāties bez 

problēmām,» tā Dz.Punga. Bibliotēkas vadība 1985. gadā uzrunājusi mākslinieku 

Andreju Zvejnieku ar aicinājumu veikt sienu gleznojumus Barona zālē, godinot dainu 

tēva 150. jubileju. 

 

«Aicinājums radīt gleznojumus Barona zālē man šķita interesants. Taču tikai tad, kad 

jau biju to apņēmies, apzinājos, cik liels darbs jāiegulda un cik maz laika līdz Barona 

jubilejai bija atlicis,» stāsta mākslinieks A.Zvejnieks. Zīmīgi, ka tieši 1986. gadā, kad 

viņš strādājis pie Barona zāles gleznojumiem, ar A.Zvejnieka iniciatīvu Jelgavā atklāta 

Mākslas skola. «Man iedeva vairākas grāmatas par Baronu, jo skolās jau tajā laikā 

neko daudz par viņu nemācīja. Palasīju tās un domāju, kādu koncepciju lai izvēlas. 

Barons dainas apkopoja atbilstoši cilvēka dzīves ritējumam, tāpēc nolēmu pēc tāda 

paša principa veidot arī zāles sienas gleznojumus,» stāsta mākslinieks. 

 

Barona zāles centrālais tēls ir K.Barons, un to papildina vēl 10 gleznojumi, kas attēlo 

cilvēka dzīves ritējumu no piedzimšanas līdz aiziešanai mūžībā – katrā gleznojumā 

ierakstīta viena daina. «Lielākā daļa gleznojumu atrodas pret logu, tādēļ nevarēju tos 

gleznot ar eļļas krāsām, jo tās atspīd, līdz ar to zīmējums nebūtu pilnvērtīgi apskatāms. 

Savukārt tempera krāsām tajā laikā bija grūti savākt pilnu paleti, tādēļ nācās meklēt 

citu risinājumu. Atšķaidīju eļļas krāsas ar terpentīnu, tādējādi nodrošinot tām 

matējumu, bet brīžos, kad terpentīns nebija pieejams, izmantoju benzīnu,» 30 gadus 

senus notikumus atceras mākslinieks. 
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Viņš atklāj, ka zīmējumus sākumā ar tušu uzzīmējis A4 formātā un nofotografējis, lai 

uzprojicētu uz sienām, taču šis risinājums neizdevās. Tad mākslinieks salīmējis 

zīmējumus no caurspīdīga papīra vajadzīgajā izmērā un otrā pusē pārvilcis kontūras 

ar ogli, pēc tam pārkopējot zīmējumus uz sienas. «Gleznot tik liela formāta darbu, 

protams, nav viegli. Lai pārbaudītu, kā katrs tonis izskatās, jālec nost no trepēm un 

attālināti jānovērtē, tad atkal jākāpj augšā,» pieredzē dalās gleznojumu autors. 

Sagatavošanās darbi ilguši aptuveni trīs nedēļas, bet gleznošanas process – vēl ilgāk. 

«Daļu sienu klāja eļļas krāsa – to pats ar lodlampu kausēju nost. Neatminos, kādēļ, 

bet vienā vietā eļļas krāsu atstāju, un tieši tur pirms restaurācijas bija vislielākie 

bojājumi,» stāsta A.Zvejnieks. Viņš norāda, ka iecere par Barona zāles interjeru esot 

bijusi vēl dižāka. «Biju nolēmis nopirkt lina audumu ar dreļļu rakstu un aplīmēt ar to 

visas sienas, bet bibliotēkai tas bija par dārgu, tādēļ izdomāju, ka pats ar trafaretu 

palīdzību nodrukāšu tādu rakstu. Nokrāsoju sienas baltas un veidoju rakstu. Sienas 

bija nelīdzenas, un vietām bija ļoti grūti rakstu salāgot,» tā A.Zvejnieks. 

 

Jo senāks gleznojums, jo apzinātākas tehnoloģijas 

 

«Patiesību sakot, darbus, kas tapuši pirms simts gadiem, restaurēt ir salīdzinoši 

vieglāk nekā mūsdienu gleznojumus, jo agrāk mākslinieki vairāk pieturējās pie 

konkrētas tehnoloģijas, bet jaunākiem gleznojumiem raksturīgas autortehnikas. Būtībā 

– jo senāks gleznojums, jo apzinātākas tehnoloģijas,» vērtē Barona zāles galvenā 

restauratore Natālija Jātniece. Tāpat viņa norāda, ka padomju laikā bija grūtāk tikt pie 

nepieciešamajiem materiāliem un krāsas bieži vien tika klātas uz neapstrādātām 

sienām. «Barona zāles gleznojumi ir sižetiski interesanti – gleznojumos tiek attēlots 

cilvēka dzīves ritējums no mazotnes līdz vecumdienām. Mums tā ir vērtīga pieredze, 

jo tik jaunus darbus restaurēt negadās bieži. Centāmies saglabāt, cik vien mūsu 

spēkos, taču no kaut kā tomēr bija jāatsakās – izņēmām detaļas, kas varētu veicināt 

pārējā darba bojāšanos, tādēļ būtībā veicām restaurācijas un rekonstrukcijas darbus,» 

skaidro restauratore. 

 

Tāpat uz Barona zāles sienām atjaunots dreļļu raksts, kā arī noslīpēts un nolakots 

parkets un nostiprināti griesti. Bibliotēkas mākslinieciski augstvērtīgākā telpa 

piedzīvojusi ne vien restaurāciju, bet arī modernizāciju – tur uzstādīts projektors un 

ekrāns. Jāpiebilst, ka jumta remontdarbu gaitā, kas noslēdzās aizvadītā gada ziemā, 

Barona zālē nomainīti arī logi, saglabājot mākslinieces Esteres Bormanes logu 

vitrāžas. «Arī iepriekš Barona zāle bija izīrējama, taču tagad, pēc restaurācijas, šeit 

varētu notikt pat kāzu ceremonijas un citi skaisti pasākumi,» spriež L.Zariņa. Bibliotēkā 

nākotnē vajadzētu ierīkot liftu, lai Barona zāle, kas atrodas ēkas 3. stāvā, ērti būtu 

pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

 

Sapnis par novadpētniecības un retumu lasītavu 

 

«Jelgava nevar lepoties ar lielu seno grāmatu kolekciju, jo daudz kas tika izpostīts kara 

laikā, taču novadpētniecības un retumu lasītavas ir populāras visā pasaulē, un šobrīd 

pilsētas bibliotēkas Fondu izmantošanas un organizācijas nodaļas krājumā ir 3009 

vienības – pirmskara grāmatas, periodika un citi izdevumi. Plānojam šo fondu 

reorganizēt, sadalot to novadpētniecības krājumā un seno, vērtīgo izdevumu 

krājumā,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba 

Īvāne-Kronberga. Bibliotēka nākotnē iecerējusi izveidot arī novadpētniecības un 
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retumu lasītavu, lai šī fonda vērtīgie izdevumi kļūtu vēl pieejamāki ikvienam 

interesentam. 

 

Bet līdz 2019. gada sākumam Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekta «Inovatīvu 

risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» 

gaitā pilsētas bibliotēkā plānots uzstādīt grāmatu drošības vārtus, kas ļaus ieviest 

pašapkalpošanās sistēmu. Bibliotēkā tiks ierīkota arī videonovērošana un interaktīva 

spēle dabaszinātņu jomā. 

 

Par biezu sniega segu vairs nav jāuztraucas 

 

Pateicoties bibliotēkas jumta rekonstrukcijai, kas noslēdzās aizvadītā gada sākumā, 

tagad bibliotēkā ir plašas mansarda telpas, kuras gan vēl nav apdzīvotas – to tālākam 

remontam nepieciešams papildu finansējums. Taču būtiskākais ir tas, ka jumta 

smagums vairs nebalstās uz iekšsienām, bet gan ārsienām, padarot ēku drošāku, un, 

kā norāda bibliotēkas direktore, par biezu sniega segu vairs nav jāuztraucas. Tāpat 

jumta remontdarbi veicinājuši siltuma zudumu samazināšanos, jo jumts ir siltināts. 

 

Remontdarbus, tostarp griestu pārsegumu stiprināšanu, K.Barona zāles restaurāciju, 

sienu krāsošanu, bibliotēkā veica SIA «Amaxs», un darbu līgumsumma ir 119 966 eiro. 

Savukārt jumtu rekonstruēja SIA «Būvkore», kopējās izmaksas – 216 000 eiro. 

 

Skolēnus aicina uz tikšanos ar Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja vadītāju 

http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skolenus-aicina-uz-tiksanos-ar-rudolfa-

blaumana-memoriala-muzeja-vaditaju 24.01.2018. 

 

Latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 155. jubilejas mēneša noslēgumā, 30. janvārī 

pulksten 11.30, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē notiks tikšanās ar 

Ērgļu novada R.Blaumaņa memoriālā muzeja «Braki» vadītāju Zintu Saulīti, ko īpaši 

aicināti apmeklēt sākumskolas skolēni, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve 

Zane Pastere. 

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja 

iepazīties ar R.Blaumaņa dzīvi un 

daiļradi, noskatīties video prezentāciju 

par «Braku» muzeju, kā arī piedalīties 

aktivitātēs, izspēlējot pasaku «Velniņi». 

 

Pasākumu bez maksas var apmeklēt 

ikviens interesents, taču īpaši aicināti 

sākumskolas skolēni. Interesentu grupas, sākot no desmit cilvēkiem, aicinātas iepriekš 

pieteikties, zvanot pa tālruni 63029093. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iepazisim-rudolfu-blaumani-un-braku-muzeju/ 

22.01.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/berni-iepazis-rudolfu-blaumani-233511 

29.01.2018. 

 

Aicina piedalīties daiļlasītāju konkursā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-piedalities-daillasitaju-konkursa/ 

24.01.2018. 

http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skolenus-aicina-uz-tiksanos-ar-rudolfa-blaumana-memoriala-muzeja-vaditaju
http://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skolenus-aicina-uz-tiksanos-ar-rudolfa-blaumana-memoriala-muzeja-vaditaju
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iepazisim-rudolfu-blaumani-un-braku-muzeju/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/berni-iepazis-rudolfu-blaumani-233511
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-piedalities-daillasitaju-konkursa/
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Godinot Starptautisko Dzimtās valodas dienu, 

kuru visā pasaulē atzīmē 21.februārī, Jelgavas 

pilsēta aicina bērnus un jauniešus piedalīties 

daiļlasītāju konkursā "Riti raiti, valodiņa" 

bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. 

Pieteikumi jāiesūta līdz 13. februārim. 

 

Jau septīto gadu daiļlasītāju konkursu “Riti raiti, 

valodiņa!” organizē Sabiedrības integrācijas 

pārvalde sadarbībā ar Jelgavas izglītības 

pārvaldi un Jelgavas pilsētas bibliotēku. Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot 

pirmsskolas un skolas vecuma bērnu dzimtās valodas un latviešu valodas runas 

kultūru, veicināt bērnu radošo pašizpausmi un interesi par uzstāšanos publikas 

priekšā, popularizēt bērnu literatūru, dzeju, kā arī sekmēt patriotisko audzināšanu un 

veicināt lokālpatriotismu. 

 

Sekojot līdzi aktuālajām tendencēm, šis būs otrais gads, kad konkursantiem papildu 

dzejas vai prozas darbu deklamējumiem, tiek dots vēl viens uzdevums – nezināma 

teksta lasīšana auditorijas priekšā. Lasītprasmes apguve un pilnveide ir viens no 

skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, un tas ir viens 

no veidiem, kā mēs varam veicināt lasītprasmi ar prieku un izpratni bērnu un jauniešu 

vidū Jelgavā. 

 

Konkursā aicināti piedalīties Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi 

no piecu gadu vecuma un skolēni no 1. līdz 12. klasei. Konkursantiem jāsagatavo divi 

priekšnesumi – viens latviešu valodā, otrs savā dzimtajā valodā (lietuviešu, ukraiņu, 

krievu, baltkrievu, poļu, čigānu u.c.), izvēloties dzejoli, prozas vai dramaturģijas darba 

fragmentu, kurā izpaužas dzimtenes mīlestība, cieņa pret valodu, dabas skaistums, 

darba tikums. 

 

Sīkāka informācija par nosacījumiem dalībai konkursā atrodama Nolikumā, kur 

pieejama arī pieteikuma anketa. Pieteikuma anketas konkursam var iesūtīt līdz 

13.februārim uz e-pastu: evika.kaufelde@dome.jelgava.lv . 

 

Konkurss norise sadalīta divās dienās: 20.februārī no pulksten 10 – pirmskolas 

vecuma, 1. - 2.klašu un 3. - 4. klašu grupās, savukārt, 21. februārī no pulksten 14 – 5. 

- 6.klašu, 7. - 9.klašu un 10. - 12.klašu grupās. 

 

Jāatzīmē, ka šoreiz dalībnieki tiks gaidīti Skolotāju ielā 8. 

 

Sveic «Zinīša» čaklākos lasītājus 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/sveic-zinisa-caklakos-lasitajus 25.01.2018. 

 

315 – tieši tik grāmatu pagājušajā gadā ir 

izlasījusi Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» 

čaklākā lasītāja Daniela Dolgova. «Ar 

grāmatu lasīšanu es aizpildu brīvo laiku. 

Parasti to, kuru grāmatu lasīšu, izvēlos pēc 

tās vāka – ja piesaista, ņemu. Vienmēr izlasu 

visas no bibliotēkas paņemtās grāmatas. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/sveic-zinisa-caklakos-lasitajus
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Neviens gan to nekontrolē, jo vecāki ir pārliecinājušies, ka es daudz lasu, tāpēc 

uzticas,» stāsta 3. klases skolniece čaklākā lasītāja Daniela, kura bibliotēku «Zinītis» 

apmeklē jau trīs gadus, atzīstot, ka tajā ir daudz saistošu grāmatu. Parasti Daniela 

izvēlas grāmatas ar ne mazāk kā 100 lapaspusēm. 

Šodien bibliotēka «Zinītis» pasniedza Atzinības rakstus saviem čaklākajiem lasītājiem 

un ģimenēm, kuru pirmsskolas vecuma bērni ir iekļuvuši starp čaklākajiem lasītājiem. 

«Zinītis» var lepoties ar 11 lasītājiem, kuri 2017. gadā ir izlasījuši no 99 līdz 315 

grāmatām. 

 

Bibliotēkas vadītāja Baiba Karčevska uzsver, ka šodien sveiktie lasītāji, neatkarīgi no 

izlasīto grāmatu skaita, visi ir uzvarētāji. «Svarīgākais ir tas, ka bērnam patīk lasīt, ka 

viņš nāk uz bibliotēku un ņem grāmatas,» atzīst B.Karčevska, piebilstot, lai gan 

apmeklētāju skaits bibliotēkā ir sarucis, izsniegto grāmatu skaits tomēr aug. 

«Novērojam, ka aktīvākie lasītāji arvien vairāk lasa. Priecē tas, ka daļa šo aktīvo bērnu 

ar savu aizraušanos atnākt uz bibliotēku ieinteresē arī draugus, un drīz vien arī viņi 

kļūst par mūsu lasītājiem,» stāsta vadītāja. 

 

«Man ļoti patīk lasīt grāmatas, iepazīt dažādus varoņus. Bērnībā mamma man daudz 

lasīja priekšā, mēs kopīgi nācām uz bibliotēku pēc grāmatām. Tagad lasu gan es pati, 

gan kopā ar mammu. Tas ir jautri,» atzīst viena no čaklākajām lasītājām 2. klases 

skolniece Linda Kukse, piebilstot, ka grāmatas izvēlas pēc klasesbiedru ieteikumiem. 

Šobrīd Lindas dienaskārtībā ir grāmata «Grega dienasgrāmata. Vecā skola». 

 

Šogad Atzinības rakstu saņēma arī vairākas ģimenes, kuru pirmsskolas vecuma bērns 

ir iekļuvis starp čaklākajiem lasītājiem. «Šī ir mūsu pateicība vecākiem, kuri lasa 

priekšā saviem bērniem un ved viņus uz bibliotēku, tādējādi veidojot lasīšanas 

paradumus jau bērnībā, kas ir ļoti svarīgi. Mums ir svarīgi zinātkāri bērni un vecāki, 

vecvecāki, kuri iemāca bērnus mīlēt grāmatu,» atzīst bibliotēkas vadītāja. 

 

Atzinības rakstu saņēma arī Kārļa Baloža ģimene. «Grāmatu lasīšana ir 

nepieciešama, lai veicinātu bērna ziņkārību, zinātkāri par pasauli, paplašinātu viņa 

redzesloku. Kārlim ir tikai pieci gadi un viņš vēl nemāk lasīt, taču ļoti cītīgi klausās. 

Esam izlasījuši daudzas grāmatas, tostarp par indiāņiem, dinozauriem. Uzskatu, ka 

vecāku uzdevums ir pieradināt bērnu pie lasīšanas un parādīt, ka tas ir forši. Šobrīd 

jau arī jaunākā meita trīsgadniece labprāt klausās,» stāsta Evija, piebilstot, ka arī 

vecākā meita daudz lasa, taču Kārļa lasītāja kartiņā grāmatu skaits ātri aug, jo maziem 

bērniem grāmatas ir plānas. 

 

Muzikālu priekšnesumu čaklākajiem lasītājiem un viņu vecākiem sniedza Jelgavas 

Mūzikas skolas akardeonisti. 

 

2017. gada čaklākie lasītāji bērnu bibliotēkā «Zinītis» vecumā līdz 18 gadiem 

 

Daniela Dolgova (3. klase) – izlasījusi 315 grāmatas 

 

Marta Brakanska (5. klase) – izlasījusi 271 grāmatu 

 

Paula Cirmane (5. klase) – izlasījusi 165 grāmatas 

 

Linda Kuksa (2. klase) – izlasījusi 160 grāmatas 
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Kristaps Pētersons (7. klase) – izlasījis 141 grāmatu 

 

Nazars Gamanists (4. klase) – izlasījis 134 grāmatas 

 

Ģimenes, kuru pirmsskolas vecuma bērni kļuvuši par čaklākajiem lasītājiem 

 

Madaras Balodes ģimene – kopīgiem spēkiem izlasītas 115 grāmatas 

 

Gustava Šaicāna ģimene – kopīgiem spēkiem izlasītas 99 grāmatas 

 

Alvīnes Jakimovas ģimene – kopīgiem spēkiem izlasītas 99 grāmatas 

 

Kārļa Baloža ģimene – kopīgiem spēkiem izlasītas 120 grāmatas 

 

Zanes Grīnblates ģimene – kopīgiem spēkiem izlasītas 137 grāmatas 

 

Atjaunota bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/atjaunota-bibliotekas-krisjana-barona-

zale-foto-233484 25.01.2018. 

 

Ar Jelgavas 3. sākumskolas 3.–4. klašu ansambļa (pedagoģe Ilze Derkusova) 

koncertu pēc restaurācijas atklāta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle, 

kura nebija remontēta kopš atklāšanas 1986. gadā, informē Jelgavas pašvaldība. 

Krišjāņa Barona zāle Jelgavas pilsētas bibliotēkas 3. stāvā izveidota, godinot dainu 

tēva Krišjāņa Barona 150. jubileju, un tās sienas rotā Jelgavas mākslinieka Andreja 

Zvejnieka gleznojumi. Tajos latviešu tautasdziesmu ilustrācijās atspoguļots cilvēka 

mūža ritējums. 

 

Pērn jelgavnieki visvairāk lasījuši latviešu oriģinālliteratūru 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pern-jelgavnieki-visvairak-lasijusi-latviesu-

originalliteraturu 27.01.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā apkopots pērn lasītāko grāmatu tops – arī 2017. gadā 

lasītāko grāmatu saraksta augšgalā ir Noras Ikstenas vēsturiskais romāns «Mātes 

piens», kas pērn pilsētas bibliotēkas lasītājiem izsniegts 74 reizes, informē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā. 

Bibliotēka topu sadalījusi četrās kategorijās – latviešu oriģinālliteratūra, bērnu un 

jauniešu literatūra, nozaru literatūra un tulkotā daiļliteratūra –, un, vērtējot grāmatu 

izsniegumu skaitu, pieprasītākie bijuši latviešu oriģinālliteratūras darbi. 

 

Latviešu oriģinālliteratūras darbu vidū līdzās N.Ikstenas «Mātes pienam» ir arī Laimas 

Kotas «Istaba», Andras Manfeldes «Virsnieku sievas», Māra Bērziņa «Svina garša» 

un Ingas Ābeles «Duna» – visi šie darbi pārstāv vēsturisko romānu sēriju «Mēs – 

Latvija. XX gadsimts». Jāpiebilst, ka arī 2016. gadā šīs sērijas darbi Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā bija lasītākie. 

 

Kategorijā «Bērnu un jauniešu literatūra» populārākās 2017. gadā bija Kīras Kesas 

«Prinča līgava» (1. un 3. grāmata), Džefa Kinnija «Grega dienasgrāmata», Ineses 

Zanderes grāmata «Lupatiņu rīts» un Anetes Mīrsvas «Samsona ceļojums». 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/atjaunota-bibliotekas-krisjana-barona-zale-foto-233484
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/atjaunota-bibliotekas-krisjana-barona-zale-foto-233484
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pern-jelgavnieki-visvairak-lasijusi-latviesu-originalliteraturu
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pern-jelgavnieki-visvairak-lasijusi-latviesu-originalliteraturu
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No nozaru literatūras piedāvājuma Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītāji pērn visvairāk 

izvēlējušies Jura Rubeņa grāmatu «Viņa un viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss», Jūlija 

Krūmiņa «Iļģuciema pašpuikas stāsti», Pētera Struberga «Anatolijs Danilāns: dakteris 

ar atvērtu sirdi», Maikla Ņūtona grāmatu «Dzīve starp dzīvēm» un Demarkē Mišela 

«Tiobas pareģojums». 

 

Bet no tulkotās daiļliteratūras lasītākie darbi pērn bija Klēras Makintošas «Es ļāvu tev 

iet», Šarlotes Betsas «Pils pie ezera», Džeinas Korijas «Mana vīra sieva». Tāpat lasīta 

bija Lūsindas Railijas grāmata «Septiņas māsas» (1. grāmata) un Arnalda Indridasona 

romāns «Purvs». 

 

Izglītības iestādēm dāvina grāmatas un Jelgavas pamatzināšanu rulli 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izglitibas-iestadem-davina-gramatas-un-jelgavas-

pamatzinasanu-rulli 29.01.2018. 

 

Šodien, turpinot Draudzīgā aicinājuma 

tradīciju, Jelgavas pilsētas pašvaldība jau 

septiņpadsmito reizi izglītības iestādēm 

dāvināja grāmatas, kā arī pasniedza 

septīto Jelgavas pamatzināšanu rulli. 

Līdzīgi kā pērn, arī šoreiz Jelgava tajā 

attēlota kā gudra pilsēta. 

«Draudzīgais aicinājums nenozīmē vien 

grāmatu dāvināšanu un lasīšanu, bet arī atbalsta sniegšanu savai skolai, un mums 

visiem kopā ir jāiegulda liels darbs mūsu bērnu zināšanu un prasmju attīstībā,» 

uzrunājot izglītības iestāžu pedagogus, sacīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 

Andris Rāviņš. 

 

Jaunajā Jelgavas pamatzināšanu rullī attēlota informācija par pilsētā izmantotajām 

viedajām tehnoloģijām un infrastruktūras attīstību. Apskatot jaunizveidoto izziņas 

materiālu, var uzzināt, piemēram, to, ka Jelgavā ir 135 brīvpiekļuves interneta punkti, 

un pilsētu 24 stundas diennaktī novēro 120 videokameras. Norādīts arī tas, ka pilsētu 

diennaktī šķērso 36 000 transporta vienību, Jelgavā ir 223 luksofori un daudzi citi 

kvantitatīvi rādītāji. Jāatgādina, ka arī 2017. gadā pamatzināšanu rullī bija iekļauta 

informācija par viedajām tehnoloģijām un pilsētas infrastruktūras attīstību. 2016. gadā 

pamatzināšanu rullis atspoguļoja Jelgavas pilsētai nozīmīgus vēsturiskus faktus, 

lielākos pasākumus un uzņēmējdarbības nozares. Bet 2015. gadā pilsētas pašvaldība 

izstrādāja plakātu «Jelgava vēstures faktos». 

 

Kopā ar pamatzināšanu rulli Jelgavas izglītības iestādes šodien saņēma arī grāmatas. 

Vidusskolu bibliotēkas papildinās Ilzes Zvejas, Aigara Graubas un Andreja Ēķa 

grāmata «Rīgas sargi. Laika stāsti», sākumskolu un pamatskolu bibliotēkām 

pašvaldība dāvināja izzinošo grāmatu «Putnu dziesmas», papildinātu ar audio disku, 

savukārt pirmsskolas izglītības iestādēm – atlantu bērniem «Latvija». Tāpat visas 

izglītības iestādes no pašvaldības saņēma Irmas Kalniņas praktisko padomu grāmatu 

«Pie galda». 

 

«Mums skolā jau izveidojusies pamatzināšanu ruļļu ekspozīcija – izliekam tos 2. un 3. 

stāva gaiteņos, kur atrodas sākumskolas klases. Tāpat ar prieku gaidām Draudzīgā 

aicinājuma pasākumu, jo zinām, ka pašvaldība būs sarūpējusi interesantas grāmatas. 

Pērn saņēmām enciklopēdiju par dabu, bet šogad mūsu bibliotēku papildinās grāmata 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izglitibas-iestadem-davina-gramatas-un-jelgavas-pamatzinasanu-rulli
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izglitibas-iestadem-davina-gramatas-un-jelgavas-pamatzinasanu-rulli
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par putnu dziesmām. Par jaunieguvumiem informējam skolotājus, un viņi savukārt 

nodod informāciju bērniem,» stāsta Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša. Arī 

Jelgavas Valsts ģimnāzija apkopo Jelgavas pamatzināšanu ruļļus. «Kad atgriezīsimies 

savās telpās, plānojam izveidot speciālu stendu pamatzināšanu ruļļiem, taču arī šobrīd 

mums ir siena, kur vienkopus var apskatīt iepriekšējo gadu ruļļus. Tāpat Draudzīgā 

aicinājuma dienā katru gadu saņemam grāmatas no mūsu absolventiem. Mūs ļoti 

atbalsta profesori Baiba Rivža un Uldis Ivans, arī daudzi citi absolventi. Katru gadu 

vidēji saņemam ap divdesmit jaunām grāmatām,» stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas 

direktore Inese Bandeniece. Viņa papildina, ka 3. maijā plānota skolas vēsturei veltītās 

grāmatas atklāšana – tajā būs apkopoti izlaidumu foto, atmiņu stāsti un citas vēstures 

liecības. 

 

Jāatgādina, ka Draudzīgā aicinājuma iniciatīvu Latvijā 1935. gada 28. janvārī 

iedibināja Kārlis Ulmanis. Kustība tika atjaunota 1993. gadā, Draudzīgā aicinājuma 

dienā aicinot ikvienu ziedot skolām grāmatas, mākslas priekšmetus un naudas 

līdzekļus. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sagatavots-septitais-jelgavas-pamatzinasanu-

rullis/ 29.01.2018. 

 

Pagarināta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pagarinata-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-

2017-2018-01-29/ 29.01.2018. 

 

Lai visi čaklie lasītāji paspētu nobalsot par savām mīļākajām Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2017 grāmatām, lasīšanas un vērtēšanas laiks tiek pagarināts līdz 15. 

februārim! 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/gramatas-var-vertet-vel-lidz-15-

februarim-233512 29.01.2018. 

 

Starptautiskā bibliotēkzinātnes konferencē Bobcatsss 2018 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/starptautiska-bibliotekzinatnes-konference-

bobcatsss-2018-2018-01-29/ 29.01.2018. 

 

Šī gada 25. janvārī Rīgā mūsu bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-

Kronberga uzstājās ar referātu starptautiskā bibliotēkzinātnes konferencē Bobcatsss 

2018, kuras šī gada vadmotīvs bija “Power of Reading” (Lasīšanas spēks). Referāta 

nosaukums: “The Cultural Landscape of The City Library of Jelgava: Reading Histories 

and Rethinking Value”. 

 

Pateicamies Liepājas bibliotēkai! 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pateicamies-liepajas-bibliotekai!-2018-01-29/ 

29.01.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājums papildinājies ar vairākām vērtīgām grāmatām, 

kuras mums dāvina Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Tagad lasītāji var paņemt 

uz mājām 1939.gada Jelgavas ceļvedi ar 42 ilustrācijām, kurš bija pieejams tikai 

lasītavā. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sagatavots-septitais-jelgavas-pamatzinasanu-rullis/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sagatavots-septitais-jelgavas-pamatzinasanu-rullis/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pagarinata-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017-2018-01-29/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pagarinata-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017-2018-01-29/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/gramatas-var-vertet-vel-lidz-15-februarim-233512
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/gramatas-var-vertet-vel-lidz-15-februarim-233512
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/starptautiska-bibliotekzinatnes-konference-bobcatsss-2018-2018-01-29/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/starptautiska-bibliotekzinatnes-konference-bobcatsss-2018-2018-01-29/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pateicamies-liepajas-bibliotekai!-2018-01-29/


90 
 

 

  



91 
 

FEBRUĀRIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada februārī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  8 

www.jelgava.lv  8 

www.zz.lv  4 

www.jelgava24.lv  1 

www.delfi.lv  1 

www.biblioteka.lv  1 

Kopā 23 

Notiks daiļlasītāju konkurss bērniem «Riti raiti, valodiņa!» 

http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/notiks-daillasitaju-konkurss-berniem-riti-raiti-

valodina-0  01.02.2018. 

 

Jelgavas izglītības iestāžu skolēni un 

pirmsskolas vecuma bērni, kuru dzimtā 

valoda nav latviešu, aicināti piedalīties 

daiļlasītāju konkursā «Riti raiti, valodiņa!», 

kas Sabiedrības integrācijas pārvaldē 

Skolotāju ielā 8 notiks 20. un 21. februārī. 

Pieteikties konkursam var līdz 13. 

februārim. 

Konkursa mērķis ir pilnveidot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu dzimtās un latviešu 

valodas runas prasmi, rosinot iedziļināties literārajā tekstā, izprast to un pēc iespējas 

skaidrāk nodot vēstījumu klausītājiem. Piedalīties daiļlasītāju konkursā aicināti 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no 5 gadu vecuma un 1.–12. klašu skolēni, 

kuru dzimtā valoda nav latviešu, teikts konkursa nolikumā. 

 

«Riti raiti, valodiņa!» dalībniekiem ir jāsagatavo divi priekšnesumi – viens latviešu, otrs 

– dzimtajā valodā. Bērni un jaunieši aicināti izvēlēties dzeju, prozu vai literāra darba 

fragmentu, kas pauž mīlestību pret dzimteni, cieņu pret valodu, dabas skaistumu, 

darba tikumu, – izvēlētie darbi konkursā būs jāprezentē no galvas, nepārsniedzot 

maksimālo uzstāšanās laiku, kas ir 4 minūtes. Tāpat katram konkursa dalībniekam, 

izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši vecumam tiks iedots literārais teksts, 

kas konkursantam būs jālasa bez iepriekšējas sagatavošanās. Dalībnieki tiks vērtēti 

sešās vecuma grupās: 5–7 gadus veci bērni; 1.–2. klašu skolēni; 3.–4. klašu skolēni; 

5.–6. klašu skolēni; 7.–9. klašu skolēni; 10.–12. klašu skolēni. 

 

Pieteikties konkursam var līdz 13. februārim, aizpildītu pieteikuma anketu sūtot pa e-

pastu evika.kaufelde@dome.jelgava.lv. Pieteikuma anketas veidlapa un konkursa 

nolikums pieejams Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājaslapā. Jāpiebilst, ka 

konkurss notiks divas dienas – 20. un 21. februārī. 

 

«Riti raiti, valodiņa!» organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Jelgavas 

Izglītības pārvaldi un Jelgavas pilsētas bibliotēku. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgava24.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/notiks-daillasitaju-konkurss-berniem-riti-raiti-valodina-0
http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/notiks-daillasitaju-konkurss-berniem-riti-raiti-valodina-0
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Ģimenes dienā – radošās darbnīcas, spēles un meditācija 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-radosas-darbnicas-speles-un-

meditacija 03.02.2018. 

 

Arī šogad Starptautiskā ledus skulptūru 

festivāla laikā Jelgavas pilsētas bibliotēka 

aicina apmeklēt ģimenes dienu «Ledus 

sapņi bibliotēkā», kas notiks 11. februārī 

no pulksten 12 līdz 15. Ģimenes dienas 

īpašā viešņa būs rakstniece Evija Gulbe, 

kas mazo lasītāju vidū pazīstama ar 

stāstiem par žurkulēniem Koko un Riko. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere stāsta, ka ģimenes dienas 

dalībnieki varēs piedalīties radošās darbnīcās «Kolāžas par sapņiem» un «Noķer 

savus sapņus», mācoties darināt kolāžas un sapņu ķērājus. Tāpat bibliotēkā darbosies 

grāmatu apmaiņas punkts un foto stūrītis, bet galda spēļu mīļotāji varēs piedalīties 

spēlē «Atklāj savu bērnību no jauna». Šajā dienā bibliotēkas 3. stāvā darbosies arī 

īpašā meditācijas telpa «Ledus sapņi Jelgavā» – meditatīva atmosfēra tiks radīta ar 

projekcijām un mūziku. Bet tikšanās ar E.Gulbi Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zālē notiks pulksten 13. 

 

Jāpiebilst, ka interesentiem būs iespēja izbaudīt arī attēlu teātra izrādi «Runcis Puncis 

un bibliotēkā nenodotā grāmata: Lieta Nr. 97800062294296». 

 

Ģimenes dienu Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts apmeklēt ikviens 

interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ledus-sapni-biblioteka-2018-02-01/ 01.02.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-

ledus-sapni-biblioteka-233721 09.02.2018. 

http://www.delfi.lv/turismagids/latvija/ne-tikai-ledus-skulpturas-ko-vel-bez-festivala-

brivdienas-apskatit-jelgava.d?id=49719369 08.02.2018. 

 

Jaunumu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-

2018-02-03/ 03.02.2018. 

 

Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā notiek 

tradicionālā Jauno grāmatu diena, kas jau iemantojusi popularitāti lasītāju vidū. 15. 

februārī 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. 

 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2018-

02-04/ 04.02.2018. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-radosas-darbnicas-speles-un-meditacija
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-radosas-darbnicas-speles-un-meditacija
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ledus-sapni-biblioteka-2018-02-01/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-ledus-sapni-biblioteka-233721
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-ledus-sapni-biblioteka-233721
http://www.delfi.lv/turismagids/latvija/ne-tikai-ledus-skulpturas-ko-vel-bez-festivala-brivdienas-apskatit-jelgava.d?id=49719369
http://www.delfi.lv/turismagids/latvija/ne-tikai-ledus-skulpturas-ko-vel-bez-festivala-brivdienas-apskatit-jelgava.d?id=49719369
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-02-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-02-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2018-02-04/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2018-02-04/
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē 16. februārī pulksten 16:00 sāksies 

Jelgavas reģiona "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību" pusfināls. Par dalību 

sacensību finālā Jelgavas kultūras namā šī gada martā, sacentīsies 9 skolu 5.-6.klašu 

skolēni, kas uzvarējuši savas skolas sacensību 1.kārtā. 

 

Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44102&type=0 05.02.2018. 

 

“Pieskāriena” dzejnieki rāda savu “Ziemas bagātību” 

http://www.zz.lv/lietotaju-raksti/pieskariena-dzejnieki-rada-savu-ziemas-bagatibu-

foto-233625 05.02.2018. 

 

28. janvārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā notika Jelgavas Latviešu biedrības dzejas 

kluba “Pieskāriens” dzejnieku lasījumi “Ziemas bagātība”. Ar lasījumiem pasākumā 

uzstājās rudenī un ziemā dzimušie dzejnieki: Ilga Bindre, Rasma Urtāne, Ingūna 

Lipska, Brigita Kārkliņa, Mairita Ķērpe-Dūze, Vija Čerņaka un Austra Ālmane. Ar 

muzikāliem priekšnesumiem priecēja dzejniece un dziedātāja Ingūna Lipska. Tāpat 

pasākumā savu dzeju lasīja “Pieskāriena” dzejnieki Aija Hermane, Ilze Magone, 

Edvīns Jansons, Bendikta Mežale, dzejas kluba vadītājs Jānis Zariņš. Sirsnīgus 

novēlējumus dzejas klubam izteica biedrības valdes priekšsēdētājs Paulis Rēvelis. 

 

Ko vēl bez ledus skulptūrām varēs izbaudīt šajā nedēļas nogalē  

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ko-vel-bez-ledus-skulpturam-vares-izbaudit-saja-

nedelas-nogale 09.02.2018. 

 

Šīs nedēļas nogales centrālais notikums mūsu pilsētā ir 20. Starptautiskais Ledus 

skulptūru festivāls, kas ar festivāla dalībnieku apbalvošanas ceremoniju tiks atklāts jau 

šovakar pulksten 19 un turpināsies arī rīt un parīt. Tāpat šajās dienās interesenti 

aicināti apmeklēt ievērojamākos Jelgavas tūrisma objektus, apciemot savvaļas zirgus 

sniegotajās palienes pļavās un izbaudīt citas aktivitātes visai ģimenei. 

Ledus skulptūru festivāla laikā, no 9. līdz 11. februārim, interesentiem būs iespēja 

apmeklēt Jelgavas pils muzeju, kā arī vienas no nedaudzajām valdnieku dinastiju 

apbedījumu vietām pasaulē – Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes. Jāpiebilst, ka 

kapenes Jelgavas pilī ziemas sezonā parasti ir slēgtas, bet šo sestdien un svētdien, 

10. un 11. februārī, interesenti aicināti vēsturiskās ekspozīcijas apmeklēt no pulksten 

11 līdz 18. 

 

Bet Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī ikviens varēs apskatīt īpaši Ledus 

skulptūru festivāla tēmai veltītu latviešu keramiķu – Sanitas Ābelītes, Artas Baltās, 

Elīnas Titānes, Ilzes Emses-Grīnbergas – lielformāta keramikas un porcelāna darbu 

izstādi «Sapņi. Keramika». Torņa darba laiks 10. februārī būs no pulksten 10 līdz 22, 

bet 11. februārī – no pulksten 11 līdz 20. 

 

Aktīvās atpūtas cienītāji savukārt aicināti doties pastaigā pa Lielupes palienes pļavām, 

kur arī ziemā ganās vairāk nekā 70 savvaļas zirgu. Pastaigā var doties kājām 

individuāli vai vides gida vadībā ar viņa apvidus auto, uzzinot interesantus faktus par 

salu un savvaļas zirgu ikdienu. Ekskursijām var pieteikties pa tālruni 20264343. 

 

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv piedāvā Jelgavas reģionālā Tūrisma centra 

apkopoto pasākumu kalendāru Jelgavā un tuvējos novados nedēļas nogalē un 

nākamajā nedēļā. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44102&type=0
http://www.zz.lv/lietotaju-raksti/pieskariena-dzejnieki-rada-savu-ziemas-bagatibu-foto-233625
http://www.zz.lv/lietotaju-raksti/pieskariena-dzejnieki-rada-savu-ziemas-bagatibu-foto-233625
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ko-vel-bez-ledus-skulpturam-vares-izbaudit-saja-nedelas-nogale
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ko-vel-bez-ledus-skulpturam-vares-izbaudit-saja-nedelas-nogale
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(....) 

 

Iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-0 12.02.2018. 

 

Šonedēļ Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 

ikmēneša Jauno grāmatu diena – 15. februārī 

no pulksten 10 līdz 18 lasītāji varēs iepazīties 

ar bibliotēkas jaunieguvumiem. 

Bibliotēkas grāmatu plauktu papildinājis 201 

jauns izdevums, četras DVD filmas un četri 

CD diski. «Grāmatu jaunumu plauktu 

papildinājušas daudzas interesantas un 

vērtīgas grāmatas, piemēram, Māras Zālītes «Paradīzes putni», kas turpina iepriekš 

izdoto autobiogrāfisko romānu «Pieci pirksti», un dzejnieka un publicista Māra Čaklā 

«Kopoto rakstu» 1. sējums. Mākslas un teātra cienītājus savukārt priecēs grāmatas 

par tādām ievērojamām personībām kā Maija Tabaka, Jānis Ferdinands Tīdemanis, 

Bruno Vasiļevskis un Eduards Smiļģis,» par grāmatu jaunumiem stāsta Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane. Viņa papildina, ka jaunumu plauktā sev 

piemērotu grāmatu atradīs arī ceļojumu piezīmju un Džeimija Olivera kulināro prasmju 

cienītāji. Bet bērnu literatūras klāstā ir tādas grāmatas kā Irīnas Pumpures 

«Vecmāmiņas pūra lāde», Endija Grifitsa un Terija Dentona «26 stāvu namiņš kokā», 

Žozē Letrija un Andrē Letrija «Ja es būtu grāmata», Džeimsa Patersona un Krisa 

Tebeta «Pamatskola. Kā es izdzīvoju cīņā ar huligāniem, brokoļiem un Čūsku kalnu» 

un daudzas citas. 

 

 

 

 

Lasītāju klubiņa tikšanās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lasitaju-klubina-tiksanas-2018-02-14/ 

14.02.2018. 

 

27. februārī pulksten 16:00 notiks kārtējā lasītāju klubiņa tikšanās. Pasākums 

paredzēts svinīgā gaisotnē, jo vēlamies pateikties lasītājiem, kuri mūs atbalsta un 

iesaistās visās bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs. Būs muzikāls pārsteigums, un ne tikai... 

 

Reorganizēs Jaunpēternieku bibliotēku 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ozolnieku-novada/reorganizes-jaunpeternieku-

biblioteku-233833 16.02.2018. 

 

No 1. aprīļa tiks reorganizēta Jaunpēternieku bibliotēka Ozolnieku novadā, lēmuši 

novada domes deputāti. 

 

Cenu pagasta Jaunpēternieku bibliotēka ir mazākā no piecām novada bibliotēkām, 

kuras apkalpojamā teritorijā ir deklarēti 69 iedzīvotāji Jaunpēterniekos un 203 

iedzīvotāji Dalbē. Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas lasītāju skaits bijis 34–113, 

bibliotēkas vadītāja strādā nepilnu darba slodzi – 24 stundas nedēļā. Tāpēc dome 

lēmusi, ka ir lietderīgi reorganizēt bibliotēku, pārveidojot to par Ozolnieku novada 

Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lasitaju-klubina-tiksanas-2018-02-14/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ozolnieku-novada/reorganizes-jaunpeternieku-biblioteku-233833
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ozolnieku-novada/reorganizes-jaunpeternieku-biblioteku-233833
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Plānots, ka no 1. aprīļa apkalpošanas punkts trīs reizes nedēļā tiks atvērts lasītājiem, 

kam nepieciešams klātienē apmeklēt bibliotēku, lai lietotu internetu, datorus, saņemtu 

un nodotu iespieddarbus. Tāpat izsniegšanas punktam tiks abonēti periodiskie 

izdevumi, bet netiks iegādātas grāmatas, grāmatu izsniegšanai tiks izmantoti citu 

novada bibliotēku krājumi. Nepieciešamības gadījumā reizi nedēļā tiks organizēts 

pašvaldības transports pieprasīto iespieddarbu piegādei izsniegšanas punktā. 

 

Bibliotēkas vadītāja no 1. aprīļa strādās kā bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta 

darbiniece, taču noteiktais nepilnais darba laiks un mēnešalga viņai tiks saglabāti. 

 

Publicēts arī: 

http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=rerganizes-janpeerniek-bibliek-zlniek-

nvada/1828395 16.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Skaļās lasīšanas sacensībās izskan 19 grāmatu stāsti 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skalas-lasisanas-sacensibas-izskan-19-gramatu-

stasti 16.02.2018. 

 

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

pirmoreiz norisinājās Skaļās lasīšanas 

sacensības 5.–6. klašu skolēniem, 

pulcējot dalībniekus no deviņām 

Jelgavas pilsētas un reģionālajām 

skolām. «Ierasts, ka bibliotēkā valda 

bijīgs klusums. Šoreiz būs citādi – 

bibliotēkas telpās valdīs skaļas un 

izteiksmīgas balsis,» sveicot 19 bērnus, 

kuri iekļuvuši konkursa pusfinālā 370 dalībnieku konkurencē, uzteica konkursa 

Zemgales reģiona kuratore Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» direktore Baiba 

Karčevska. 

Skaļās lasīšanas sacensības ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā iniciatīva, kas 

tapusi ar mērķi veicināt bērnu interesi lasīt, kā arī patstāvīgi izvēlēties skaļai lasīšanai 

piemērotu literatūru. «Izaicinājums pārbaudīt runas prasmes, paplašināt redzesloku, 

mācīties patstāvīgi pieņemt lēmumus – šie ir tikai daži pamata ieguvumi, bērniem 

iesaistoties konkursā,» teic Jelgavas 4. vidusskolas bibliotekāre Inta Brantevica, 

papildinot, ka sākotnēji konkursa atlase notika skolā, kur aicinājums dalībai konkursā 

guva atsaucību un pulcēja vairāk nekā 60 interesentu. Viena no tām bija arī konkursa 

pusfināliste Agate Kate Sproģe. «Skaļi lasot, svarīgākais būt brīvam un 

nesamākslotam, lai cilvēki aizrautīgi klausītos, kas tad stāstā sekos tālāk,» norāda 5. 

klases audzēkne, uzsverot, ka patīkami iepriecināja iespēja pašai izvēlēties 

lasāmvielu. Savukārt meitenes klasesbiedrene Zaiga Pegle papildina, ka dalība 

konkursā ir iespēja smelties pieredzi. «Katru reizi, kad uzstājos, uztraucos arvien 

mazāk un runāju arvien labāk, jo pamazām pierodu būt uz skatuves,» atzīst meitene, 

papildinot, ka šodien izaicinājusi sevi lasīt Aino Pervika darbu «Prezidents», kurš ir 

piesātināts ar dažādiem asprātīgiem jociņiem un tie jāmāk pareizi pasniegt. 

http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=rerganizes-janpeerniek-bibliek-zlniek-nvada/1828395
http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=rerganizes-janpeerniek-bibliek-zlniek-nvada/1828395
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skalas-lasisanas-sacensibas-izskan-19-gramatu-stasti
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skalas-lasisanas-sacensibas-izskan-19-gramatu-stasti
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Savukārt Jelgavas 2. pamatskolas audzēkņi atzīst, ka ir pārliecināti par savām 

prasmēm, tomēr jūtams satraukums par uzstāšanos svešas auditorijas priekšā. «Ir 

bijusi pieredze, ka citi bērni skatītāju rindās smīn, smejas vai rāda mēli un tu apjūc,» 

slikto pieredzi atminas 6. klases audzēke Melānija Beļinova. Savukārt lasīšanas 

entuziasts Rostislavs Mateckis, mierinot skolas biedreni, saka: «Es arī uztraucos, bet 

novēršu domas, spriežot, ko šobrīd dara mans kaķis. Bet uz skatuves jādomā tikai par 

tekstu.» Atbalstu konkursa laikā saņēmusi un gandarīta ar uzstāšanos bijusi Jelgavas 

4. sākumskolas audzēkne Anna Jasmīna Beinaroviča, kura bija viena no četrām 

pusfinālistēm no 156 skolēniem, kuri vērtēti konkursā atlasē skolā. Meiteni uz Skaļās 

lasīšanas sacensībām pavadīja vecmamma Sandra un draudzene Adele. «Es savulaik 

uzvarēju dzejas lasīšanas konkursā Tukuma reģionā un šodien varēju novērtēt 

mazmeitas runas prasmes,» teic Sandra Beinaroviča, uzsverot, ka talants būt 

izteiksmīgai un prasme noturēt klausītāju uzmanību, ģimenē ir mantota prasme. Tāpat 

konkursa dalībnieki, lasot sagatavotos lasījumus no visdažādāko autoru darbiem, 

atzina, ka tikšanās ar runātājiem paplašina redzesloku – gan smeļoties idejas no 

kolēģiem, gan uzzinot par jaunām grāmatām, kuras gribas paturēt prātā, lai izlasītu. 

 

Jāpiebilst, ka konkursantus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija pieci eksperti. Kā galvenie 

vērtēšanas kritēriji bija dalībnieku nesamākslots, dabisks lasījums, mērens lasīšanas 

temps, piemērota intonācija, iekļaušanās piecās minūtēs un prasme ieinteresēt 

klausītājus izlasīt konkrēto darbu. Konkursa fināla kārtā iekļuva 10 konkursa dalībnieki, 

kuri par ceļazīmi uz valsts mēroga konkursu sacensīsies Jelgavas kultūras namā 23. 

martā. Tāpat finālistiem pievienosies pieci bērni, kuri šodien dažādu apsvērumu dēļ 

neieradās uz pusfinālu. 

 

Pasākuma izskaņā finālistus un pasākuma dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu 

sveica Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, savukārt Jelgavas bērnu bibliotēkas 

lasītājas klātesošos pārsteidza ar pašu iestudētu lugas «Sprīdītis» izrādi. 

 

Skaļās lasīšanas sacensību rezultāti 

 

1.vieta – Matīsam Kaktiņam no Jelgavas 4. sākumskolas; 

 

2. vieta – Madarai Lienei Gailei no Jelgavas 4. sākumskolas un Elīzai Zeltiņai no 

Ozolnieku vidusskolas; 

 

3. vieta – Zaigai Paeglei no Jelgavas 4. vidusskolas un Gunai Zemjānei no Zaļenieku 

komerciālās un amatniecības vidusskolas. 

 

Finālā tika arī Līva Zondaka no Jelgavas 4. vidusskolas, Markuss Ivanovs no Jelgavas 

4. sākumskolas, Jana Apaļā no Staļģenes vidusskolas, Zane Zaksa no Staļģenes 

vidusskolas, kā arī Marta Jefrosīnija Vaidzirde no Zaļenieku komerciālās un 

amatniecības vidusskolas. 

 

Bibliotēkā būs tikšanās ar Guntaru Raču 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-bus-tiksanas-ar-guntaru-racu 18.02.2018. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-bus-tiksanas-ar-guntaru-racu
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Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina 

interesentus uz muzikālu tikšanos ar 

producentu, izdevēju, dziesmu autoru un 

mūziķi Guntaru Raču un sarunām par viņa 

grāmatas «365» 1. un 2. daļu pasākumā 

«Guntars Račs un draugi». Pasākums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 25. 

februārī pulksten 14. 

Jāatgādina, ka grāmatā «365» apkopoti G.Rača aizvadītā gada laikā sarakstīto dzeju 

– 2017. gadu viņš iesāka ar apņemšanos katru dienu sarakstīt vienu dzejoli. Sarunas 

par šo grāmatu, kā arī iespēja satikt mūziķus Andri Alviķi un Uģi Tirzīti Jelgavas 

bibliotēkā – jau nākamnedēļ, 25. februārī. 

 

Pasākumu bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-uz-muzikali-poetisku-tiksanos-un-

gramatas-365-1-un-2-dalas-atversanu-guntars-racs-un-draugi/ 23.02.2018. 

 

Ceļā uz Dziesmu svētkiem 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/cela-uz-dziesmu-svetkiem-2018-02-21/ 

21.02.2018. 

 

Jelgavas pilsēta sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku aicina pilsētas iedzīvotājus 

un pilsētas viesus uz Rīgas Tehniskās universitātes sieviešu kora "Delta" un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes vīru kora "Ozols" koncertu "Ceļā uz Dziesmu 

svētkiem" 2018. gada 11. martā pulksten 14:00 Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona 

zālē.  

 

Pasākuma laikā tiks fotografēts. 

 

Laipni aicināts ikviens interesents! 

 

Guntars Račs: «Arī paša dziesma var uzkrist uz nerviem» 

http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/muzika/guntars-racs-ari-pasa-dziesma-var-uzkrist-

uz-nerviem 25.02.2018. 

 

Vairāk nekā 100 cilvēku šodien 

pēcpusdienu bija izvēlējušies pavadīt 

literāri muzikālā gaisotnē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā, tiekoties ar mūziķi, dziesmu 

autoru, producentu Guntaru Raču un viņa 

draugiem. «Jelgavnieki, liels paldies, ka 

lasāt dzejoļus. Man tas daudz nozīmē. 

Dzejoļi nedzīvo, ja tos nelasa, tāpat kā 

dziesmas neskan, ja tās nedzied,» pēc tikšanās ar jelgavniekiem, sacīja G.Račs. 

G.Račs sarunu pēcpusdienas viesiem stāstīja par savas grāmatas «365» 1. un 2. 

daļas tapšanu, piedzīvojumiem mūziķa gaitās, komponējot un ikdienā. Grāmatas 

«365» 1. un 2. daļā apkopoti G.Rača aizvadītajā gadā sarakstītie dzejoļi – 2017. gadu 

viņš iesāka ar apņemšanos katru dienu sarakstīt vienu dzejoli. «Noteikti arī jums kādu 

dienu ir bijusi sajūta, ka diena galīgi zemē nomesta. Tā es 2016. gada 31. decembrī 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-uz-muzikali-poetisku-tiksanos-un-gramatas-365-1-un-2-dalas-atversanu-guntars-racs-un-draugi/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-uz-muzikali-poetisku-tiksanos-un-gramatas-365-1-un-2-dalas-atversanu-guntars-racs-un-draugi/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/cela-uz-dziesmu-svetkiem-2018-02-21/
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/muzika/guntars-racs-ari-pasa-dziesma-var-uzkrist-uz-nerviem
http://jelgavasvestnesis.lv/kultura/muzika/guntars-racs-ari-pasa-dziesma-var-uzkrist-uz-nerviem
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nolēmu, ka 2017. gadā gribu izdarīt kaut ko paliekošu. Radās ideja katru dienu 

uzrakstīt vienu dzejoli. Atzīšos, kad tiku līdz simtam, pašam šī sāka šķist muļķīga 

apņemšanās. Nav iespējams katru dienu uzrakstīt dzejoli, ja ir daudz ikdienas darbu, 

koncerti, jāraksta dziesmas… Taču palēnām iemanījos jau no pulksten 6.30 katru 

dienu sākt domāt par dzejoli, lai līdz pusnaktij tas būtu publicēts manā profilā 

facebook.com lapā,» atklāja mūziķis, piebilstot, ka ir bijušas arī dienas, kurās sevi 

nācies piespiest. 

 

Šobrīd G.Rača apņemšanās ir vainagojusies ar divām dzejoļu grāmatām. «Patiesībā 

ilgi domāju, vai ir nepieciešams dzejoļus publicēt grāmatā, ja tie visi ir atrodami 

internetā. Atceros, aizgāju uz grāmatnīcu un pārdevējai jautāju: «Vai dzejoļu grāmatas 

ir pieprasītas?» Uz ko saņēmu atbildi: «Nē! Nu vienīgi, ja kāds pazīstams dzejnieks 

dodas viņā saulē, tad pircēji vairāk prasa šī autora darbus.» Bet es tomēr nolēmu, ka 

ir jāizdod dzejoļu krājums, un tā pērn augustā iznāca «365» pirmā daļa,» stāstīja 

G.Račs. 

 

Šodien viņš deva iespēju arī jelgavniekiem nosaukt savu dzimšanas dienas vai kādu 

citu īpašu datumu, un paša autora izpildījumā dzirdēt tieši tajā datumā sarakstīto 

dzejoli. 

 

Uz tikšanos Jelgavā G.Račs bija ieradies kopā ar mūziķiem Andri Alviķi, Uģi Tirzīti un 

īpašajiem viesiem – jelgavnieku Gati Mūrnieku un Kristenu Cīruli no Augšlīgatnes. 

«Katru reizi uz šādām sarunām braucu ar domu – varbūt man izdosies sastapt kādu 

jaunu talantu. Tā es atradu arī jaunu talantīgu jelgavnieku, kura radītās dziesmas jau 

ir nokļuvušas «Muzikālajā bankā», – Gati Mūrnieku, ar kuru mums ir sākusies 

veiksmīga sadarbība,» pastāstīja G.Račs. Mūziķi kopā izpildīja G.Mūrnieka sarakstīto 

dziesmu ar G.Rača vārdiem. «Vienu dienu šķirstīju Guntara grāmatu un iepatikās divi 

pantiņi. Sāku uz ģitāras spēlēt, šķita skaista melodija, bet par īsu. Paprasīju Guntaram 

papildu pantiņus, viņš uzrakstīja vēl četrus, un rezultātā radās dziesma «Bezizeja»,» 

papildināja G.Mūrnieks. G.Račs atzina, ka jelgavnieks G.Mūrnieks ir talantīgs dziesmu 

autors un dziesmu «Bezizeja» drīz plānots ierakstīt studijā, lai nodotu to radio 

klausītāju vērtējumam. 

 

Šodien izskanēja arī stāsts par to, kā radusies dziesma «Par to…», kuru mūziķi arī 

nodziedāja. «Piezvanīja maestro Raimonds Pauls – gribot satikties. Aizeju pie viņa, 

viņš spēlē zemās notis un nerunā. Sēžu, gaidu, kas notiks. Viņš neko nesaka, bet 

spēlē. Pēc piecām minūtēm maestro: «Jānis Streičs filmē jaunu filmu, vajag dziesmu.» 

Prasu par scenāriju, par ko tā būs, kam dziesma paredzēta… Saprotu, ka viņš arī neko 

nezina. Ejot prom, jautāju: «Par ko tad lai rakstu?». Maestro atbild, ka par dzīvi,» 

stāstīja G.Račs, piebilstot, ka tieši pēc tik izsmeļoša stāsta tapusi tituldziesma filmai 

«Likteņdzirnas». 

 

Tāpat G.Račs atklāja, ka arī paša rakstītās dziesmas var uzkrist uz nerviem. «Meitai 

bija kādi trīs četri gadi, braucām ar auto no Liepājas uz Rīgu, klausoties nesen 

iznākušo disku, kurā iekļauta manis rakstītā dziesma «Cāļus skaita rudenī». Meitiņa 

bija iemācījusies vārdus no galvas un visu ceļu neskaitāmas reizes lūdza man to 

dziesmu atkārtot. Tas bija smags pārbaudījums. Šķita, ka arī es pēc tās reizes būšu 

iemācījies vārdus no galvas, bet nekā,» atzina G.Račs, ļaujot skatītājiem dzirdēt šo 

dziesmu arī dzīvajā izpildījumā. 
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Pēc sarunas un nelielā koncerta klausītāji izmantoja iespēju saņemt autogrāfu un 

nofotografēties ar autoru. 

 

Bibliotēkā – tikšanās ar profesoru Anatoliju Danilānu 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-profesoru-anatoliju-danilanu 

27.02.2018. 

 

Nākamnedēļ Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

notiks tikšanās ar profesoru Anatoliju 

Danilānu – 6. martā pulksten 17 profesoru 

tuvāk varēs iepazīt sarunā, ko vadīs 

rakstnieks Pēteris Strūbergs. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve 

Zane Pastere informē, ka tikšanās laikā 

notiks arī sarunas par P.Strūberga 

grāmatu «Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi», kā arī par A.Danilāna 

grāmatām «Dzīvo vesels. Profesora Danilāna ceļa zīmes» un «Dzīvo priecīgs un 

vesels!». 

 

Ieeja pasākumā ar ielūgumiem, ko iespējams saņemt Jelgavas bibliotēkās. Jāpiebilst, 

ka ielūgumu skaits ir ierobežots. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-bus-tiksanas-ar-profesoru-anatoliju-

danilanu/ 21.02.2018. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/saruna-ar-un-par-profesoru-danilanu-233930 

24.02.2018. 

 

Papildināts Jelgavas pilsētas bibliotēkas ekskursiju un bibliotekāro stundu 

piedāvājums! 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/papildinats-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-

ekskursiju-un-bibliotekaro-stundu-piedavajums!-2018-02-28/ 28.02.2018. 

 

Eriks Ādamsons un Jelgava. Visiem interesentiem, un sevišķi skolēniem mācību 

programmas ietvaros, iepazīsoties ar E.Ādamsona daiļradi, piedāvājam nodarbību 

bibliotēkā, kuras laikā mūsu speciālista vadībā, kopīgi darbojoties, uzzināsiet 

mazzināmus un interesantus faktus par smalko kaišu meistaru E. Ādamsonu un viņa 

dzimtu, Jelgavu un novadu. Varēsiet aplūkot nepublicētus materiālus un fotogrāfijas 

no kolekcionāra J. Vilka privātā arhīva. Gaidīsim jūs bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

  

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-profesoru-anatoliju-danilanu
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-bus-tiksanas-ar-profesoru-anatoliju-danilanu/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-bus-tiksanas-ar-profesoru-anatoliju-danilanu/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/saruna-ar-un-par-profesoru-danilanu-233930
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/papildinats-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-ekskursiju-un-bibliotekaro-stundu-piedavajums!-2018-02-28/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/papildinats-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-ekskursiju-un-bibliotekaro-stundu-piedavajums!-2018-02-28/
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MARTS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada martā 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  9 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  5 

www.biblioteka.lv  4 

www.novaja.lv  4 

Kopā 25 

 

Izdots Jelgavas pastkaršu albums 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izdots-jelgavas-pastkarsu-albums   
02.03.2018. 

 

«Pastkartes ir nozīmīgs 

vēstures avots, turklāt nereti 

tajās ir attēloti tādi objekti, kuru 

fotogrāfijas nav atrodamas. Uz 

pastkartēm attēlotā tematika ir 

ļoti dažāda, bet mums interesē 

mūsu pilsēta – kāda 

izskatījusies senā Jelgava, kā 

tā mainījusies un ko vēl 

interesentu par mūsu pilsētu 

mums spēj atklāt pastkartes. Šī grāmata ir liels ieguvums ikvienam, kam interesē 

Jelgavas vēsture,» šodien, atklājot pastkaršu grāmatu «Jelgavas albums», norādīja 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase. 

Albumu veidoja muzeja kolektīvs, no krājumā esošajiem vairākiem tūkstošiem 

pastkaršu atlasot apmēram 300, kas ievietotas grāmatā. Muzeja galvenais krājuma 

glabātājs Aldis Barševskis stāsta, ka agrāk pastkaršu sūtīšana bija populāra, un tās 

tika izgatavotas ar visdažādāko tematiku. Iecienīta bijusi svētku tematika – cilvēki cits 

citu apsveikuši gan Ziemassvētkos, gan Līgo, gan Lieldienās, gan Jaunajā gadā – un 

dažādas apsveikumu pastkartes citos svarīgos notikumos. Tāpat bieži uz pastkartēm 

tiek attēloti dažādi objekti, kas Jelgavas vēstures kontekstā ir ļoti svarīgi, jo ir daudz 

objektu, kuru fotogrāfiju nav, bet tie ir iemūžināti pastkartē. «Reiz kāda zinātniece 

interesējās par Nikolaja jeb Svētās Vienības baznīcas interjeru, vitrāžām un altāri, bet 

muzejā šādu fotoattēlu nebija. Toties atradām pastkarti, uz kuras bija attēlota baznīca 

no ārpuses un iekšpuses,» stāsta A.Barševskis. Viņš min arī citus vēsturiskus objektus 

Jelgavā, par kuriem vienīgās liecības saglabājušas pastkartes, piemēram, bērnu rotaļu 

laukums pie pils cara laikā, Lindes viesnīcas, kurā 1919. gadā apmetās Latvijas 

Pagaidu valdība, vestibils, Grebnera parks un Grebnera vaskadrānu un cepuru fabrika, 

tāpat tikai pastkartē iemūžināts fakts, ka agrāk jelgavnieki ziemā slidojuši pa Driksu. 

Savukārt populārākie pastartēs attēlotie Jelgavas objekti ir pils, Svētās Trīsvienības 

baznīca, Academia Petrina, Ģintermuiža, Reālskola (tagadējā LLU Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultāte). 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izdots-jelgavas-pastkarsu-albums
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G.Grase uzsver, ka liels ieguvums muzejam bija Jelgavas patriota Modra Ziemeļa 

pastkaršu kolekcijas iegāde 2002. gadā. «Es savu kolekciju biju krājis 27 gadus. 

Kolekcionēju tikai pastkartes par Jelgavu, un manā kolekcijā bija ap 2500 pastkaršu. 

Zināt, tas nebija nemaz tik vienkārši. Pēc kara dažādās Latvijas pilsētās tika rīkoti 

slepeni tirdziņi, kuros tirgoja senās grāmatas, materiālus, bet milicija centās tos 

kontrolēt. Gadījās arī tā, ka to, ko nopirki, milicija atņēma un iznīcināja,» stāsta 

kolekcionārs. Viņš teic, ka lēmums šķirties no ilgi krātās kolekcijas nebija viegls, turklāt 

bijuši arī citi interesenti – divi baltvācu vēsturnieki, kuri solījuši dolārus un teikuši, ka 

nav ko sadarboties ar muzeju, jo muzejam jau neesot naudas. «Man bija tāds 

paradums – iegādājoties kartīti, es tai otrā pusē ar zīmuli uzrakstīju cenu, par kādu to 

nopirku. Par tādu cenu es tās pārdevu arī muzejam,» norāda M.Ziemelis. 

 

Albumā iekļautas ap 300 pastkaršu, kas sagrupētas vairākās tematiskās nodaļās, 

piemēram, ielas, būves, sakrālās celtnes. Katras nodaļas sākumā ir neliels apraksts, 

kā arī pie katras kartītes ir norādīts gads un vieta – arī tas ir būtiski, jo ļauj datēt 

notikumus un izprast pilsētas un sabiedrības attīstību un izmaiņas laika griežos. 

Grāmatā apkopotas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma kartītes. «Pastkartes 

ļauj mums ieraudzīt, cik fantastiski skaista bijusi Jelgava, un tāpēc vēl jo skumjāk ir, 

ka karā tā tika nopostīta. Vēsturiskais skatījums uz pilsētu ir ļoti būtisks, jo dod mums 

iemeslus lepoties ar savu pilsētu, kā arī iedvesmo jaunām lietām, jo, kā saka, – ja 

nezini savu pagātni, nevari domāt arī par nākotni,» norādīja Jelgavas domes 

priekšsēdētājs Andris Rāviņš. 

 

 Albums izdots ar pašvaldības finansiālu atbalstu un iespiests «Jelgavas tipogrāfijā» 

1000 eksemplāru lielā tirāžā. Tas būs pieejams pilsētas bibliotēkās, bet interesenti 

grāmatu var iegādāties Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Cena 

– 18 eiro (norēķināties var gan skaidrā naudā, gan ar karti). 

 

Kā stāsta muzeja speciālisti, pirmā pastkarte pasaulē esot nosūtīta 1415. gadā, kad 

kāds franču dzejnieks bija sacerējis balādi un Valentīndienā nosūtījis savai sievai. 

Latvijā pirmā zināma pastkarte nosūtīta 1894. gadā, bet Jelgavā – 1895. gadā, un uz 

tās bija attēlota bijusī katoļu baznīcas ēka. 

 

Bibliotēkās audzis lasītāju skaits 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-audzis-lasitaju-skaits 05.03.2018. 

 

Apkopoti dati par mūsu pilsētas bibliotēku darba rādītājiem aizvadītajā gadā. 

Pārlielupes, Miezītes, bērnu bibliotēkas «Zinītis», kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

darba rādītāji liecina, ka 2017. gadā pilsētas bibliotēkās kopumā ir audzis lasītāju 

skaits – par 106 cilvēkiem. 2016. gadā bibliotēkās bija reģistrēti 10 808 lasītāji, bet 

2017. gadā – 10 914, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. 

Vislielākais lasītāju pieaugums pērn bijis Pārlielupes bibliotēkā – par 155 lasītājiem 

vairāk nekā 2016. gadā –, kā arī bērnu 

bibliotēkā «Zinītis» – tur pērn reģistrēts 

par 151 lasītāju vairāk nekā 2016. gadā. 

«Nenoliedzami, lasītājiem ir ļoti svarīga 

bibliotēku vide – to pierāda Pārlielupes 

bibliotēka, kura pēc 2016. gadā 

veiktajiem remontdarbiem tagad ir 

gaiša, skaista un aicinoša. Daudzi 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-audzis-lasitaju-skaits
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Pārlielupes iedzīvotāji atraduši bibliotēku no jauna, un daudzi nebeidz priecāties par 

labajām pārmaiņām,» lasītāju skaita pieaugumu Pārlielupes bibliotēkā vērtē L.Zariņa. 

Savukārt bērnu bibliotēkā «Zinītis» lasītāju skaita pieaugumu veicinājusi sadarbībai ar 

izglītības iestādēm, kas izmanto bibliotēkas tematisko ekskursiju un bibliotekāro 

stundu piedāvājumu. «Ģimenes ar pirmsskolas vecuma bērniem bibliotēku 

iepazinušas lasīšanas veicināšanas programmā «Grāmatu starts» vai «Pūcītes 

skola». Bērnu bibliotēkas pakalpojumi kļūst arvien interesantāki un saistošāki, tāpēc 

mūsu lasītāji atved uz bibliotēku arī savus draugus, kas kļūst par bibliotēkas 

lietotājiem,» papildina pilsētas bibliotēkas direktore. Savukārt Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā lasītāju skaits pērn ir mazinājies par 271 cilvēku. 

 

Tāpat pilsētas bibliotēkās kopumā, salīdzinot ar 2016. gadu, pērn samazinājies 

apmeklējumu skaits – 2017. gadā bibliotēkās reģistrēts par 5475 apmeklējumiem 

mazāk nekā 2016. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore skaidro, ka pagājušogad 

pilsētas bibliotēkā notika remontdarbi: bibliotēka vairākas nedēļas bija slēgta, un 

Barona zālē nenotika pasākumi restaurācijas darbu dēļ – tādēļ ievērojami samazinājās 

apmeklējumu skaits pilsētas bibliotēkā, ietekmējot arī kopējos rādītājus. Savukārt 

Miezītes un Pārlielupes bibliotēkā apmeklējumu skaits pērn pieauga. Vidēji dienā pērn 

pilsētas bibliotēkas apmeklēja 358 lasītāji. 

 

2017. gadā par 736 pieaudzis izsniegumu skaits pilsētas bibliotēkās. «Liels prieks, ka 

pieaudzis izsniegums tieši bērniem līdz 18 gadu vecumam,» vērtē L.Zariņa. Viņa 

stāsta, ka Latvijā kopumā ir palielinājusies interese par oriģinālliteratūru. Arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā ir notikušas vairākas tikšanās ar latviešu autoriem, kas noteikti 

veicinājušas lasītāju interesi par vietējo autoru darbiem. «Mūsu lasītāji īpaši iecienījuši 

sēriju «Mēs. Latvija, XX gadsimts», tāpat palielinājies žurnālu, periodisko izdevumu 

izsniegums, jo daudzi izdevumi, kas līdz šim bija lasāmi tikai uz vietas, no pagājušā 

gada tiek doti lasīšanai mājās, un lasītāji to aktīvi izmanto. Populāra lasāmviela ir, 

piemēram, «Ilustrētā Zinātne», «Ilustrētā Pasaules Vēsture», «Praktiskais Latvietis» 

un daudzi citi. Tāpat aktīvu interesi par lasīšanu rosina reklāmas Latvijas medijos. 

Lasītāko grāmatu vidū ir Jura Rubeņa «Viņa un viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss», 

Pētera Struberga grāmata par profesoru Danilānu un citas,» skaidro pilsētas 

bibliotēkas direktore. 

 

Pērn pilsētas bibliotēkās par 9035 vienībām samazinājies krājums. «Krājums 

samazinās, jo norakstām neizmantotu – parasti padomju gados izdotu un fiziski bojātu 

– literatūru. Protams, senās un retās grāmatas, pat, ja tās nelasa bieži, mēs īpaši 

sargājam un lepojamies ar tām. Norakstīšana ir viens no mūsu darba svarīgiem 

virzieniem, lai grāmatas bibliotēkas plauktos vienmēr ir aktuālas un labā stāvoklī,» 

norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore. 

 

L.Zariņa papildina, ka tāpat bibliotēka aktīvi strādā ar starpbibliotēku abonementa 

moduli. «Lasītājiem tiek 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», un darbojas arī papildu pakalpojums – 

pirmstermiņa atgādinājums. Dienu pirms nodošanas termiņa beigām tiek nosūtīta 

informācija uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, nodrošinot tūlītēju atgriezenisko saiti, 

ja lietotājs vēlas termiņu pagarināt. Joprojām aktīvs ir pakalpojums «Paņemto grāmatu 

nodod jebkurā tuvākajā bibliotēkā»,» atgādina Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore. 
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Tikšanās ar profesoru Anatoliju Danilānu 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44317&type=1 05.03.2018. 

 

Jelgavas pilsēta, sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku, aicina pilsētas iedzīvotājus 

un pilsētas viesus uz tikšanos ar profesoru Anatoliju Danilānu 2018. gada 6. martā 

pulksten 17.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zālē (Akadēmijas ielā 26, 

Jelgavā). Tikšanos vadīs rakstnieks Pēteris Strūbergs un klausītājiem būs iespējams 

uzzināt ko jaunu par P.Strūberga grāmatu "Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu 

sirdi", "Dzīvo vesels. Profesora Danilāna ceļa zīmes" un profesora jaunāko grāmatu 

"Dzīvo priecīgs un vesels!". Pasākuma apmeklētājiem būs iespējams arī iegādāties 

grāmatas par īpaši draudzīgām cenām. Ieeja pasākumā ar ielūgumiem, kurus 

iespējams saņemt Jelgavas pilsētas bibliotēkās. Pasākuma laikā tiks fotografēts. Uz 

tikšanos bibliotēkā – labo sajūtu vietā! 

 

Sadziedāsies LLU un RTU kori 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/koncerti/sadziedasies-llu-un-rtu-kori-234097  

05.03.2018. 

 

Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku 11. martā pulksten 14 

bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē aicina interesentus uz LLU vīru kora “Ozols” un Rīgas 

Tehniskās universitātes sieviešu kora “Delta” koncertu “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. 

 

Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44321&type=1 05.03.2018. 

 

Brīvlaikā bibliotēkās – izzinošas un radošas aktivitātes 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-

radosas-aktivitates 06.03.2018. 

 

Skolēnu pavasara brīvlaikā no 12. līdz 

16. martam Jelgavas bibliotēkās – 

Pārlielupes, Miezītes un bērnu bibliotēkā 

«Zinītis» – interesentiem būs iespēja 

apmeklēt radošas un izzinošas 

aktivitātes, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 

Miezītes bibliotēkā 14. un 16. martā no 

pulksten 15 līdz 17 skolēniem būs iespēja piedalīties radošā nodarbībā «Logu 

dekorēšana pavasarim». Bet bērnu bibliotēkā «Zinītis» no 12. līdz 16. martam 

bibliotēkas darba laikā interesenti varēs pārbaudīt savas informācijas meklēšanas 

prasmes, piedaloties konkursā «Orientējies bibliotēkā». Katram aktivitātes 

dalībniekam tiks izsniegti uzdevumi un jautājumi, uz kuriem atbildes būs jāmeklē 

bibliotēkas resursos – datubāzēs, grāmatu plauktos, mājaslapā, sociālajos tīklos un 

citviet. 

 

Arī Pārlielupes bibliotēkā aktivitātes notiks visas nedēļas garumā – interesenti varēs 

piedalīties zīmēšanas darbnīcā, iepazīties ar grāmatu jaunumiem, mācīties atpazīt 

putnu dziesmas, skatīties filmas un pat cept vafeles. «Bērnus bibliotēkā ar prieku 

uzņemam katru dienu – daudzi, kas tepat netālu dzīvo, nāk uz bibliotēku pēc stundām. 

Brīvlaikā savukārt īpaši aicinām sākumskolas bērnus – viņi var nebūt arī mūsu lasītāji. 

Droši var ņemt līdzi arī jaunākus un vecākus draugus un ģimenes locekļus,» aicina 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44317&type=1
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/koncerti/sadziedasies-llu-un-rtu-kori-234097
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44321&type=1
http://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-radosas-aktivitates
http://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-radosas-aktivitates
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Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Veneranda Godmane. Pirmdien, 12. martā, interesenti 

aicināti uz zīmēšanas maratonu, kurā, izmantojot sagataves, varēs iemācīties zīmēt 

un krāsot pāvu, kā arī zīmēt zīmējumus pēc savas patikas. 13. martā bibliotēkā notiks 

jauno grāmatu apskats un lasīšana. «Trešdien, 14. martā, skolēnu pēcpusdienā «Putni 

mums apkārt» ar skaņu grāmatu palīdzību mācīsimies atpazīt putnu balsis, īpaši 

koncentrējoties uz putniem, kas dzīvo tepat, Jelgavā,» papildina V.Godmane. 15. 

marts savukārt bibliotēkā būs multfilmu diena, bet skolēnu brīvlaika aktivitātes 

Pārlielupes bibliotēkā noslēgsies 16. martā – interesenti aicināti uz pasākumu «Cepam 

vafeles», kurā ikviens pats varēs izcept sev kādu gardumu. Aktivitātes katru dienu 

sāksies pulksten 12. 

 

Brīvlaika aktivitātes bibliotēkās var apmeklēt gan bibliotēku lasītāji, gan arī citi 

interesenti – iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/skolenu-brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-

radosas-aktivitates 12.03.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/skolenu-brivlaika-bibliotekas-

izzinosas-un-radosas-aktivitates-234099 06.03.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33079 06.03.2018. 

 

Bibliotēkā stāstīs par «smalko kaišu» meistaru Eriku Ādamsonu 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/biblioteka-stastis-par-smalko-kaisu-meistaru-

eriku-adamsonu 06.03.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā papildināts 

ekskursiju un bibliotekāro stundu 

piedāvājums – turpmāk interesentiem 

būs iespēja tuvāk iepazīt dzejnieku, 

dramaturgu un tulkotāju Eriku Ādamsonu 

un uzzināt vairāk par viņa saistību ar 

Jelgavu, piedaloties bibliotekārajā stundā 

«Eriks Ādamsons un Jelgava». 

Šī izzinošā bibliotekārā stunda būs vērtīga ikvienam interesentam, taču īpaši to 

apmeklēt aicināti vidusskolēni, skolas programmā apgūstot vielu par E.Ādamsonu. 

«Novadpētniecība ir viens no bibliotēkas darbības virzieniem, tādēļ šajā bibliotekārajā 

stundā uzmanību vērsīsim uz Erika Ādamsona saistību ar Jelgavu – tieši šeit, dzīvojot 

Pavasara ielā, viņš ir sarakstījis daļu savu darbu,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Nodarbības gaitā, kopīgi 

darbojoties, interesenti uzzinās maz zināmus un interesantus faktus par tā saukto 

«smalko kaišu» meistaru E.Ādamsonu un viņa dzimtu, Jelgavu un novadu. Tāpat būs 

iespēja aplūkot nepublicētus materiālus un fotogrāfijas no kolekcionāra Jāņa Vilka 

privātā arhīva. 

 

Nodarbības aptuvenais ilgums ir viena stunda, un tā notiek Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

Akadēmijas ielā 26. Pieteikt savu dalību nodarbībā var pa tālruni 63007747 vai 

26367743. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/skolenu-brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-radosas-aktivitates
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/skolenu-brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-radosas-aktivitates
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/skolenu-brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-radosas-aktivitates-234099
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/skolenu-brivlaika-bibliotekas-izzinosas-un-radosas-aktivitates-234099
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33079
http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/biblioteka-stastis-par-smalko-kaisu-meistaru-eriku-adamsonu
http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/biblioteka-stastis-par-smalko-kaisu-meistaru-eriku-adamsonu
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Jāpiebilst, ka E.Ādamsons (1907–1946) latviešu literatūras mantojumā ir atstājis savu 

īpašo, smalko un estētisko pasaules redzējumu. Par viņa nozīmīgāko darbu 

uzskatāms noveļu krājums «Smalkās kaites», kas iekļauts Latvijas kultūras kanonā. 

 

Ar pilnu Jelgavas bibliotēku ekskursiju un bibliotekāro stundu sarakstu var iepazīties 

ŠEIT. 

 

 

 

Bibliotēkā iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-

jaunumiem-0 08.03.2018. 

 

15. martā Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

notiks Jauno grāmatu diena, aicinot 

ikvienu lasītāju no pulksten 10 līdz 19 

iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas 

jaunieguvumiem. 

Martā bibliotēkas grāmatu plauktus 

papildinājuši 228 jauni izdevumi, 10 DVD 

un viens CD disks – jaunieguvumu vidū ir 

daudz bērnu grāmatu, tāpat interesentiem būs iespēja lasīt mīlestības un 

kriminālromānus, dzeju, ceļojumu aprakstus un citus vērtīgus izdevumus. 

 

«Bibliotēkā ir vairāki jaunumi bērniem, piemēram, grāmatas «Mazais jēriņš», «Zaķa 

Garauša laimes zeme», «Kā skuķis par meitenīti kļuva», «Pusnakts banda», 

«Sniegbaltais un ogļmelnais», «Hello, Rūbij! Ekspedīcija internetā», kā arī citas 

grāmatas bērniem un par bērniem. Tāpat jaunumu vidū ir arī Aivara Kļavja vēsturiskais 

piedzīvojumu romāns «Melnais akmens», kuru lasot, mēs kļūstam par lieciniekiem 

tam, kā senās tautas no stepēm atnāca dzīvot pie Baltijas jūras. Bet Māras 

Jakubovskas grāmata «Paņem mani sev līdzi» emocionāli stāsta par dzīvnieku 

patversmēm, kā arī atbildību un līdzcietību,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

pārstāve Sandra Silmane. Tāpat klajā nākusi arī jaunākā profesora Anatolija Danilāna 

grāmata «Dzīvo priecīgs un vesels!», kas apkopo pēdējo divdesmit gadu laikā 

profesora gūtās atziņas – šī grāmata ir turpinājums pirmajam, 2017. gada nogalē 

iznākušajam, rakstu krājumam «Dzīvo vesels!». 

 

Bet rokdarbu mīļotājiem būs iespēja izvēlēties kādu no grāmatām angļu valodā, 

uzzinot vairāk par adīšanu, batikošanu, rotu izgatavošanu un citiem rokdarbiem. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Digitālajā nedēļā akcentēs drošību internetā un viedierīču lietošanā 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/digitalaja-nedela-akcentes-drosibu-interneta-

un-viediericu-lietosana 12.03.2018. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-0
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-0
http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/digitalaja-nedela-akcentes-drosibu-interneta-un-viediericu-lietosana
http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/digitalaja-nedela-akcentes-drosibu-interneta-un-viediericu-lietosana
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No 19. līdz 23. martam jau devīto gadu 

Latvijā norisināsies Digitālā nedēļa, kas 

līdz šim bija zināma kā E-prasmju nedēļa. 

Pasākumu organizēšanā tradicionāli 

iesaistījusies arī Jelgava, Zemgales 

reģiona Kompetenču attīstības centrā 

(ZRKAC), pilsētas bibliotēkās, LLU, 

Jelgavas tehnikumā un pilsētas 

medicīnas iestādēs piedāvājot piedalīties bezmaksas nodarbībās un uzlabot savas e-

prasmes. 

«Šā gada prioritātes Digitālās nedēļas gaitā saistītas ar kritisko domāšanu un mediju 

pratību, drošību digitālajā vidē, personu datu aizsardzību, kā arī specifiskiem 

individuāliem jautājumiem par pakalpojumiem e-vidē,» stāsta ZRKAC Informācijas 

resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja un Digitālās nedēļas koordinatore Jelgavā 

Antra Škinča, uzsverot, ka šogad vairākas tēmas aktualizētas līdz ar notiekošo valstī, 

piemēram, jaunu likumu pieņemšanu un asākajiem jautājumiem mediju telpā. Tāpat 

būs pieejamas lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības par tēmām, kas bijušas 

pieprasītas pagājušā gada pasākumos. 

 

Tiešsaistē pētīs savu dzimtu 

 

Šogad ar vēl nebijušu aktivitāti – «MyHeritage» – Digitālajā nedēļā piedalīsies 

Jelgavas pilsētas bibliotēka. ««MyHeritage» ir mūsdienīgs rīks dzimtas pētniecībai,» 

skaidro A.Škinča. Tā ir maksas platforma, kurai Digitālās nedēļas laikā Jelgavas 

pilsētas bibliotēka nodrošinās bezmaksas piekļuvi. Tāpat vairākas izzinošas un 

tehnoloģiskas nodarbes jauniešu auditorijai būs pieejamas Jelgavas tehnikumā. 

Digitālās nedēļas gaitā skolēni tiks aicināti iesaistīties «Lego» darbnīcā, mācīties 

programmēt un likt lietām strādāt ar «Arduino» programmu. Jelgavas tehnikumā arī 

viesosies vairāki uzņēmēji, kuri jauniešus iepazīstinās ar inovācijām, piemēram, 3D 

printeri un virtuālās realitātes rīkiem. 

 

Jāpiebilst, ka līdztekus plašajam pasākumu klāstam, kas norisināsies mūsu pilsētā, ik 

dienu Digitālās nedēļas gaitā notiks visdažādākie semināri tiešsaistē. Iepazīties ar 

programmu iespējams mājaslapā www.eprasmes.lv, sadaļā «Pasākumu kalendārs». 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalas-nedelas-aktivitates-jelgava 

19.03.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33184 19.03.2018. 

 

Pilsētas vēsturi stāstīs caur jelgavnieku atmiņām 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/pilsetas-vesturi-stastis-caur-jelgavnieku-

atminam 17.03.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi aicina skolēnus 

piedalīties projektā «Pastāsti Jelgavai», veidojot audiointervijas ar vecvecākiem vai 

citiem radiniekiem, kas ilgus gadus dzīvo Jelgavā un ir gatavi dalīties savās atmiņās. 

Audiostāstus var iesniegt līdz 20. aprīlim. 

Bibliotēkā norāda, ka saruna jāveido kā stāsts par kādu konkrētu vietu vai ielu Jelgavā, 

ar kuru saistās īpašas atmiņas, kāds nozīmīgs dzīves notikums. Iespējams, stāsts var 

veidoties kā dialogs par Jelgavas vietām, jo katrai paaudzei ir savs redzējums. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalas-nedelas-aktivitates-jelgava
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33184
http://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/pilsetas-vesturi-stastis-caur-jelgavnieku-atminam
http://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/pilsetas-vesturi-stastis-caur-jelgavnieku-atminam
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«Sadarbojoties ar skolēniem, vēlamies papildināt bibliotēkas novadpētniecības 

krājumu ar stāstu audioierakstiem, kā arī fotogrāfijām, kurās redzams jaunietis, un, ja 

iespējams, arī vecvecāks pie tā 

Jelgavas objekta, par kuru tiek stāstīts. 

Šāda kolekcija kļūtu par lielisku dāvanu 

ikvienam jelgavniekam – tā sniegtu 

iespēju ieraudzīt mūsu pilsētu un tās 

iedzīvotājus cauri laikiem, kā arī uzzināt 

un saprast vairāk gan par savu pilsētu, 

gan par sev tuvajiem un mīļajiem,» 

norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre Gundega Kalniņa. Viņa papildina, ka katrs 

saņemtais materiāls tiks izvērtēts, un izvēlētas interesantākās stāsta daļas, kas tiks 

iekļautas novadpētniecības krājumā un ar laiku publicētas arī bibliotēkas mājaslapā, 

lai stāsti būtu pieejami ikvienam. 

 

Intervijas gaitā vēlams pievērsties šādu jautājumu pārrunāšanai: cik ilgu laiku 

uzrunātais cilvēks dzīvo, strādā Jelgavā; kad ir studējis Jelgavā; kādas spilgtas 

atmiņas saistās ar konkrētu Jelgavas objektu vai ielu; kā stāstā pieminētais objekts ir 

mainījies – varbūt tas mūsdienās atrodas pavisam citā vietā; kāda gaisotne stāstā 

minētājā periodā valdīja pilsētā? 

 

Respondentam pirms intervijas jāaizpilda veidlapa «Vienošanās par intervijas 

ierakstīšanu, transkribēšanu un fotomateriālu izmantošanu», kurā intervējamais 

apliecina, ka neiebilst ieraksta publicēšanai bibliotēkas datubāzē. 

 

Stāstu audioieraksti un fotoattēli projekta dalībniekiem jāiesniedz līdz 20. aprīlim. 

Audioierakstus var sūtīt elektroniski pa e-pastu gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv 

vai aiznest uz bibliotēku savā datu nesējā. Saņemt papildu informāciju un pieteikt 

dalību projektā var pa tālruni 63007747, 26429647 vai e-pastu 

gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-veidot-audiostastus-par-jelgavu 

17.03.2018. 

 

Saka paldies olimpiešiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/sports/dazadi/saka-paldies-olimpiesiem 22.03.2018. 

 

«Šogad mums, jelgavniekiem, februāris bija īpašs, jo turējām īkšķus par saviem 

sportistiem olimpiskajās spēlēs. Tāpēc vēlreiz gribu teikt paldies mūsu olimpiešiem 

šorttrekistam Robertam Zvejniekam un daiļslidotājai Diānai Ņikitinai par sagādāto 

iespēju sekot līdzi vērienīgākajam sporta notikumam ar citām sajūtām un degsmi,» 

šodien, sveicot Jelgavas sportistus par sasniegumiem janvārī un februārī, uzsvēra 

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne. 

mailto:gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-veidot-audiostastus-par-jelgavu
http://www.jelgavasvestnesis.lv/sports/dazadi/saka-paldies-olimpiesiem
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Abi olimpieši atzina, ka olimpiskās 

spēles ir īpašs notikums un sajūtas, 

esot tur, atšķiras no sajūtām jebkurās 

citās sacensībās. «Tas nav pat tā, kā 

pasaules čempionātā – tas ir pavisam 

kas cits ar pavisam citām emocijām, 

ko man joprojām ir grūti raksturot un 

aprakstīt,» saka Diāna. Viņa 

olimpiskajās spēlēs Phjončhanā 

izcīnīja 26. vietu. «Es noslidoju ļoti labi un gan pati, gan mans treneris Stefans 

Lambjēls ar manu sniegumu esam apmierināti. Vienīgi ar tiesnešu piešķirtajiem 

punktiem neesam apmierināti,» teic sportiste, kura to skaidro ar faktu, ka viņa nav vēl 

tik zināma daiļslidošanas elitē. Savukārt R.Zvejnieks olimpiskajās spēlēs 500 metru 

distancē izcīnīja 10. vietu un 1000 metru distancē – 15. vietu. «Biju dzirdējis, ka saka 

– ja esi olimpietis, tad uz visu mūžu. Tagad es saprotu šo teicienu un varu tam piekrist 

– ja esi tur nokļuvis, tad darīsi visu, lai atgrieztos un jau cīnītos par ko citu,» norāda 

Roberts. «Manuprāt, eiropietim olimpiskajās spēlēs iekļūt top 30 ir ļoti labs panākums,» 

olimpiešu sniegumu novērtēja Sporta servisa centra vadītājs Juris Kaminskis, 

piebilstot, ka Roberta un Diānas laiks varētu būt nākamajās ziemas olimpiskajās 

spēlēs Pekinā 2022. gadā. 

 

Par panākumiem Latvijas un starptautiskā mērogā šodien sveikti arī Jelgavas Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas džudisti, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas 

audzēkņi, biedrības «Jelgavas roņi» ziemas peldētāji, basketbola kluba 

«Jelgava/LLU» spēlētājs Jēkabs Rozītis un treneris Gatis Justovičs, cīņas kluba 

«Milons» cīkstoņi un karatists Kalvis Kalniņš, kurš gan uz pasākumu nebija ieradies. 

Tāpat klāt nevarēja būt vairāki peldēšanas skolas audzēkņi, jo Latvijas izlases sastāvā 

dodas uz Kauņu, kur startēs Baltijas čempionātā. Savukārt olimpieša šorttrekista 

R.Zvejnieka trenere Evita Krievāne-Moiseičenko ar citiem audzēkņiem atrodas 

Ventspilī, kur notiek Eiropas kausa fināls junioriem. 

 

Pirmo reizi sportistu godināšanas pasākumā piedalījās 14 gadus vecais ziemas 

peldētājs Aleksandrs Jakovļevs. «Tētis mani vienmēr ņēma līdz uz sacensībām, un 

mani tas pamazām ieinteresēja,» par lēmumu sākt nodarboties ar ziemas peldēšanu 

saka Aleksandrs, kurš to dara jau četrus gadus. Viņa tēvs – arī Aleksandrs Jakovļevs 

– vada Jelgavas ziemas peldēšanas klubu «Jelgavas roņi» un joprojām aktīvi piedalās 

sacensībās. Jaunietis ikdienā trenējas Specializētajā peldēšanas skolā, un viņa 

iecienītākās distances ir 50 metri brīvajā stilā, 50 un 100 metri brasā, kā arī 100 metru 

kompleksais peldējums. «Peldēšana ezerā vai upē vairāk ir kā relaksācija, turklāt tas 

ir arī veselīgi, norūda,» spriež jaunietis. 

 

Jāpiebilst, ka šodien sportistu sveikšana notika Jelgavas pilsētas bibliotēkas nesen 

restaurētajā Krišjāņa Barona zālē – tā ir Latvijā vienīgā K.Barona zāle. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/sports/citas-zinas/sumina-sportistus-par-gada-pirmajiem-

sasniegumiem-foto-234416 22.03.2018. 

 

Bibliotēkas strādās ceturtdien un sestdien 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-stradas-ceturtdien-un-sestdien 

27.03.2018. 

http://www.zz.lv/sports/citas-zinas/sumina-sportistus-par-gada-pirmajiem-sasniegumiem-foto-234416
http://www.zz.lv/sports/citas-zinas/sumina-sportistus-par-gada-pirmajiem-sasniegumiem-foto-234416
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-stradas-ceturtdien-un-sestdien
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Lieldienu brīvdienās un pirmssvētku 

dienā, 29. martā, lasītājiem jārēķinās ar 

izmaiņām pilsētas bibliotēku darba laikā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 29. martā 

lasītājiem būs atvērta no pulksten 10 līdz 

17, savukārt 30., 31. martā, kā arī 1. un 2. 

aprīlī bibliotēka būs slēgta. Savukārt 

filiālbibliotēkas pirmssvētku dienā strādās 

no pulksten 10 līdz 16, bet 31. martā – no pulksten 10 līdz 15, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 

Sestdien, 31. martā, Jelgavas pilsētas bibliotēka būs slēgta, bet grāmatas no pulksten 

10 līdz 15 varēs nodot un saņemt bibliotēkas filiālēs – Pārlielupes un Miezītes 

bibliotēkās, kā arī bērnu bibliotēkā «Zinītis». Savukārt Lielajā piektdienā, 30. martā, kā 

arī Lieldienās, 1. un 2. aprīlī, visas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas. 

 

Ar visām darba laika izmaiņām var iepazīties ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33207 21.03.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44761&type=0 21.03.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka izstrādā interaktīvo spēli bērniem dabaszinātnēs 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-izstrada-

interaktivo-speli-berniem-dabaszinatnes-234468 27.03.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka pārrobežu sadarbības projektā plāno iegādāties 

interaktīvo multimediju stendu dabaszinātnēs. 

 

“Mūsu mērķis ir izstrādāt mūsdienīgu, interesantu un bibliotēkas apmeklētājiem 

saistošu interaktīvu multimediju stendu ar iebūvētu skārienjutīgo ekrānu, kameru 

fotoattēlu uzņemšanai un programmatūru trīs valodās – latviešu, krievu un angļu –, 

kas sastāv no četrām interaktīvajām spēlēm, kuras stenda lietotājam mācīs par 

dabaszinātnēm. Spēlē darbosies pasaulslaveni zinātnieki – Īzaks Ņūtons, Galileo 

Galilejs, Arhimēds un Marija Skoldovska-Kirī. Uzsākot spēli, spēlētājs varēs uzzināt 

vairāk par katra zinātnieka atklājumiem fizikā un sasaistīt to ar reālo dzīvi. Interaktīvās 

spēles pievienotā vērtība ir ne tikai izklaides moments, bet arī jaunu zināšanu apguve 

bērniem saistošā veidā. Turklāt interaktīvās spēles stimulē bērna domāšanu, attīsta 

loģiku, veicina uzmanības koncentrēšanos. Savukārt spēles sensorā vadība pozitīvi 

ietekmē smalkās motorikas attīstību, bet iespēja darboties ar abām rokām attīsta 

kustību koordināciju,” stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta 

Kalnēja, piebilstot, ka šobrīd notiek pēdējie darbi pie spēles izstrādes un jau maijā tā 

būs pieejama bibliotēkas apmeklētājiem. 

 

Interaktīvās spēles izstrādātāji ir SIA “Web Multishop Company”. Tā ir Latvijas un 

Igaunijas kapitāla kompānija, un tās darbības virziens ir integrētu interneta risinājumu 

izstrāde – tīmekļvietnes, portāli, interneta informācijas sistēmas, skārienjūtīgo ekrānu 

stendi, digitālās prezentācijas un citu IT risinājumu izstrāde un uzturēšana. 

 

Plānojot nākotnes aktivitātes, interaktīvo spēli varēs spēlēt ne tikai bibliotēkas 

apmeklētāji, tā tiks izmantota arī, lai kopā ar projekta partneriem – Liepājas Centrālo 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33207
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44761&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-izstrada-interaktivo-speli-berniem-dabaszinatnes-234468
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-izstrada-interaktivo-speli-berniem-dabaszinatnes-234468
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zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas publisko bibliotēku – organizētu interaktīvās 

spēles sacensības starp Jelgavas, Liepājas un Šauļu komandām. 

 

Projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas 

Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks 

modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas 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 uz paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības 

laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā Jelgavas pilsētas bibliotēka 

vēlas veidot un stiprināt sadarbību ar Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbiniekiem un 

lasītājiem, tādējādi veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu. 

 

Kopējās projekta izmaksas ir 585 262,94 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ir 497 473,48 eiro. Projektu finansē Eiropas Savienība 

“Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. 

gadam. 

 

Vairāk par projektu: www.latlit.eu, http://selfservicelibraries.mozello.lv. 

 

Publicēts arī: 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33265 28.03.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44826&type=0 27.03.2018. 

 

“Grāmata ir ļoti spēcīga” 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/gramata-ir-loti-speciga-foto-234558 

31.03.2018. 

 

“Bibliotēkas – tā ir pirmkārt mūsu valoda, mūsu tautas tikumi un netikumi. Visa mūsu 

rakstniecība, glezniecība un mūziķi – kā tik nav grāmatās!” teic Lielplatones bibliotēkas 

vadītāja Janīna Ungure. Jau astoņpadsmito gadu bibliotēka radusi mājvietu 

Lielplatones muižā un šogad svin 95. jubileju. 

 

Mūsu viesošanās brīdī bibliotēkas apmeklētājus sagaida vietējās iedzīvotājas Gaidas 

Geršebekas fotogrāfiju izstāde, kurā iemūžinātas pagasta debesis. Turpat izvietoti arī 

vairāki datori, bez kuriem šodien nav iedomājama bibliotēkas ikdiena. Tos izmanto 

dažāda vecuma apmeklētāji – ne tikai informācijas meklēšanai internetā, bet arī rēķinu 

nomaksai, savukārt bērni – gan mācībām, gan izklaidei. Tāpat bibliotēkā ierīkota 

lasītava, kur pāršķirstīt grāmatas, avīzes un žurnālus vai uzzināt ko jaunu par Eiropas 

Savienību no “Europe Direct” informācijas centra sarūpētajiem materiāliem. 

 

Lai gan mūsdienās informāciju var iegūt arī elektroniskajā vidē, Janīna Ungure 

uzskata, ka grāmatu nekas nevar aizstāt. Ir apmeklētāji, kas lasa tikai latviešu 

oriģinālliteratūru. Šobrīd pieprasītas ir Karīnas Račko “Saplēstās mežģīnes” un arī 

Daces Judinas grāmatas. Klasiku izvēlas mazāk. No ārzemju autoriem iecienīts ir 

Dens Brauns. Bibliotēkā pieejama arī nozaru literatūra – ģeogrāfija, veselība, 

etnogrāfija, izglītība, pārtika. “Pašreiz cilvēkus ļoti interesē veselības tēma – meklē 

grāmatas, kas saistītas ar ārstniecības augiem,” stāsta bibliotēkas vadītāja. Tāpat 

iecienīts ir žurnāls “Ieva”. 

http://selfservicelibraries.mozello.lv/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33265
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44826&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/gramata-ir-loti-speciga-foto-234558
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APRĪLIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada aprīlī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  6 

www.jelgava.lv  9 

www.zz.lv  5 

www.jelgavnieki.lv  4 

www.biblioteka.lv  3 

www.novaja.lv  2 

Kopā 29 

 

Izsludināta reģistrācija konferencei “4CanGurus 2018” un plakātu konkurss 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44880&type=0 03.04.2018. 

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (LBB JSS) jau ceturto reizi 

pulcēs bibliotēku un informācijas zinātnes jaunos speciālistus no visas Latvijas! Šoreiz 

par norises vietu izvēlēta Jelgavas pilsētas bibliotēka – vienmēr pretimnākoša 

jaunajiem speciālistiem un radošām idejām. 

Jauno speciālistu konference “4CanGurus 2018” notiks 24.–25. maijā Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā. Aicinām jaunos speciālistus reģistrēties dalībai līdz 23. aprīlim 

(reģistrācijas anketa), kā arī aicinām atzīmēties “Facebook” pasākuma lapā, lai sekotu 

līdzi jaunumiem par konferences norisi. Programma (PDF).  

 

Konkurss 

 

Katru gadu Jelgavas pilsētas bibliotēka piedalās dažādās dzīvespriecīgās un 

netradicionālās aktivitātēs, lai lauztu sabiedrībā valdošos stereotipus par klusām, 

tumšām bibliotēkām un dusmīgām bibliotekārēm. Jelgavas sauklis ir: “Bibliotēka – labo 

sajūtu vieta.” Lai popularizētu un attīstītu sabiedrības izpratni par bibliotēku lomu 

personības izaugsmē, piedāvājam īpašu iespēju – dalību Jelgavas pilsētas svētku 

gājienā! Lai piedalītos gājienā, nepieciešamas īpašas pazīšanās zīmes un plakāti, kas 

pievērstu uzmanību, tāpēc esam nolēmuši veidot plakātu konkursu. Visu plakātu autori 

aicināti piedalīties gājienā, bet trim labākajiem plakātu autoriem būs iespēja viesoties 

mājīgajās apgāda “Mansards” telpās, saņemt darbinieku konsultāciju un izvēlēties 

grāmatas 20,00 eiro vērtībā! Konkursa nolikums (PDF). 

 

“4CanGurus” vēsture jeb kas tas par ķenguru? 

 

Konferences nosaukums veidots atbilstoši konferences specifikai. Tulkojumā no angļu 

valodas “4CanGurus” nozīmi var skaidrot šādi: “can” – varēt; “guru” (sanskritā गगगग) 

– guru, skolotājs, speciālists; skaitlis “4” var tikt skaidrots divos veidos – tiešā nozīme 

“četri”, bet pārnestā nozīmē kā angļu valodas prepozīcija “for”. Līdz ar to konferences 

nosaukumā ir ietverta tās galvenā pamatdoma: tā ir konference, kurā piedalās savas 

jomas lietpratēji – lektori,  un gan esošie, gan topošie nozares speciālisti, kurus vieno 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44880&type=0
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mērķis apgūt aktuālus un praktiskus darba procesus un to meistarīgu pielietojumu 

bibliotēku ikdienā. 

 

Bibliotēku un informācijas nozares jauno speciālistu konference “4CanGurus” pēc LBB 

JSS iniciatīvas notiek jau kopš 2012. gada, un 2018. gadā tā notiks 4. reizi. 2012. gadā 

konference tika rīkota Rīgā, tā pulcēja ap 40 jauno nozares speciālistu, bet, apkopojot 

statistikas datus, organizatori secināja, ka no Latgales reģiona bija ieradies tikai viens 

dalībnieks, rezultātā radās nepieciešamība plānot reģionālās “4CanGurus” 

konferences. Šī prakse veiksmīgi tiek īstenota kopš 2014. gada, kad konference notika 

Preiļu Galvenajā bibliotēkā un pulcēja ap 60 speciālistu. 2016. gadā priekšroka tika 

dota jaunajiem bibliotēku un informācijas nozares speciālistiem no Kurzemes reģiona, 

kad “4CanGurus” tika īstenots Ventspils Galvenajā bibliotēkā, kur pulcēja 30 

interesentus. 2018. gadā konferences norises vieta ir izvēlēta Jelgava, lai vienotu ne 

tikai Zemgales reģiona speciālistus, bet arī būtu izdevīga gan Latgales, gan Kurzemes, 

gan Vidzemes reģiona speciālistiem. 

 

Plašāka informācija: https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus/4cangurus-jelgava/ 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izsludinata-registracija-konferencei-4cangurus-

2018-un-plakatu-konkurss-2018-04-03/ 03.04.2018. 

 

Mana krāsu izjūta 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mana-krasu-izjuta-2018-04-03/ 03.04.2018. 

 

Līdz 3. maijam Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā iespējams aplūkot 

Jelgavas Tautas gleznošanas studijas mākslinieces Valdas Kronbergas gleznu izstādi 

"MANA KRĀSU IZJŪTA". 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/rikos-jauno-biblioteku-specialistu-

konferenci-234944 24.04.2018. 

 

Bibliotēkai dāvina divas monogrāfijas 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekai-davina-divas-monografijas 
05.04.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu papildinājis akadēmiķes LLU profesores Baibas 

Rivžas dāvinājums – Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) izdotās grāmatas «Zināšanu 

ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai» un «Simtam pāri. Viedā Latvija», 

informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Abas LZA grāmatas ir veidojis autoru kolektīvs, kuru vidū ir arī B.Rivža, un jāpiebilst, 

ka B.Rivža ir arī abu monogrāfiju galvenā 

redaktore. «Lauku reģionos vidēji dzīvo piektā 

daļa Eiropas iedzīvotāju, kas gan būtiski 

atšķiras dažādās Eiropas valstīs. Tāpat strauji 

aug reģionālo augstskolu kā tehnoloģiju un 

zināšanu pārneses centru, biznesa inkubatoru 

loma. Jāpastāv lauku un reģionu iedzīvotājiem 

pieejamai elastīgai jaunu zināšanu un prasmju ieguves, mūžizglītības sistēmai,» sacīts 

grāmatā «Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai». 

https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus/4cangurus-jelgava/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izsludinata-registracija-konferencei-4cangurus-2018-un-plakatu-konkurss-2018-04-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izsludinata-registracija-konferencei-4cangurus-2018-un-plakatu-konkurss-2018-04-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mana-krasu-izjuta-2018-04-03/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/rikos-jauno-biblioteku-specialistu-konferenci-234944
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/rikos-jauno-biblioteku-specialistu-konferenci-234944
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekai-davina-divas-monografijas


114 
 

 

Savukārt monogrāfija «Simtam pāri. Viedā Latvija» sagatavota, balstoties uz 2014.–

2017. gadā veiktajiem pētījumiem, kas iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto 

sešu prioritāro pētījumu virzienā «Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība 

(sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide)». 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/davinajums-bibliotekai-2018-04-04/ 

04.04.2018. 

 

Informatīvi izglītojoša meistarklase komiksu veidošanā 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44979&type=0 06.04.2018. 

 

Šī gada 11. aprīlī Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam 

projekta LLI-110 "Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežas reģionā" 

ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

notiks informatīvi izglītojoša 

meistarklase "Svešvalodu apgūšana ar 

komiksu palīdzību". 

Meistarklase "Svešvalodu apgūšana ar 

komiksu palīdzību" (Informative 

educational workshop "Making Comics strips") paredzēta Jelgavas un Ozolnieku 

publisko bibliotēku darbiniekiem. Semināru organizē Šauļu pilsētas pašvaldības 

publiskās bibliotēka.  

 

 Semināra dalībniekus Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas darbinieks 

Tomas Januškevičus iepazīstinās ar Šauļu bibliotēkas Komiksu centra darbību, 

komiksu žanru, to veidošanas metodēm un tehnoloģijām. Semināra otrajā daļā 

dalībnieki varēs daboties paši un radīt savus komiksu stāstus. 

 

 Seminārā piedalīsies arī Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas Erasmus+  

programmas brīvprātīgā darbiniece Ana Kidalovo no Ukrainas. Meitene īsumā 

iepazīstinās ar savu brīvprātīgās pieredzi un studijām Amerikas Savienotajās Valstīs 

un demonstrēs grāmatu, kas ilustrēta ar viņas zīmējumiem. 

 

Bibliotēkā būs interaktīvs dabaszinātņu stends 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-bus-interaktivs-dabaszinatnu-

stends 07.04.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar 

uzņēmumu «Web Multishop Company» 

šobrīd strādā pie interaktīva 

dabaszinātņu stenda izveides, kas 

bibliotēkas lasītājiem būs pieejams jau 

maijā – stends sniegs ģimenēm iespēju 

izmēģināt četras ar dabaszinātņu jomu 

saistītas spēles, kas būs veltītas 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/davinajums-bibliotekai-2018-04-04/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44979&type=0
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-bus-interaktivs-dabaszinatnu-stends
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-bus-interaktivs-dabaszinatnu-stends


115 
 

pasaulslaveniem zinātniekiem Īzakam Ņūtonam, Galileo Galilejam, Arhimēdam un 

Marijai Sklodovskai-Kirī. Spēles dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne vien šo zinātnieku 

atklājumus, bet arī interesantā veidā izprast dabaszinību likumsakarības. 

«Mūsu mērķis ir izstrādāt mūsdienīgu un bibliotēkas apmeklētājiem saistošu 

interaktīvu stendu ar iebūvētu skārienjūtīgu ekrānu, kameru fotoattēlu uzņemšanai un 

programmatūru trīs valodās – latviešu, krievu un angļu –, kurā būs pieejamas četras 

dabaszinību jomai veltītas spēles. Tajās darbosies pasaulslaveni zinātnieki, tādēļ 

spēlētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par katra zinātnieka atklājumiem fizikā un 

sasaistīt gūtās zināšanas ar reālo dzīvi,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu 

vadītāja Klinta Kalnēja. Viņa papildina, ka ideja par šādu izglītojošu stendu aizgūta no 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kur jau ir pieejama līdzīga spēle. «Interaktīvās spēles 

stimulē bērna domāšanu, attīsta loģiku, veicina koncentrēšanos. Tāpat ar šīs spēles 

starpniecību vēlamies veicināt paaudžu sadarbību, aicinot izzinošo spēli spēlēt 

ģimenes lokā,» tā K.Kalnēja. 

 

Interaktīvais stends top «Interreg V–A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā, kas paredz, ka līdz 2019. 

gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā 

un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks modernizēti piedāvātie pakalpojumi. 

«Plānojam, ka ar laiku interaktīvo spēli izmantosim, lai kopā ar projekta partneriem 

organizētu interaktīvās spēles sacensības starp Jelgavas, Liepājas un Šauļu pilsētu 

komandām,» papildina K.Kalnēja. Papildu interaktīvajam stendam projekta gaitā 

Jelgavas bibliotēkā plānots uzstādīt grāmatu drošības vārtus, kas ļaus ieviest 

pašapkalpošanās sistēmu, kā arī ierīkot videonovērošanu. 

 

Interaktīvā stenda saturu izstrādāja Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvs, bet dizainu 

veido SIA «Web Multishop Company». No maija stends atradīsies Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Daiļliteratūras lasītavas bērnu stūrītī, taču nākotnē to plānots pārvietot uz 

bērnu bibliotēku «Zinītis», kad bibliotēka atradīsies Zemgales prospektā. 

 

Projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā», kura vadošais partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka, kopējās 

izmaksas ir 585 262.94 eiro (no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 

263 449,92 eiro, tostarp 223 932,43 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums, 13 172,50 eiro ir valsts budžeta dotācija un 26 344,99 eiro – Jelgavas 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējums). Savukārt interaktīvā stenda izmaksas ir 15 

639,25 eiro. 

 

Bibliotēka iepazīstinās ar jaunumiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunumiem 

16.04.2018. 

 

19. aprīlī no pulksten 10 līdz 19 Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu 

diena, kurā interesenti varēs iepazīties ar 

197 grāmatām, 57 filmām (DVD) un 11 

stāstu un pasaku klausāmgrāmatām 

angļu valodā, kas papildinājušas 

bibliotēkas krājumu pēdējā mēneša 

laikā. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunumiem


116 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākā 

bibliotekāre Sandra Silmane stāsta, ka bibliotēka iegādājusies daudz jaunu 

interesantu, rosinošu, izzinošu un izklaidējošu grāmatu. Latvijas simtgades zīmē 

iznākušas dzejnieces Maijas Laukmanes «100 domu, stāvot dzīvības dārzā» un 

žurnālistes Initas Silas «100 vēstules sievietēm», savukārt atmiņās par darbu, 

piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem leļļu kino studijas pastāvēšanas laikā grāmatā 

«Lelles var visu» dalās Dace Rožlapa, Māris Putniņš un citi viņu kolēģi. Izdotas arī 

brīnišķīgas grāmatas par mākslu un arhitektūru, piemēram, gleznotāja Alekseja 

Naumova darbu albums. Sākoties dārza darbiem, aktuālas vārētu būt Jāņa Rukšāna 

«The world of crocuses» un Gunas Rukšānes «Flokši». 

 

Vēl jaunumu klāstu papildina daudzas filmas gan maziem, gan lieliem skatītājiem, 

tostarp latviešu klasika – režisora Jāņa Streiča «Cilvēka bērns» un Rolanda Kalniņa 

«Ceplis». Klausāmgrāmatās angļu valodā pārsvarā tiek piedāvāti stāsti un pasakas 

bērniem, bet pieaugušajiem ir iespēja klausīties detektīvžanra klasiku – Agatas Kristi 

darbu «Murder on the orient express». 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1523826000&cat=168&art=43013 

16.04.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-

biblioteka-2018-04-10/ 10.04.2018. 

 

Jelgavas bibliotēka saņem «Latvijas gada bibliotēkas» balvu 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-

bibliotekas-balvu 17.04.2018. 

 

Šodien Latvijas bibliotēku biedrība (LBB) 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, izsakot 

atzinību par darbu, ieguldījumu un spēju 

iedvesmot arī citas bibliotēkas, pasniedza 

balvu «Gada bibliotēka 2017». Par labāko 

bibliotēku Latvijā atzīta Jelgavas pilsētas 

bibliotēka. «Saņemt šādu balvu ir ļoti 

pacilājoši, un ir sajūta, ka esam novērtēti 

– tas ir svarīgi gan mums kā bibliotēkai, gan mūsu kolektīvam,» saka Jelgavas 

bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa. 

LBB gada balvu pasniedza jau trešo reizi, līdz šim izceļot bibliotekāru darbu, bet pirmo 

reizi balva pasniegta nominācijā «Latvijas gada bibliotēka», un šoreiz izvēlētas divas 

Gada bibliotēkas, kuras ir vienlīdz spēcīgas – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldīgas 

galvenā bibliotēka. Uzvarētājas saņēma titulu «Latvijas gada bibliotēka 2017», 

diplomu un naudas balvu 140 eiro apmērā, ko bibliotēka var iztērēt pēc saviem 

ieskatiem. LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone atzīst, ka Jelgavas pilsētas 

bibliotēka savā ikdienas darbā par simts procentiem ir izpildījusi visus konkursā 

vērtētos kritērijus: bibliotēkā ieviestās inovācijas; kvalitatīvi pakalpojumi; oriģinālu 

projektu realizācija; inovatīvs, aktīvs darbs bibliotēkas virtuālajā vidē; veiksmīga 

sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku; sekmīgs bibliotēkas kolektīva darbs 

komandā. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1523826000&cat=168&art=43013
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-04-10/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-04-10/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu
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«Jūsu bibliotēkā ir aktīva un pārdomāta izglītojošā darbība, piedāvājot dažādas 

apmācības atšķirīgām auditorijām, tāpat Jelgavas bibliotēka veic intensīvu darbu ar 

sociālajiem medijiem, līdz ar to ir kļuvusi par vienu no redzamākajām bibliotēkām 

Latvijā. Priecē tas, ka bibliotēka izpaužas ar savu oriģinalitāti un atraktivitāti ne tikai 

savās telpās, bet arī iziet ārpus tām – pilsētā un tuvākajos novados, piedaloties un 

organizējot dažādus pasākumus, piemēram, Dzejas dienu pasākumus pilsētā, Piena 

paku laivu regatē, Metāla svētkos. 2017. gadā tā ir iesaistījusies vai īstenojusi 13 

projektus, kas ir rekordskaits,» Jelgavas pilsētas bibliotēku atzinīgi vērtē M.Jēkabsone. 

 

«Līdz šim bibliotēkas vēsturē līdzīga balva nav saņemta, tāpēc ir liels pagodinājums, 

turklāt mēs esam atzīta par Gada bibliotēku Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā. 

2017. gadu savā iestādē viennozīmīgi saucam par izaugsmes gadu. Esam 

iesaistījušies UNESCO Stāstu bibliotēkā, daudz strādājām novadpētniecības jomā, 

optimizējām bibliotēkas iekšējo struktūru, atradām dažādus jaunus veidus, kā reklamēt 

bibliotēkā pieejamos resursus un literatūru, liels darbs ieguldīts popularizējot e-

grāmatas, esam pratuši sasniegt auditoriju, kura bibliotēku iepazinusi tikai caur 

sociālajiem tīkliem, bibliotēkā esam ierīkojuši slēpni geokešinga spēlei un mūs ir 

atraduši vairāk nekā 440 slēpņotāju no dažādām pasaules vietām. Tāpat mēs 

strādājam kā metodiskais centrs, lai veicinātu bibliotēku pakalpojumu attīstību 

Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās. Viena no mūsu prioritātēm bija veicināt 

starptautisko atpazīstamību, un arī tas mums ir izdevies, jo ar savu stenda referātu, 

parādot, kāda izskatās mūsu bibliotēka, piedalījāmies Starptautiskās bibliotēku 

asociācijas un institūciju federācijas ģenerālkonferencē Polijā, kur pulcējās 3000 

bibliotekāru no visas pasaules,» atzīst L.Zariņa, piebilstot, ka arī bibliotēkas 

infrastruktūra pērn ir piedzīvojusi būtiskus uzlabojumus. «Tituls, protams, nozīmēs vēl 

lielāku atbildību. Latiņa ir jānotur, tāpēc turpināsim attīstīties. Mums ir jābūt 

inovatīviem, domājot par bibliotēkas attīstību un pilnveidošanu,» atzīst L.Zariņa. Viņa 

norāda, ka šogad bibliotēka plāno daudz strādāt pie novadpētniecības un sabiedrības 

izglītošanas par datu bāzu lietošanu, īpašu uzmanību veltot jauniešiem. Šobrīd notiek 

darbs pie programmas izveides, lai bibliotēkā visu pilsētas skolu vidusskolas klašu 

jauniešiem varētu piedāvāt iespēju apgūt šīs prasmes, kas būs nepieciešamas 

studējot. 

 

«Ja šī konkursa nolikums mums ļaus startēt atkārtoti, mēs to darīsim, jo tā ir iespēja 

parādīt citiem, ko esam paveikuši, pastāstīt par sevi,» piebilst Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas vadītāja. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1523998800&cat=10&art=43032 

18.04.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33420 18.04.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-

bibliotekas-balvu/ 18.04.2018. 

 

График работы Елгавской городской библиотеки в майские праздники 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33424 19.04.2018. 

 

На время майских праздников в Елгавской городской библиотеке и ее филиалах 

изменен график работы. Предстоящая суббота, 21 апреля, в библиотеках будет 

рабочей (в связи с переносом рабочего дня с 30 апреля). Городская библиотека 

в субботу будет открыта с 10 до 17 часов, а ее филиалы - с 10 до 15 часов. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1523998800&cat=10&art=43032
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33420
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33424
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3 мая, в предпраздничный день, Елгавская городская библиотека будет открыта 

с 10 до 17 часов, а ее филиалы - Парлиелупская библиотека, Миезитес и детская 

библиотека Zinītis - с 10 до 16 часов. 

 

30 апреля, 1 мая и 4 мая городская библиотека и ее филиалы закрыты. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekam-mainits-darba-

laiks-2018-04-13/ 13.04.2018. 

 

Diskutēs par mākslas un politikas mijiedarbību 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/diskutes-par-makslas-un-politikas-

mijiedarbibu 19.04.2018. 

 

Veicinot sabiedrības izpratni par Latvijas 

vēsturi un mākslas saskarsmi ar politiku 

agrāk un mūsdienās, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka organizē pasākumu ciklu 

«Sienas, kas runā». Pirmā publiskā 

diskusija «Padomju stils pret padomju 

stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas valodā» 

pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē 

notiks 27. aprīlī pulksten 17. Diskusija veltīta mākslinieka Andreja Zvejnieka sienu 

gleznojumiem Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas tapuši 1986. gadā. 

«Diskusiju cikla mērķis ir apzināt un popularizēt Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

kultūrvēsturiskā mantojuma lokālo un nacionālo vērtību, kā arī Barona zāles tapšanas, 

pastāvēšanas un atjaunošanas stāstu,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Viņa papildina, ka tāpat 

bibliotēkas kolektīvs vēlas aktualizēt bibliotēku kā kultūras mantojuma glabātāju, bet 

Barona zāles gleznojumus – kā īpašu bibliotēkas krājuma vienību, kas var veicināt 

diskusijas par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. «Jelgavas pilsētas bibliotēka 

atrodas vienā no retajām Otrajā pasaules karā nesagrautajām pilsētas ēkām, kas ir 

vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Bet monumentālās glezniecības darbi, kādi 

saglabājušies Barona zālē, Latvijas kultūras telpā mūsdienās ir sastopami reti. Andreja 

Zvejnieka sienu gleznojumi simboliski stāsta par 20. gadsimta 80. gadu dzīvi, kad 

Barona zāles tautiskais risinājums bija uztverams kā zināms pretmets tālaika 

ideoloģijai,» stāsta B.Īvāne-Kronberga. 

 

Diskusiju «Padomju stils pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas valodā», ko 

bibliotēka organizē sadarbībā ar Tautas frontes muzeju, vadīs Latvijas Universitātes 

sociālās atmiņas pētnieks komunikācijas zinātņu doktors bijušais jelgavnieks Mārtiņš 

Kaprāns. Sarunā piedalīsies mākslas teorētiķe Oslo Vīgelanda muzeja 

muzejpedagoģe Līga Legzdiņa-Olsena, mākslas zinātnieks Mārcis Brancis, Latvijas 

Tautas frontes muzeja pētnieks Dainis Īvāns un vēsturnieks Andris Tomašūns. 

 

Jāpiebilst, ka 26. aprīlī bibliotēka organizēs L.Legzdiņas-Olsenas vieslekciju un 

semināru vidusskolēniem par mākslas un politikas attiecībām starptautiskā un 

nacionālā līmenī, īpaši izceļot K.Barona zāles sienu gleznojumus kā piemēru šiem 

procesiem. Pasākumā piedalīsies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolēni, 

taču lekcijas un semināra materiālus bibliotēka turpmāk plāno izmantot bibliotekāro 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekam-mainits-darba-laiks-2018-04-13/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekam-mainits-darba-laiks-2018-04-13/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/diskutes-par-makslas-un-politikas-mijiedarbibu
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/diskutes-par-makslas-un-politikas-mijiedarbibu
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stundu organizēšanai. «Ar šo lekciju vēlamies uzsākt bibliotēkas sadarbību ar skolām, 

piedāvājot Barona zāli kā iedvesmas telpu sarunām par dažādiem nozīmīgiem skolā 

apgūstamiem tematiem – mākslu, politiku, atmodu, latviskās identitātes jautājumiem,» 

papildina B.Īvāne-Kronberga. 

 

Publisko diskusiju «Padomju stils pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas valodā» 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē 27. aprīlī pulksten 17 bez maksas var 

apmeklēt ikviens. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1523912400&cat=79&art=43018 

17.04.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/runas-par-uzdrikstesanos-padomju-

laika-maksla-234819 16.04.2018. 

 

Aizrautība un profesionalitāte 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizrautiba-un-profesionalitate-234887 

19.04.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvs nupat atgriezies no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, kur Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotā pasākumā saņēmis Gada 

bibliotēkas balvu. “2017. gadu Jelgavas pilsētas bibliotēkā droši varam saukt par 

izaugsmes gadu,” teic bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, kā piemēru saucot gan 

mācīšanos un mācīšanu, gan 13 dažādu projektu rakstīšanu vai realizēšanu, 

sadarbību ar pilsētas biedrībām, uzņēmumiem un visām trim – Jelgavas pilsētas, 

Jelgavas un Ozolnieku novada – pašvaldībām. Pilsētas bibliotēkas vārds Jelgavā 

regulāri skan daudzos pasākumos – bibliotēka organizē Dzejas dienas, Baltā galdauta 

svētkus 4. maijā, Jelgavas novada Grāmatu svētkus, piedalās Muzeju naktī, Metāla 

svētkos, Piena, maizes un medus svētkos, Zinību dienas pasākumā “ZinīBums”. Gadu 

gaitā bibliotēkas ēka Akadēmijas ielā piedzīvojusi vērienīgus remontdarbus – 

remontēti pamati, rekonstruēts jumts un siltināti bēniņi, stiprinātas sijas. Bibliotēkas 

apmeklētāji tiek uzņemti gaišās un siltās telpās, un gada sākumā pēc renovācijas 

atklāta Krišjāņa Barona zāle, kuras sienas rotā unikāli mākslinieka Andreja Zvejnieka 

gleznojumi. Uz sarunu par aktualitātēm bibliotēkā aicinājām tās vadītāju Lāsmu Zariņu. 

 

– Ko nozīmē vadīt Jelgavas pilsētas bibliotēku? 

Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir trīs filiāles, un kopā Jelgavā esam četras bibliotēkas, 

par kuru saimniecisko darbību un finansēm mēs šeit, galvenajā bibliotēkā, atbildam. 

Vēl mēs esam reģiona galvenā bibliotēka, 2016. gadā ieguvām pārakreditāciju. Šajā 

statusā turpinām darboties un metodiski vadām arī Jelgavas un Ozolnieku novada 

bibliotēkas. Mums ir ļoti laba sadarbība ar visām trim pašvaldībām.  

Bibliotekāra darbs ir visu laiku mācīties. Tā ir mūsu darba specifika, ka nevaram 

izmācīties un strādāt šo darbu visu mūžu. Mums visu laiku vajag pašizglītoties, 

pilnveidoties, piedalīties dažādos kursos un semināros, lasīt, ko dara ārzemju 

bibliotēkas, jo nozare ļoti attīstās. Bibliotēkas sirds ir grāmata, lasīšana noteikti ir pats 

galvenais un paliks pats galvenais, ko dara bibliotēkā, bet bibliotēkas visā pasaulē 

attīstās daudzos virzienos – tostarp kā satikšanās vieta, izglītošanās vai 

mūžizglītošanās centrs. Īpaša uzmanība, protams, tiek pievērsta bērniem. Tiek 

īstenotas lasīšanas veicināšanas programmas, kuras Latvijā ir populāras gadu no 

gada, piemēram, Bērnu žūrija, Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības. Tādējādi mēs 

arī redzam, ka bērni un jaunieši lasa grāmatas.  

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1523912400&cat=79&art=43018
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/runas-par-uzdrikstesanos-padomju-laika-maksla-234819
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/runas-par-uzdrikstesanos-padomju-laika-maksla-234819
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/aizrautiba-un-profesionalitate-234887
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Patiesībā tas ir stereotips, ka bērni un jaunieši nelasa. Pēc atskaitēm redzam – 

tendence ir tāda, ka cilvēki lasa arvien vairāk. Kolēģes bija konkursa “Riti raiti, 

valodiņa” žūrijā. To organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde, un tajā piedalās bērni, 

kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Līmenis arvien aug. Bērni lasa, un latviešu valodā 

lasa arī tie bērni, kuriem šī nav dzimtā valoda. Arī Nacionālajās skaļās lasīšanas 

sacensībās, ko organizējām Jelgavā, guvām pārliecību, ka jaunieši lasa un mums ir 

laba nākotne. Bērnu bibliotēkā pirmajā ceturksnī jauno lasītāju skaits audzis par vairāk 

nekā simts, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tas ir labi. Bērnu bibliotēkā šāda 

tendence ir no gada uz gadu. Tas, protams, ir liels darbs, jo kolēģes dodas uz 

bērnudārziem, kur gan lasa priekšā, gan ieinteresē ar dažādām grāmatām. Tad 

mazais bērndārznieks ņem mammu un tēti pie rokas, un viņiem ļoti bieži izdodas atvest 

savus vecākus uz bibliotēku. 

 

Jelgavā svinēs Brīvības svētkus 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgava-svines-brivibas-svetkus-

234903 21.04.2018. 

 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā 4. maijā 

Jelgavā tiks svinēti Brīvības svētki, tādējādi aizsākot valsts simtgades svinības. Visas 

dienas garumā Jelgavā risināsies dažādi pasākumi – Baltā galdauta svētki, pilsētvides 

objekta “Laika rats 100” atklāšana, stafetes, izstādes, koncerti un grafiti festivāls –, 

ziņo Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” pārstāve Ilze Biļecka. 

 

Svētku diena sāksies ar ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstes pieminekļa pulksten 10, 

kam pulksten 11 sekos Brīvības stafete – Jelgavas skolu un iedzīvotāju komandas 

piedalīsies skriešanas stafetēs, kas simboliski iezīmēs Latvijas projekta “Brīvības ielu 

stāsti” sākumu. 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā no pulksten 11 līdz 18 būs 

iespējams aplūkot izstādi “Lāčplēša piemineklis Jelgavā – no pagātnes nākotnei”. 

Muzejā būs apskatāma arī eksponātu fotoizstāde, ar kuriem Jelgavas muzejs piedalās 

valsts simtgadei veltītajā izstādē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 

 

Savukārt pulksten 13 skvērā pie Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja notiks 

pasākums “Lāčplēsis – brīvības simbols”, kas veltīts 30. gadadienai, kopš atrasts Kārļa 

Jansona veidotā pieminekļa “Lāčplēsis un Melnais bruņinieks” fragments.  

 

Baltā galdauta svētki notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā pulksten 14. Būs 

iespēja noklausīties BJC “Junda” popgrupas „Lai skan!” svētku koncertu, nobaudīt 

Amatu vidusskolas audzēkņu īpaši sarūpēto cienastu, iepazīties ar grāmatu plaukta 

”Lasītājs dāvina lasītājam” piedāvājumu un mākslas studijas “Mansards” audzēkņu 

darbu izstādi “Medaļas Jelgavai” un “Mūzikas skaņas”. Šī pasākuma norisi gleznos 

mākslinieks Raitis Junkers. 

 

Pulksten 16 skvērā starp Jāņa Asara un Lielo ielu notiks skulpturālā pilsētvides objekta 

“Laika rats 100” atklāšana. Īsi pēc tam, pulksten 17, Hercoga Jēkaba laukumā varēs 

baudīt svētku koncertu “Dzintara zemē dzintara ļaudis”, kurā piedalīsies Jelgavas kori, 

dejotāji, solisti un mūziķi. 

 

Savukārt Jelgavas 4. vidusskolā pulksten 18 – “Jelgavas Brīvības bulvāra stāsta” 

pirmizrāde. Tas ir 4. vidusskolas skolēnu un absolventu veidots videostāsts par 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgava-svines-brivibas-svetkus-234903
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgava-svines-brivibas-svetkus-234903
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Brīvības bulvāra vēsturi, šodienu, iedzīvotājiem, pilsētas izaugsmi, katra cilvēka īpašo 

lomu pilsētas un valsts vēsturē.  

 

No pulksten 9 līdz 20 Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā visi interesenti 

varēs vērot un piedalīties starptautiskajā grafiti ielu mākslas festivālā “Brīvības stāsti”. 

No pulksten 9 līdz 18 notiks 60 metru gara grafiti mākslas darba izveide, piedaloties 

deviņiem grafiti māksliniekiem no piecām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Francijas un Brazīlijas. Dalībnieku darbus vienotā ansamblī apvienos mākslinieciskais 

vadītājs Dainis Rudens. No pulksten 12 DJ Vento uzturēs atraktīvu pasākuma gaisotni. 

Pilsētas iedzīvotāji un viesi no pulksten 14 līdz 17 aicināti piedalīties arī dažādās 

festivāla radošajās darbnīcās. Sākot ar pulksten 18, klātesošos un grafiti māksliniekus 

izklaidēs grupa “Augša”, bet pulksten 19 notiks laureātu apbalvošana. 

 

 

 

 

Bibliotēku nedēļa 2018 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-2018-2018-04-23/ 

23.04.2018. 

 

2018. gada Bibliotēku nedēļa notiek laikā no 23.–29. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad 

bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību 

sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Arī Jelgavas pilsētas bibliotēku 

darbinieki, domājot par šī gada Bibliotēku nedēļas tēmu “Mainās bibliotēka, mainās 

sabiedrība”, ir apskatījuši savas darba gaitas sākot no pašiem sākumiem, un par viņu 

piedzīvojumiem iespējams izlasīt ziņas turpinājumā. 

 

Pastāstīt par Jelgavu var līdz 8. maijam 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1524517200&cat=10&art=43092 

24.04.2018. 

 

Tiek pagarināts projekta “Pastāsti Jelgavai” audiostāstu iesniegšanas termiņš. 

Bibliotēka gaida skolēnu tuvinieku stāstus līdz 2018. gada 8. maijam. 

 

Projekta laikā skolēniem jāintervē vecvecāki vai kāds cits radinieks, kas jau ilgus gadus 

dzīvo Jelgavā un gatavs dalīties savās atmiņās. Saruna jāveido kā stāsts par kādu 

konkrētu vietu vai ielu Jelgavā, ar kuru saistās īpašas atmiņas, kāds saistošs, nozīmīgs 

dzīves notikums. 

 

Intervējamajam pirms sarunas ir  jāaizpilda pievienotā veidlapa “Vienošanās par 

intervijas ierakstīšanu, transkribēšanu un fotomateriālu izmantošanu”, kurā 

intervējamais apliecina, ka neiebilst ieraksta publicēšanai bibliotēkas datubāzē. 

 

Saņemt papildu informāciju un pieteikt dalību projektā var pa tālruni 63007747, mobilo 

telefonu 26429647 vai pa e-pastu gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Vairāk informācijas lasīt šeit http://ejuz.lv/iji 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-pastastit-par-jelgavu-lidz-8-maijam-

2018-04-23/ 23.04.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-2018-2018-04-23/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1524517200&cat=10&art=43092
http://ejuz.lv/iji
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-pastastit-par-jelgavu-lidz-8-maijam-2018-04-23/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-pastastit-par-jelgavu-lidz-8-maijam-2018-04-23/
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Andris Rāviņš «Bitītēm» lasa pasaku par apkampieniem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/andris-ravins-bititem-lasa-pasaku-par-

apkampieniem 25.04.2018. 

 

«Ja jūs bērnudārzā gribat viens ar otru strīdēties, labāk pieejiet klāt un samīļojaties,» 

padomu bērnudārza «Gaismiņa» grupas «Bitītes» audzēkņiem šodien pēc izlasītās 

pasakas «Kur ņemt vienu apkampienu?» deva Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris 

Rāviņš. 

Šonedēļ notiek Bibliotēku nedēļas pasākumi un, turpinot tradīciju, jau ceturto gadu 

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Bērnu stūrītī 

pirmsskolniekiem lasīja priekšā pasaku 

un pēcāk kopīgi pārrunāja dzirdēto. 

Domes priekšsēdētājs no četrām 

piedāvātajām grāmatām bija izvēlējies 

Deivida Mellinga stāstu «Kur ņemt vienu 

apkampienu?». Tas ir stāsts par lācēnu 

Duglasu, kurš dodas pasaulē meklēt 

apkampienu, un rezultātā secina, ka vismīļākais apkampiens pieder viņa māmiņai. 

Tam, ka mīļākais apkampiens pieder māmiņai, piekrita arī «Bitīšu» grupiņas bērni, 

piebilstot, ka mīļš esot arī tēta, vecmāmiņas un vectētiņa apkampiens, dažiem arī 

māsas un brāļa. «Mums patīk samīļoties,» sacīja bērni. 

 

Pirms pasakas lasīšanas A.Rāviņš no bērniem noskaidroja, vai viņiem vispār patīk 

grāmatas un kādas. Uz ko izskanēja atbildes, ka patīk tās šķirstīt un klausīties stāstus. 

Saistošas esot enciklopēdijas, grāmatas par dinozauriem, mašīnām, princesēm un 

tumsu.   

 

Pilsētas mērs bērnus mudināja turpināt klausīties un lasīt pasakas, jo tās māca daudz 

labu un palīdz izzināt pasauli. 

 

«Bitīšu» grupiņas audzinātāja Ilze Strautniece stāsta, ka bērniem patīk skatīties 

grāmatas un, arī labprāt klausās pasakas, kad viņa tās bērniem lasa priekšā. «Viņi ar 

lielu prieku uzņēma ziņu, ka atkal nāksim uz bibliotēku, un šoreiz pasaku viņiem lasīs 

domes priekšsēdētājs,» saka audzinātāja. 

 

Bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča atzīst, ka 

pasaku lasīšana bibliotēkā bērnudārza bērniem dod arī pievienoto vērtību. Proti, bērni 

pēc šī apmeklējuma uz bibliotēku atvelk arī vecākus. «Vienu gadu puisītis jautāja: bet 

kā es zināšu, kur tā bibliotēka ir, lai ar mammu atnāktu? Tieši tāpēc pēc pasākuma 

mazajiem lasītājiem līdzi iedodam informatīvu bukletiņu vecākiem, lai zinātu, kur 

bibliotēka atrodas un, ko pie mums var darīt,» stās V.Armanoviča, piebilstot, ka daļa 

bērnu pēcāk kļūst arī par pastāvīgajiem lasītājiem. 

 

Pēc pasakas izlasīšanas bērni kopā ar bibliotēkas darbiniecēm radošajā darbnīcā 

veidoja grāmatzīmi, ko varēja paturēt par piemiņu no šīs dienas pasākuma. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-mers-berniem-lasa-gramatu-par-

apkampieniem/ 25.04.2018. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/andris-ravins-bititem-lasa-pasaku-par-apkampieniem
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/andris-ravins-bititem-lasa-pasaku-par-apkampieniem
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-mers-berniem-lasa-gramatu-par-apkampieniem/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-mers-berniem-lasa-gramatu-par-apkampieniem/
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Pagarināta reģistrācija konferencei “4CanGurus 2018” un plakātu konkursam 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=45191&type=0 25.04.2018. 

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (LBB JSS) jau ceturto reizi 

pulcēs bibliotēku un informācijas zinātnes jaunos speciālistus no visas Latvijas! Šoreiz 

par norises vietu izvēlēta Jelgavas pilsētas bibliotēka – vienmēr pretimnākoša 

jaunajiem speciālistiem un radošām idejām. 

Jauno speciālistu rīkotā konference “4CanGurus 2018” notiks 24.–25. maijā Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā. Aicinām reģistrēties dalībai līdz 14. maijam (reģistrācijas anketa), 

kā arī aicinām atzīmēties “Facebook” pasākuma lapā, lai sekotu līdzi jaunumiem par 

konferences norisi. Programma (PDF).  

 

Konkurss 

 

Katru gadu Jelgavas pilsētas bibliotēka piedalās dažādās dzīvespriecīgās un 

netradicionālās aktivitātēs, lai lauztu sabiedrībā valdošos stereotipus par klusām, 

tumšām bibliotēkām un dusmīgām bibliotekārēm. Jelgavas sauklis ir: “Bibliotēka – labo 

sajūtu vieta.” Lai popularizētu un attīstītu sabiedrības izpratni par bibliotēku lomu 

personības izaugsmē, piedāvājam īpašu iespēju – dalību Jelgavas pilsētas svētku 

gājienā! Lai piedalītos gājienā, nepieciešamas īpašas pazīšanās zīmes un plakāti, kas 

pievērstu uzmanību, tāpēc esam nolēmuši veidot plakātu konkursu. Visu plakātu autori 

aicināti piedalīties gājienā, bet trim labākajiem plakātu autoriem būs iespēja viesoties 

mājīgajās apgāda “Mansards” telpās, saņemt darbinieku konsultāciju un izvēlēties 

grāmatas 20 eiro vērtībā! Konkursa nolikums (PDF). 

 

Plašāka informācija: https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus/4cangurus-jelgava/ 

 

Diskusijā iztirzā padomju stilu mākslā 

http://www.zz.lv/foto-video/diskusija-iztirza-padomju-stilu-maksla-foto-235135 

28.04.2018. 

 

Lai rosinātu sarunu gan par 20. gadsimta 80. gadu Latvijas cilvēku brīvības alkām uz 

padomju ideoloģijas fona, gan par mākslas attiecībām ar politiku, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja 

nodaļu aicināja uz bibliotēkas atjaunotajai Krišjāņa Barona zālei un mākslinieka 

Andreja Zvejnieka sienu gleznojumiem veltītu sarunu “Padomju stils pret padomju stilu. 

Uzdrīkstēšanās mākslas valodā”. Sarunā piedalījās mākslas zinātnieks Jelgavas 

mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis, Oslo Vīgelanda muzeja mākslas 

teorētiķe Līga Legzdiņa-Olsena, vēsturnieks Andris Tomašūns un Tautas frontes 

muzeja pētnieks Dainis Īvāns. Diskusiju vadīja komunikācijas zinātnes doktors Mārtiņš 

Kaprāns. 

  

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=45191&type=0
https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus/4cangurus-jelgava/
http://www.zz.lv/foto-video/diskusija-iztirza-padomju-stilu-maksla-foto-235135
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MAIJS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada maijā 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  6 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  4 

www.jelgavnieki.lv  3 

www.biblioteka.lv  1 

www.novaja.lv  2 

Kopā 19 

 

Jelgavā nosvin Baltā galdauta svētkus 

http://www.zz.lv/foto-video/jelgava-nosvin-balta-galdauta-svetkus-foto-235127 

05.05.2018. 

 

Ar popgrupas “Lai skan!” koncertu, mākslas studijas “Mansards” audzēkņu darbu 

izstādēm “Medaļas Jelgavai” un “Mūzikas skaņas”, Amatu vidusskolas sarūpētu 

cienastu Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā Jelgavā nosvinēti Baltā galdauta 

svētki. Sev interesējošu lasāmvielu varēja atrast bibliotēkas grāmatu plauktā “Lasītājs 

dāvina lasītājam”, pasākuma norisi gleznoja mākslinieks Raitis Junkers.  

 

Baltā galdauta svētkus par godu valsts neatkarības atjaunošanai visā Latvijā aicināja 

rīkot Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs. Svētku mērķis ir stiprināt 

tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai 

kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to 

radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar 

savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, radot svētku 

sajūtu. Baltā galdauta svētki atgādina to, ka Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošana bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai un drosmei. 

 

Par inovatīvu un radošu pieeju darbā godina Zemgales bibliotekārus 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/par-inovativu-un-radosu-pieeju-darba-godina-

zemgales-bibliotekarus  10.05.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā aizvadīts 

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 

Zemgales reģionālais seminārs 

«Inovācijas un radošums sabiedrības 

ilgtspējīgā attīstībā», kurā jau otro gadu 

pasniegta balva «Gada bibliotekārs 

Zemgalē» – sešu nominantu vidū bija arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju 

apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre Gunta Savicka. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.zz.lv/foto-video/jelgava-nosvin-balta-galdauta-svetkus-foto-235127
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/par-inovativu-un-radosu-pieeju-darba-godina-zemgales-bibliotekarus
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/par-inovativu-un-radosu-pieeju-darba-godina-zemgales-bibliotekarus
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa stāsta, ka šogad, vērtējot balvas 

nominantus, īpaša uzmanība tika pievērsta viņu spējai izmantot inovatīvas un radošas 

metodes darbā ar bērniem un jauniešiem. Par balvas «Gada bibliotekārs Zemgalē 

2018» laureāti šogad kļuva Jelgavas novada Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja Inta 

Strazdiņa, kura saņēma mākslinieces Jelgavas mākslinieku biedrības biedres Asnates 

Zuteres veidoto balvu. Bet pārējiem nominantiem pasniegti Atzinības raksti. 

 

G.Savicka pilsētas bibliotēkā strādā jau 20 gadu, un visu šo laiku viņas darbs ir bijis 

saistīts ar lasītāju apkalpošanu, kurā ļoti noder bibliotekāres spēja rast kopēju valodu 

ar dažāda vecuma lasītājiem. «Tā kā Gunta pati daudz lasa un interesējas par 

dažādām tēmām, viņa izlasīto iesaka lasītājiem. Bibliotēkā ir vairāki tūkstoši lasītāju, 

bet viņas fenomenālā atmiņa ļauj lielāko daļu no tiem atpazīt, zināt viņu intereses. Šīs 

spējas lieti noder ikdienas darbā – gan apkalpojot lasītājus, gan komplektējot krājumu, 

gan organizējot pasākumus,» G.Savicku raksturo kolēģi. Bet L.Zariņa papildina, ka 

tāpat G.Savicka strādā ar lasīšanas veicināšanas projektiem, piemēram, «Grāmatu 

starts» jeb Mazo pūcēnu skoliņu, raisot bērnos lasīšanas prieku. «Bērni nāk uz Mazo 

pūcēnu skoliņu, tādējādi iepazīstot bibliotēku, un vēlāk par mūsu lasītājiem kļūst visa 

ģimene. Tāpat Gunta vada ekskursijas skolēnu grupām un aktīvi iesaistās mūsu 

aktivitāšu organizēšanā Metāla svētkos,» par bibliotekāri stāsta G.Zariņa, papildinot, 

ka G.Savicku raksturo laba izdoma un fantāzija, tādēļ bērniem pilsētas bibliotēkā 

nekad nav garlaicīgi. 

 

Jāpiebilst, ka LBB Zemgales nodaļas balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību 

biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas 

spēj iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. 

 

Balvas kandidātus vērtēja Liepājas Centrālās bibliotēkas direktore Ilga Erba, Dobeles 

novada Centrālās bibliotēkas direktore Lana Augule, Bauskas Centrālās bibliotēkas 

direktore Baiba Tormane un Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore L.Zariņa. 

 

Bibliotēkā – Jauno grāmatu diena 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-jauno-gramatu-diena-1 15.05.2018. 

 

Ceturtdien, 17. maijā, no pulksten 10 līdz 19 Jelgavas pilsētas bibliotēkā norisināsies 

Jauno grāmatu diena. Tajā apmeklētājiem būs iespēja novērtēt 250 jaunās grāmatas, 

kas kā veltījums Latvijas simtgadei šomēnes papildinājušas pilsētas bibliotēkas 

grāmatu plauktus. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā norāda, ka jaunās grāmatas aptver plašu tematiku – tā ir 

gan vēsture, gan lasāmviela sevis 

pilnveidei, atpūtai, hobijiem, kā arī bērnu 

literatūra. Piemēram, zināšanas par 

Latvijas vēsturi var smelties no Vinsenta 

Hanta darba «Otrā pasaules kara beigas 

Kurzemes frontē», Ilonas Vītolas 

grāmatas «Rūgtais vērmeļu kauss», kā 

arī Andrones Ilgevičienes darba «Teika 

par aistiem. Baltu tautu ceļš». Savukārt apgāds «Zvaigzne ABC» izdevis īpašu 

veltījumu Latvijas simtgadē – Latviešu tautas pasakas. 100 pasakas.». Šajā izdevumā 

apkopotas 100 latviešu tautas pasakas, ko ilustrējuši 100 Latvijas mākslinieki, tostarp 

ne vien profesionāļi, bet arī topošie mākslinieki, informē bibliotēkas pārstāve Sandra 

Silmane. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-jauno-gramatu-diena-1
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Tāpat bibliotēkas grāmatu plauktos atrodama lasāmviela dārzkopjiem, piemēram, 

Ilmas Neretas grāmata «Rozes. Praktiski padomi audzēšanā un kopšanā». Bibliotēkas 

krājumus papildinājusi arī literatūra par kulināriju, piemēram, grāmata «52 omletes. 

Viena omlete katrai nedēļas nogalei». 

 

Jelgavā notiks “4CanGurus” konference bibliotēku un informācijas 

speciālistiem 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=45494&type=0 17.05.2018. 

 

Pēc nedēļas, 24.–25. maijā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks bibliotēku un 

informācijas speciālistu konference “4CanGurus”, kura pulcēs ap 40 nozares 

profesionāļu. 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (LBB JSS) rīko konferenci 

“4CanGurus” jau ceturto reizi. Tā noritēs brīvā gaisotnē īpašā darbsemināru formā. Kā 

lektori piedalīsies dažādu jomu profesionāļi – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā 

mantojuma centra Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs Jurģis Īvāns, Viesnīcu un 

restorānu mācību centra lektore un speciālās izglītības pasniedzēja uzņēmumā Hotel 

School Riga Dzintra Līce, dizainere Māra Skuja, ziņu portāla Delfi.lv žurnālists Ansis 

Īvāns, pedagoģe Līga Mellupa un Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Tiks diskutēts par dažādām nozīmīgām tēmām – 

medijpratību, sadarbību, autortiesībām, terminoloģiju, kā arī apgūtas praktiskas 

iemaņas. 

 

 Joprojām aicinām ikvienu bibliotēku piedalīties LBB JSS un apgāda “Mansards” 

rīkotajā plakātu konkursā! Iesūtīt pieteikumus konkursam var līdz 21. maijam! Visu 

plakātu autori aicināti piedalīties gājienā, bet trim labākajiem plakātu autoriem būs 

iespēja viesoties mājīgajās apgāda “Mansards” telpās, saņemt darbinieku konsultāciju 

un izvēlēties grāmatas 20 eiro vērtībā! Ar konkursa nolikumu var iepazīties LBB JSS 

blogā. 

 

 Bibliotēku un informācijas nozares jauno speciālistu konference “4CanGurus” pēc 

LBB JSS iniciatīvas notiek jau kopš 2012. gada, un 2018. gadā tā notiks 4. reizi. 2012. 

gadā Gētes institūtā Rīgā tā pulcēja ap 40 jauno nozares speciālistu. 2014. gadā 

konference notika Preiļu Galvenajā bibliotēkā un pulcēja ap 60 speciālistu. 2016. gadā 

“4CanGurus” tika īstenots Ventspils Galvenajā bibliotēkā, kur pulcēja 30 interesentus. 

 

Jau ziņots, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka 17. aprīlī LBB gada balvas pasākumā 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ieguva balvu “Gada bibliotēka 2017”. LBB gada balvu 

pasniedza jau trešo reizi, līdz šim izceļot bibliotekāru darbu, bet pirmo reizi balva 

pasniegta nominācijā “Gada bibliotēka”, un šoreiz balvu ieguva divas bibliotēkas – 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldīgas galvenā bibliotēka. 

 

Uz tikšanos Jelgavā! 

Konferences norisi atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, apgāds “Mansards”, LBB un 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Pie bibliotēkas auto drīkst stāvēt divas stundas 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/satiksme/pie-bibliotekas-auto-drikst-stavet-divas-

stundas 18.05.2018. 

 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=45494&type=0
http://www.jelgavasvestnesis.lv/satiksme/pie-bibliotekas-auto-drikst-stavet-divas-stundas
http://www.jelgavasvestnesis.lv/satiksme/pie-bibliotekas-auto-drikst-stavet-divas-stundas
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Pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Akadēmijas ielā 26 ir ierobežots atļautais 

stāvēšanas laiks – automašīnu pie 

bibliotēkas var atstāt divas stundas. 

Satiksmes organizācijas izmaiņas pie 

pilsētas bibliotēkas ieviestas saskaņā ar 

pilsētas Satiksmes kustības drošības 

komisijas (SKDK) sēdes lēmumu. Ar 

ierosinājumu veikt šādas pārmaiņas SKDK vērsās pati bibliotēka. «Novērojām, ka 

nereti tuvējo māju iedzīvotāji pie bibliotēkas novieto automašīnas uz ilgāku laiku, līdz 

ar to mūsu lasītājiem nav, kur novietot savu transportlīdzekli. Saņēmām arī vairākas 

lasītāju vēstules, kurās viņi pauda neapmierinātību par to. Rūpējoties par lasītāju 

ērtībām, rosinājām šo situāciju risināt ar stāvēšanas laika ierobežojumu – uz divām 

stundām,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, gan atzīstot, ka 

vietu nav daudz – pie bibliotēkas var novietot 5–6 automašīnas. 

 

«Ieradumam ir liels spēks, un daļa lasītāju vēl jaunās izmaiņas nav pamanījuši. Lai 

nesagādātu sev nepatīkamu pārsteigumu, aicinu arī mūsu lasītājus būt vērīgiem un 

apzinīgiem, un transportlīdzeklī novietot pulksteni vai lapiņu ar apstāšanās laiku,» 

saka L.Zariņa. 

 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1526677200&cat=10&art=43305 

19.05.2018. 

 

Muzeju naktī – no vēstures liecībām līdz teātrim 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-nakti-no-vestures-liecibam-lidz-teatrim 

20.05.2018. 

 

Naktī no sestdienas uz svētdienu pilsētā 

norisinājās Muzeju nakts, kuras laikā bez 

maksas durvis apmeklētājiem vēra ne 

vien pilsētas muzeji, bet arī tūrisma 

objekti un dažādas iestādes. Katrā no 

vietām tika radīta īpaša atmosfēra un 

sarūpētas radošas aktivitātes, ko 

caurvija šā gada Muzeju nakts tēma – 

«Šūpulis». Portāla www.jelgavasvestnesis.lv uzrunātie jelgavnieki atzina, ka «katrai 

vietai ir savs šarms un sava vērtība». 

Kupls apmeklētāju skaits šogad tradicionāli bijis Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejā, kas daudziem jelgavniekiem bija starta punkts vakara maršrutam. 

«Šis muzejs ir Jelgavas sirds un dvēsele, tādēļ vienmēr sākam no šejienes. Cik tālu 

tiksim šodien, atkarīgs no bērnu spēku rezervēm,» stāsta trīs bērnu māmiņa Evelīna. 

Viņa uzsver, ka muzejā uzkavējās teju divas stundas, jo katrs bērns atrada sev tīkamu 

nodarbi. Vecākais – desmit gadus vecais Ervīns – zīmēja ģerboni, mēģināja salikt kopā 

Baltijas karti un iejutās jūrnieka ādā, mēģinot sasiet roku mezglus, bet meitas kavējās 

pie greznajiem 18. gadsimta tērpiem. Muzejā kā brīvprātīgie darbojās Jelgavas 5. 

vidusskolas audzēkņi, kuri iesaistīja radošajās darbnīcās bērnus, uzrunāja 

apmeklētājus, kā arī gleznoja muzeja telpās. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1526677200&cat=10&art=43305
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-nakti-no-vestures-liecibam-lidz-teatrim
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Pieprasīta pilsētas ģimeņu vidū bija arī Jelgavas pilsētas bibliotēka, kur radošas 

aktivitātes – spēles par šūpuļa tēmu, rokdarbi un atjautības uzdevumi – notika trīs 

stāvos. Īpaši interesantas daudziem gados jauniem bibliotēkas apmeklētājiem šķita 

stāsts par šūpuli, kas bija veidots kā 3D projekcija, kā arī atjautības spēle, kurā bija 

jāzina tautasdziesmas, sakāmvārdi, kā arī jāietin un jāiešūpina lelle. «Mēs Muzeju 

nakts aktivitātēs iesaistāmies katru gadu un, ņemot vērā, ka tēmas mainās, katrreiz ir 

kaut kas jauns,» vērtē jelgavniece Irina un viņas desmit gadus vecā meita Dārta. 

Savukārt jelgavniece Mairita papildina, ka «jānovērtē tik plašs un kvalitatīvs 

piedāvājums». «Zinu, kā Muzeju naktis norit dažādās Eiropas valstīs – bieži vien tā ir 

bezmaksas ieeja muzejā un tikai. Mums ir fantastisks radošs piedāvājums bērniem,» 

tā viņa. Jāpiebilst, ka bērnu uzmanību piesaistīja arī Jelgavas ugunsdzēsības depo, 

kur vakara stundās veidojās rinda ar bērniem, kuri vēlējās nobildēties ugunsdzēsības 

auto. «Pēc foto pie ugunsdzēsēju mašīnas stūres mūsu piecgadnieks nevar savaldīt 

sajūsmu. Tas bija labs vakara sākums, jo ir iedvesma doties uz citiem objektiem,» teic 

jelgavniece Elīza. Jāuzsver, ka vairākas ģimenes ar bērniem par interesantu esam 

atzina arī Jelgavas Mākslas skolu, kur jaunākie apmeklētāji varēja zīmēt smiltīs, izzināt 

putnu sugas, kā arī mēģināt kādu no tām uzzīmēt. 

 

Par prasmi ieinteresēt bērnus un pieaugušos daudzi portāla www.jelgavasvestnesis.lv 

uzrunātie jelgavnieki uzslavēja arī Ādolfa Alunāna muzeju. «Šogad bijām ļoti pārsteigti 

– muzejs sagaidīja mūs ar tematisku uzstāšanos, dziesmām, kā arī grezniem tērpiem. 

Bija sajūta, ka esam 1900. gadu sākumā,» atmosfēru apraksta jelgavnieks Ivars. Par 

spēju uzburt ļoti patīkamu veco laiku kroga atmosfēru jelgavnieki uzteica arī Jelgavas 

studentu teātri – teātra viesistabā pirms īsajām izrādēm varēja izbaudīt tēju un kafiju. 

«Ja ikdienā te būtu šāda veida kafejnīca, es te noteikti nāktu. Te katrai lietai ir savs 

stāsts un šarms,» uzsvēra apmeklētāji. 

 

Jāpiebilst, ka kupli apmeklēta bija arī Jelgavas pils, kur norisinājās vairāki pasākumi – 

gan deju kolektīva «Skalbe» uzstāšanās, gan rakstāmmašīnu un gleznu izstādes, kā 

arī lekcija par priesteru liturģiskajiem tērpiem izšuvumos. Tāpat īpašu apmeklētāju 

interesi raisīja Meža fakultātes studenti, kuri pils pagalmā taisīja otrreizējās pārstrādes 

papīru. «Jelgavas pils ir vienīgā vieta, kur šodien būsim bijuši, jo bērniem uz beigām 

jau sāk nākt miegs, tomēr jāatzīst, ka pasākums ir izdevies, jo katrs atradām kaut ko 

vērtīgu, ko redzēt,» tā Andris un Inita Burēni. 

 

Tradicionāli apmeklētājus uzņēma arī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. 

Daži no apmeklētājiem iesaistījās atjautības spēlē par Latvijas prezidentiem, bet 

vairākums devās uz skatu torni, no kurienes vēroja saulrietu un vēlāk arī naksnīgo 

Jelgavu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1526245200&cat=10&art=43254 

14.05.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1526677200&cat=10&art=43307 

19.05.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakti-plasa-programma-235283 

15.05.2018. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/nakts-piedzivojumi-muzejos-foto-235375 20.05.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33600 14.05.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33642 20.05.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-dodies-uz-jelgavu!/ 15.05.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1526245200&cat=10&art=43254
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1526677200&cat=10&art=43307
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakti-plasa-programma-235283
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/nakts-piedzivojumi-muzejos-foto-235375
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33600
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33642
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-dodies-uz-jelgavu!/
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http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakts-biblioteka-2018-05-14/ 

14.05.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-uz-muzeju-nakts-pasakumiem/ 

18.05.2018. 

 

Bibliotēkā atklāta interaktīva dabaszinātņu spēle 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklata-interaktiva-dabaszinatnu-

spele 23.05.2018. 

 

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Daiļliteratūras lasītavā atklāts interaktīvs 

dabaszinātņu stends, kas sniedz iespēju 

izmēģināt četras ar dabaszinātņu jomu 

saistītas spēles – tās veltītas 

pasaulslaveniem zinātniekiem Īzakam 

Ņūtonam, Galileo Galilejam, Arhimēdam 

un Marijai Sklodovskai-Kirī. «Bērniem 

būs iespēja fiziku izzināt caur spēli, taču uzskatām, ka spēle varētu būt saistoša arī 

bērnu vecākiem un vecvecākiem, tādējādi iesaistot visu ģimeni,» atklājot interaktīvo 

stendu, sacīja Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. 

«Viens no bibliotēkas mērķiem ir izglītot sabiedrību, tādēļ vēlējāmies izstrādāt 

mūsdienīgu un bibliotēkas apmeklētājiem saistošu interaktīvu stendu ar iebūvētu 

skārienjutīgu ekrānu, kameru fotoattēlu uzņemšanai un programmatūru trīs valodās – 

latviešu, krievu un angļu –, kurā pieejamas četras dabaszinību jomai veltītas spēles. 

Tajās darbojas pasaulslaveni zinātnieki, tādēļ spēlētājiem būs iespēja uzzināt vairāk 

par katra zinātnieka atklājumiem fizikā un sasaistīt gūtās zināšanas ar reālo dzīvi,» 

stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja. Viņa papildina, ka 

ideja par šādu izglītojošu stendu aizgūta no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kur ir 

pieejama līdzīga spēle. «Interaktīvās spēles stimulē bērna domāšanu, attīsta loģiku, 

veicina koncentrēšanos. Tāpat ar šīs spēles starpniecību vēlamies veicināt paaudžu 

sadarbību, aicinot izzinošo spēli spēlēt ģimenes lokā,» tā K.Kalnēja. 

 

Spēles dalībniekiem ir iespēja iepazīt ne vien šo zinātnieku atklājumus, bet arī 

interesantā veidā izprast dabaszinību likumsakarības – to šodien novērtēja bērnu un 

jauniešu centra «Junda» pulciņa «Jundas ģitāras» dalībnieki, kuri muzicēja pasākumā 

un vieni no pirmajiem izmēģināja interaktīvo stendu. «Man spēle ļoti patika – kaut arī 

daudz ko jau biju apguvis skolā, caur spēli mācīties ir daudz vieglāk un interesantāk,» 

stāsta 4. klases skolnieks Kristaps. Viņam piekrīt arī 6. klases skolnieks Aigars, 

sacīdams, ka spēle ir saistoša un pamācoša, neilgā laikā var uzzināt daudz 

interesanta. Jāatgādina, ka stenda saturu izstrādāja Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

kolektīvs, bet dizainu veidoja SIA «Web Multishop Company». 

 

Interaktīvais stends tapis «Interreg V–A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā, kas paredz, ka līdz 2019. 

gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas ir projekta vadošais partneris, 

Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks 

modernizēti piedāvātie pakalpojumi, tādēļ spēles atklāšanā piedalījās arī sadarbības 

partneri no Šauļu bibliotēkas. Projekta kopējās izmaksas ir 585 262,94 eiro. Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas ir 263 449,92 eiro, tostarp 223 932,43 eiro ir 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakts-biblioteka-2018-05-14/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-uz-muzeju-nakts-pasakumiem/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklata-interaktiva-dabaszinatnu-spele
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklata-interaktiva-dabaszinatnu-spele
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 13 172,50 eiro ir valsts budžeta 

dotācija un 26 344,99 eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 

 

Jāpiebilst, ka papildu interaktīvajam stendam projekta gaitā Jelgavas bibliotēkā 

plānots uzstādīt grāmatu drošības vārtus, kas ļaus ieviest pašapkalpošanās sistēmu, 

kā arī ierīkot videonovērošanu. 

 

Publicēts «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas» jaunais grāmatu saraksts 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/publicets-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-

jaunais-gramatu-saraksts 28.05.2018. 

 

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam, 

portālā www.lasamkoks.lv publicēts 

lasīšanas veicināšanas programmas 

«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018» 

grāmatu saraksts, kurā savam vecumam 

atbilstošu literatūru var atrast un novērtēt 

ikviens lasīšanas entuziasts. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centrā norāda, ka vislielākā lasītāju aktivitāte vērojama septembrī, kad 

atsākas skolas laiks, taču grāmatu saraksts publicēts jau šobrīd, lai interesentiem būtu 

iespēja sākt lasīt grāmatas vasaras brīvlaikā. Iniciatīvā iekļautās grāmatas sadalītas 

vairākās vecuma grupās: 5+, 9+, 11+ un 15+, kā arī vecākiem paredzētās grāmatas. 

 

Lai pievienotos lasīšanas veicināšanas projektam, interesentiem jāizlasa savas 

vecuma kategorijas grāmatas un jāaizpilda anketa portālā www.lasamkoks.lv. 

Jāpiebilst, ka laiks, lai izlasītu grāmatas, ir līdz nākamā gada janvārim. 

 

Jāatgādina, ka lasīšanas veicināšanas programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» 

ir Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras 

centra iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot 

lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, kā arī sekmēt augstvērtīgas literatūras 

izplatību. Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās visas Jelgavas bibliotēkas – 

pilsētas bibliotēka, Miezītes un Pārlielupes bibliotēkas, kā arī bērnu bibliotēka «Zinītis» 

– un tajās ir pieejamas lasīšanas programmā iekļautās grāmatas. 

 

 

 

 

 

Dzejo pavasarī dzimušie “Pieskāriena” autori 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/dzejo-pavasari-dzimusie-pieskariena-

autori-foto-235555 30.05.2018. 

 

Jelgavas Latviešu biedrības dzejas klubs “Pieskāriens” nedēļas nogalē organizēja 

pasākumu “Pavasara šūpulī”, kurā ar savu dzeju uzstājās pavasarī dzimušie autori – 

Velta Brinza, Broņislava Dzene, Elīna Zālīte, Edvīns Jansons un Māra Puriņa –, 

informē dzejas kluba vadītājs Jānis Zariņš.  

 

Tāpat pasākumā varēja dzirdēt Rasmas Urtānes, Elitas Viškeres-Šmarovas, Ilgas 

Bindres, Zanes Indriksones, Veras Roķes, Mairitas Ķērpes-Dūzes, Vijas Čerņakas un 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/publicets-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-jaunais-gramatu-saraksts
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/publicets-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-jaunais-gramatu-saraksts
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/dzejo-pavasari-dzimusie-pieskariena-autori-foto-235555
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/dzejo-pavasari-dzimusie-pieskariena-autori-foto-235555
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Līgas Lapinskas dzeju. Ar saviem jaunajiem krājumiem “Vasarsvētkos dzimusī” un 

“Sirds aicinājums” pasākumā iepazīstināja dzejnieces attiecīgi Māra Puriņa un Vera 

Roķe. 

 

Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās jaunās dzejnieces Ieva Romaško 

un Kintija Alpe, kā arī dziedātāja Dzintra Delpere no Ogres. 
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JŪNIJS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada jūnijā 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  6 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  1 

Kopā 10 

 

Bibliotēkas un Jauniešu centrs sāk strādāt pēc vasaras darba laika 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-un-jauniesu-centrs-sak-stradat-

pec-vasaras-darba-laika 01.06.2018. 

 

No šodienas, 1. jūnija, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka un tās filiāles – bērnu 

bibliotēka «Zinītis», Pārlielupes un 

Miezītes bibliotēkas –, kā arī Jelgavas 

Jauniešu centrs strādās pēc vasaras 

darba laika. 

Līdz pat 31. augustam Jelgavas pilsētas 

bibliotēka un bērnu bibliotēka «Zinītis» 

darba dienās lasītājiem būs atvērtas no pulksten 10 līdz 18, bet sestdienās un 

svētdienās bibliotēkas būs slēgtas. Pārlielupes un Miezītes bibliotēkas savukārt no 

otrdienas līdz piektdienai strādās no pulksten 10 līdz 18, sestdienās – no pulksten 10 

līdz 17, bet svētdienās un pirmdienās bibliotēkas apmeklētājiem būs slēgtas. 

 

Pēc vasaras darba laika no šodienas strādā arī Jelgavas Jauniešu centrs, kas atrodas 

Skolotāju ielā 8. Pirmdienās tās būs atvērts no pulksten 13 līdz 19, otrdienās, 

trešdienās un ceturtdienās – no pulksten 13 līdz 17, bet piektdienās Jauniešu centrs 

strādās no pulksten 13 līdz 14.30. 

 

Bibliotēkā paplašināts audio grāmatu piedāvājums 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-paplasinats-audio-gramatu-

piedavajums 11.06.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka uzsākusi 

sadarbību ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku, sniedzot iespēju lasītājiem, 

kuriem nepieciešama pielāgota literatūra 

– audio formātā vai palielinātā drukā –, 

saņemt to pilsētas bibliotēkā. 

«Mūsu bibliotēkas krājumā jau ir 

klausāmgrāmatu kolekcija, kā arī esam 

atveduši nelielu kolekciju no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas – ap 20 grāmatām, kuru 

vidū ir arī, piemēram, grāmatas no sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts». Ja būs 

pieprasījums, tad pēc kāda laika šo grāmatu kopu nomainīsim pret citu,» stāsta 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-un-jauniesu-centrs-sak-stradat-pec-vasaras-darba-laika
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-un-jauniesu-centrs-sak-stradat-pec-vasaras-darba-laika
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-paplasinats-audio-gramatu-piedavajums
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-paplasinats-audio-gramatu-piedavajums
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Armanoviča. Viņa norāda, ka Latvijas Neredzīgo bibliotēka izteikusi rosinājumu 

sadarboties ar publiskajām bibliotēkām, lai aptvertu plašāku lasītāju loku. «Jelgavā ir 

Neredzīgo bibliotēkas filiāle, bet, tā kā esam publiskā bibliotēka, mums ir būtiski 

nodrošināt arī šādu piedāvājumu,» papildina V.Armanoviča. 

 

Piedāvājums attiecas uz personām ar redzes problēmām un citādām lasīšanas 

grūtībām, tādēļ interesentiem jāuzrāda invalīda apliecība vai ārsta izziņa, ka 

nepieciešama informācija audioformātā vai palielinātā drukā, informē pilsētas 

bibliotēkā. 

 

Visi informācijas resursi, kas pieejami Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, apskatāmi e-

katalogā. Savukārt ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumā esošajām 

klausāmgrāmatām var iepazīties ŠEIT.  

 

V.Armanoviča papildina, ka lasītāji var gan pieteikt vēlamo grāmatu Jelgavas 

bibliotēkā, gan arī pasūtīt to no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas paši. 

 

Bibliotēkā notiks tautasdziesmu sadziedāšanās vakars 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-tautasdziesmu-

sadziedasanas-vakars 12.06.2018. 

 

Šo ceturtdien, 14. jūnijā, pulksten 19 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zālē notiks tautasdziesmu 

sadziedāšanās vakars «Ar tēvzemi 

sirdī». Piedalīties pasākumā var ikviens 

interesents. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore 

Lāsma Zariņa stāsta, ka pasākuma 

dalībniekiem tiks izdalītas tautasdziesmas, un kopā ar sadziedāšanās vakara vadītāju 

būs iespēja tās dziedāt vai arī vienkārši klausīties. «Šis būs jau otrais tautasdziesmu 

sadziedāšanās vakars bibliotēkā, un, ja būs interesenti, līdzīgus pasākumus rīkosim 

arī turpmāk,» papildina L.Zariņa. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-

06-07/ 07.06.2018. 

 

 

 

 

 

Bibliotēka iepazīstinās ar jaunākajām grāmatām un filmām 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-

gramatam-un-filmam 15.06.2018. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-06-07/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-06-07/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam-un-filmam
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-jaunakajam-gramatam-un-filmam
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21. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

notiks Jauno grāmatu diena, aicinot 

ikvienu lasītāju no pulksten 10 līdz 18 

iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas 

jaunieguvumiem. 

Jūnijā bibliotēkas grāmatu plauktus 

papildinājušas 208 jaunas grāmatas un 

48 filmas latviešu, krievu un angļu valodā 

– aizraujoši romāni, filmu klasika, vērtīgi padomi bērnu audzināšanā un sevis 

apzināšanā, krāsainas, jautras un interesantas grāmatas bērniem. 

 

«Jūnijā bibliotēka iegādājusies vairākas grāmatas par izcilām, interesantām un 

nozīmīgām personībām Latvijas kultūrā un mākslā, piemēram, Inetas Meimanes 

grāmatu «Nora Bumbiere: nepalikt vienai tumsā» – autore veltījusi šo grāmatu Noras 

Bumbieres bērniem un visiem, kas viņu atceras. Tāpat jaunieguvumu vidū ir Ingunas 

Baueres «Palieku Tev uzticams Juris Neikens» – Juris Neikens iegājis Latvijas kultūras 

vēsturē kā Dziesmusvētku «tēvs», kas 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos 

apkārtnes koru sadziedāšanās svētkus. Bet grāmata «Rolanda Kalniņa telpa» stāsta 

par izcilo latviešu kinorežisoru Rolandu Kalniņu, kura filmogrāfijā ir tādas izcilas 

latviešu filmas kā «Akmens un šķembas», «Ceplis», «Akmeņainais ceļš» un daudzas 

citas,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane. 

 

Jūnija grāmatu jaunumu sarakstā ir arī daudz interesantu grāmatu bērniem, piemēram, 

«Lācītis Rūdis dodas uz Vecrīgu», glāstāmgrāmatiņa «Mazā mārīte un viņas draugi», 

«Lielā ūdeņu grāmata» un citas. 

 

Bet filmu klāsts papildināts ar tādu kino klasiku kā «Romas brīvdienas» – galvenajās 

lomās Odrija Hepberna un Gregorijs Peks. «Vecākās paaudzes skatītāji savukārt 

varēs atkal tikties ar leģendāro Fantomasu, varonīgo indiāņu virsaiti aktiera Goiko 

Mitiča izpildījumā un noskatīties daudzas citas interesantas filmas,» tā S.Silmane. 

 

Svētkos bibliotēkas būs slēgtas 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/svetkos-bibliotekas-bus-slegtas 20.06.2018. 

 

Svētkos, 23. un 24. jūnijā, Jelgavas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas, savukārt 

pirmssvētku dienā, 22. jūnijā, strādās pēc mainīta darba laika. 

Pirmssvētku dienā, 22. jūnijā, visas pilsētas bibliotēkas strādās no pulksten 10 līdz 16. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-mainits-darba-laiks-2018-06-19/ 

19.06.2018. 

 

No daļēji slēgtas teritorijas līdz publiskajai bibliotēkai 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/no-daleji-slegtas-teritorijas-lidz-publiskajai-

bibliotekai 23.06.2018. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/svetkos-bibliotekas-bus-slegtas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-mainits-darba-laiks-2018-06-19/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/no-daleji-slegtas-teritorijas-lidz-publiskajai-bibliotekai
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/no-daleji-slegtas-teritorijas-lidz-publiskajai-bibliotekai
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«Es uzskatu, ka ir svarīgi izzināt ēku, kurā 

dzīvo, strādā – tas vairo piederības izjūtu. 

Mums ir jāsaprot, kādam laikaposmam 

konkrētais nams pieder, ko tas mums var 

pavēstīt. Līdz šim Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas ēka kā arhitektūras 

piemineklis nekad nav pētīta – jā, 

daudziem ir zināms, ka šī ir viena no 

retajām ēkām pilsētā, kas gandrīz neskarta saglabājusies pēc Otrā pasaules kara, 

bibliotēkai ir unikāls balkoniņš ar 19. gadsimta sākumam raksturīgiem čuguna mežģīņu 

lējumiem, bet ir vēl daudz neizzinātā,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga, kura nupat aizstāvējusi 

maģistra darbu «Jelgavas pilsētas bibliotēka Akadēmijas ielā 26: ainavas 

kultūrvēsturiska lasīšana» un interesentiem piedāvā bibliotēkas vēstures lappusēs 

ielūkoties caur izzinošām ekskursijām. 

B.Īvāne-Kronberga maģistra darbu izstrādāja, studējot Latvijas Universitātes 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā. «Tā bija gan profesionāla interese, gan arī 

dziļa iekšējā motivācija. Protams, Jelgava savā ziņā ir fenomens, jo 1944. gadā tika 

nopostīta teju visa pilsēta, taču nevar dzīvot ar pieņēmumu, ka nekas nav saglabājies. 

Bibliotēkā sāku strādāt pirms diviem gadiem un saskāros ar lasītāju un bibliotēkas 

darbinieku interesi par to, kas šajā ēkā ir bijis agrāk. Sapratu – mums ne tik ļoti pietrūkst 

skaistu, jaunu telpu, cik izpratnes un zināšanu par ēku, kurā strādājam,» vērtē B.Īvāne-

Kronberga, piebilstot, ka Jelgava neapšaubāmi ļoti mainījusies un ir sakoptāka nekā 

pirms gadiem desmit, kad viņa šeit ieradās. 

 

Pēta ēkas arhitektoniskās detaļas 

 

Tiek uzskatīts, ka ēka, kurā šobrīd atrodas Jelgavas pilsētas bibliotēka, kā īres nams 

būvēta 20. gadsimta sākumā, taču B.Īvāne-Kronberga izsaka pieņēmumu, ka tā varētu 

būt celta nedaudz agrāk – 19. gadsimta beigās. «Par to liecina ēkas eklektiskā 

arhitektūra, kas vairāk raksturīga 19. gadsimta beigām, kā arī citi pavedieni, kas pirms 

publiskošanas vēl jāpārbauda turpmākos pētījumos. Viena no interesantām 

oriģinālajām detaļām, kas saglabājusies līdz mūsdienām, ir īres namam neraksturīgi 

plašās parādes kāpnes. Apsekojot ēku kopā ar arhitekti Liesmu Markovu, secinājām, 

ka, iespējams, ēkai bijušas arī sabiedriskas funkcijas – periodikā bibliotēkas adresē 

minēti divi ārsti – Alfrēds Zīriņš un Jānis Urjānis –, kuri pirmskara Jelgavā pieņēmuši 

pacientus. Taču tikpat labi plašā un reprezentatīvā kāpņu telpa var būt arī vienkārši 

arhitekta iecere,» skaidro maģistra darba autore. 

 

Bija pat dzīvoklis ar astoņām istabām 

 

Sadarbībā ar arhitekti L.Markovu B.Īvāne-Kronberga izzināja ēkas arhitektoniku, taču 

par cilvēkiem, kuri šeit dzīvojuši, un viņu likteņiem vēstīja arhīvos iegūtā informācija un 

intervijas ar šīs ēkas un kaimiņmāju iedzīvotājiem. «Viena no šobrīd vērtīgākajām 

dokumentācijām ir Latvijas Nacionālajā arhīvā atrastās nama dzīvokļu kartītes ar 1935. 

gada tautas skaitīšanas datiem. Tie liecina par to, ka Latvijas neatkarības laikā, 1930. 

gados, ēkā bija 8–9 dzīvokļi, kuros mita ārsti, tirgotāji, arī atslēdznieks un upju 

padziļināšanas darbinieks, proti, cilvēki ar visdažādāko nodarbošanos, kuru vidū bija 

gan latvieši, gan ebreji. Piemēram, lielākais dzīvoklis tolaik piederēja kādam ebrejam 

– tajā bija astoņas istabas, un pieejamā informācija liecina, ka viņš tās ir izīrējis,» atklāj 

bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja. 
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Nams – daļēji slēgta teritorija 

 

Taču ēkas funkcijas krasi mainījās pēc Otrā pasaules kara, kad tā tika nodota Iekšlietu 

ministrijas vajadzībām, – tad tur dzīvoja Jelgavas cietuma darbinieki ar savām 

ģimenēm. «Cik zināms, ēkai pēc kara bija izdedzis jumts, bet tās konstrukcija bija maz 

bojāta, tādēļ arī mūsdienās ēka izskatās gandrīz tāpat. 1949. gadā nams tika atjaunots 

un nodots cietuma vajadzībām. Salīdzinot ar valsts neatkarības gadiem, pēckara laikā 

ēkā notika nozīmīgas pārmaiņas – agrāko astoņu dzīvokļu vietā bija ap 30,» skaidro 

B.Īvāne-Kronberga. Intervējot blakusmāju iedzīvotājus, kas mitinājušies šajā 

Akadēmijas ielas posmā pēc Otrā pasaules kara, maģistra darba autore atklājusi, ka 

tolaik cilvēki no tās vairījās, gāja ar līkumu, nams bija daļēji slēgta teritorija, turklāt 

diezgan nolaista. «Manam aicinājumam dalīties atmiņās par bibliotēkas ēku atsaucās 

trīs kādreizējie ēkas iedzīvotāji – divi kungi, kuri šeit dzīvoja pēc Otrā pasaules kara, 

būdami bērni, un kundze, kura šeit mitinājās ap 1960. gadu. Bērnības atmiņās parādās 

izolētības sajūta – ēkai ir liels pagalms, ko toreiz apjoza augsts žogs, un bērni 

lielākoties spēlējās un uzturējās šajā teritorijā. Sadzīve pēckara Jelgavā nebija viegla, 

un arī mūsu nama iedzīvotājus dzīve nebija lutinājusi,» stāsta darba autore. Viņa 

piebilst, ka intervijas esot bijušas emocionālas un plašas, un nav tik viegli uzlikt uz 

papīra šo cilvēku likteņus. 

 

Piedāvā ekskursijas 

 

Šis ir tikai neliels ieskats tajos stāstos, ko atklājusi un analizējusi pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja, bet, kā uzskata viņa, tomēr ir daudz neizzinātā, ir ko 

meklēt arhīvos, kā arī jāpaspēj pierakstīt to iedzīvotāju atmiņas, kas vēl atceras dzīvi 

pēckara Jelgavā. «Viena no bibliotēkas kā atmiņas institūcijas funkcijām ir 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un popularizēšana, tādēļ, pamatojoties uz šo 

pētījumu, piedāvājam ekskursijas, kurās var iepazīt bibliotēkas vēstures stāstu,» tā 

maģistra darba autore. 

 

Pieteikties bezmaksas ekskursijai var pa tālruni 63007747 vai pa e-pastu 

info@biblioteka.jelgava.lv – optimālais grupas dalībnieku skaits ir apmēram desmit 

cilvēku. 

 

«Protams, tagad uz bibliotēkas ēku raugos citādāk – ievēroju detaļas, kurām ikdienā 

vienkārši gāju garām, piemēram, bibliotēkas fasādes krāsu toņu atšķirību, neparastās 

ķieģeļu arhitektūras nianses,» tā B.Īvāne-Kronberga. Jāatgādina, ka bibliotēka ēkā 

Akadēmijas ielā 26 atrodas kopš 1984. gada. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-

bibliotekas-2018-06-25/ 25.06.2018. 

 

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 28. jūnijā. Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-06-25/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-06-25/
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Dziesmu svētki pusgadsimta garumā – Anitas Reihenbahas kolekcija Ūziņu 

bibliotēkā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/dziesmu-svetki-pusgadsimta-garuma-

anitas-reihenbahas-kolekcija-uzinu-biblioteka-foto-236077 28.06.2018. 

 

Gaidot XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus, Ūziņu bibliotēkā tās 

vadītāja Gunita Kulmane iekārtojusi izstādi, kas veidota no ūziņnieces kordziedātājas 

Anitas Reihenbahas privātkolekcijas. Tajā ar ekonomistes precizitāti un lietišķumu 

savākti dokumenti, publikācijas, fotogrāfijas, bukleti, lakatiņi, cepures un dažādas citas 

liecības, kā pusgadsimta garumā ir tapuši šie svētki. Kā braukts uz kora 

mēģinājumiem, kā ēsts un kas dziedāts. Pašai kolekcionārei šie būs divpadsmitie 

Dziesmu svētki. Pirmo reizi viņa tajos piedalījās 1970. gadā. Viņas alts ir skanējis 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (kopš 1992. gada LLU) sieviešu korī, Zaļenieku 

jauktajā korī, Jelgavas rajona skolotāju korī, bet tagad skan Jelgavas novada senioru 

“Gaismā”. 

 

  

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/dziesmu-svetki-pusgadsimta-garuma-anitas-reihenbahas-kolekcija-uzinu-biblioteka-foto-236077
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/dziesmu-svetki-pusgadsimta-garuma-anitas-reihenbahas-kolekcija-uzinu-biblioteka-foto-236077
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JŪLIJS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada jūlijā 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  5 

www.jelgava.lv  11 

www.jelgavnieki.lv  4 

www.novaja.lv  1 

www.biblioteka.lv  1 

Kopā 22 

 

Radošā lidojuma prieka nedēļa 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/radosa-lidojuma-prieka-nedela-2018-07-02/ 

2.07.2018. 

 

Pārlielupes bibliotēkā no 9. līdz 13.jūlijam (no 

plkst.10:00 - 14:00) notiks radošā lidojuma 

prieka nedēļa. Tiek aicināti bērni vecumā no 

7 - 12 gadiem, kas lietderīgi, izzinoši un radoši 

vēlas pavadīt savu brīvo laiku vasarā. 

Nodarbībās paredzēts ar spēlēm un vadītu 

radošu darbošanos pieaugušā uzraudzībā 

attīstīt un vingrināt gribasspēku, bagātināt 

fantāziju un iztēli, nododoties dažādām 

aktivitātēm. Bērni ieskatīsies bibliotēkas dzīvē 

un pabūs grāmatu pasaulē, darbosies ar krāsām un ziepju burbuļiem! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1530478800&cat=10&art=43657 

02.07.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33937 02.07.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=45909&type=0 03.07.2018. 

 

Darbs mums ziedēt ļauj 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/darbs-mums-ziedet-lauj-2018-07-02/ 

2.07.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki prot iedvesmot. Sniezot kvalitatīvus 

bibliotekāros pakalpojumus, nopietni strādājot novadpētniecības laukā, nepārtraukti 

attīstot un pilnveidojot kopkataloga kvalitāti, esot nozīmīgs spēlētājs pilsētas kultūras 

un izglītības dzīvē. Skatīt vairāk bibliotēkas mājaslapā. 

 

 

 

 

Bibliotēkā apskatāma Dziesmu svētkiem veltīta izstāde 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/radosa-lidojuma-prieka-nedela-2018-07-02/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1530478800&cat=10&art=43657
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=33937
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=45909&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/darbs-mums-ziedet-lauj-2018-07-02/
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http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-apskatama-dziesmu-svetkiem-

veltita-izstade 6.07.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāma 

Dziesmu svētku tradīcijai Latvijā veltīta 

izstāde «Dziesmu vara», kas apkopo 

unikālus Dziesmu svētku izdevumus, 

dziesmu grāmatas, notis un citus ar 

svētkiem saistītus drukātos materiālus 

no kolekcionāra Jāņa Vilka 

privātkolekcijas. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere stāsta, ka bibliotēkai ar J.Vilku ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība, un šoreiz izzinošā izstādē varēs apskatīt dažādus 

drukātos izdevumus – sākot no pirmajiem Vispārīgajiem Latviešu Dziesmu svētkiem 

1873. gadā veltītiem izdevumiem un līdz 1960. gada materiāliem. 

 

Izstāde līdz 3. augustam apskatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izstade-dziesmu-vara-bibliofila-jana-vilka-

kolekcija-2018-07-03/ 03.07.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1530651600&cat=10&art=43678 

04.07.2018. 

 

Pārlielupes bibliotēkā – tikšanās ar gleznotājiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/parlielupes-biblioteka-tiksanas-ar-

gleznotajiem 10.07.2018. 

 

Šo piektdien, 13. jūlijā, pulksten 16 

Pārlielupes bibliotēkā būs tikšanās ar 

Jelgavas Tautas gleznošanas studijas 

dalībniekiem un vienu no studijas 

vadītājiem – Andu Buškevicu. 

Interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk 

par mākslas darbu tapšanas procesu un 

to, ko cilvēkiem, kuru ikdienas darbs nav 

saistīts ar mākslu, sniedz gleznošana. 

«Pārlielupes bibliotēkā katru mēnesi notiek kāda Tautas gleznošanas studijas 

dalībnieka izstāde – jūnijā bibliotēkā bija apskatāma Initas Dzalbes izstāde, bet šobrīd 

– Zigrīdas Cīrules personālizstāde. Aicinājām studijas māksliniekus un vadītāju uz 

tikšanos, lai izprastu, kā cilvēki, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar mākslu, 

pievērsušies gleznošanai, kā viņi tam atrod laiku un vai gleznot var sākt jebkurā 

vecumā,» par tikšanos stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 

 

Tikšanos Pārlielupes bibliotēkā bez maksas var apmeklēt ikviens interesents. 

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1531170000&cat=12&art=43705 

10.07.2018. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-apskatama-dziesmu-svetkiem-veltita-izstade
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-apskatama-dziesmu-svetkiem-veltita-izstade
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izstade-dziesmu-vara-bibliofila-jana-vilka-kolekcija-2018-07-03/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izstade-dziesmu-vara-bibliofila-jana-vilka-kolekcija-2018-07-03/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1530651600&cat=10&art=43678
http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/parlielupes-biblioteka-tiksanas-ar-gleznotajiem
http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/parlielupes-biblioteka-tiksanas-ar-gleznotajiem
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1531170000&cat=12&art=43705
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UZPLAUKUMS 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uzplaukums-2018-07-11/ 11.07.2018. 

 

Līdz 31. jūlijam Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā iespējams aplūkot Pētera 

Grūbes fotogrāfiju izstādi "UZPLAUKUMS". PĒTERIS GRŪBE (1947) 40 savas dzīves 

gadus pavadījis Jelgavas novadā, kur pagājušā gadsimta 90. gados bijis arī Kalnciema 

pašvaldības vadītājs un Jelgavas rajona padomes deputāts. Tagad P. Grūbe ir kļuvis 

par Jaunjelgavas iemītnieku un patriotu, un tieši šī fotogēniskā Sēlijas mazpilsēta pie 

Daugavas ir atraisījusi viņa aizrautīgo pievēršanos fotomākslai. Vai tā būtu agra 

ausmas stunda vecpilsētā vai vēls saulriets virs Daugavas, ikdiena vai svētku brīži – 

Pēteris allaž redzams ar fotoaparātu ielās un parkos, upmalā, mežā vai pļavā. 

 

Ilgas Reiznieces meistarklase Krišjāņa Barona zālē 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ilgas-reiznieces-meistarklase-krisjana-barona-

zale-2018-07-11/ 11.07.2018. 

 

Šo ceturtdien, 12. jūlijā, no plkst. 12.00 līdz 13.00 mūsu bibliotēkas Krišjāņa Barona 

zālē notiks meistarklase Karlīnas Īvānes Vijoles studijas „Vijolīte” audzēkņiem, kurā 

jaunie vijolnieki kopā ar Ilgu Reiznieci iepazīs folkloru caur vijoli un kopīgi mācīsies 

dančus. Aicināts arī ikviens interesents! Ieeja brīva. 

 

Bibliotēka ceturtdien iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-ceturtdien-iepazistinas-ar-gramatu-

jaunumiem 16.07.2018. 

 

19. jūlijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 

Jauno grāmatu diena, aicinot ikvienu 

lasītāju no pulksten 10 līdz 18 iepazīties ar 

šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 

Jūlijā bibliotēkas grāmatu plauktus 

papildinājušas 335 jaunas grāmatas, 

tostarp grāmatas par mākslu, vēsturi, 

latviešu tautastērpiem, tautasdziesmām, 

aizraujoši romāni, grāmatu klāsts mazajiem lasītājiem un izzinoša literatūra krievu 

valodā, kā arī 12 filmas. 

 

«Šomēnes izskanējuši XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI Deju svētki, tādēļ 

Jelgavas pilsētas bibliotēka iepriecina savus lasītājus, iegādājoties tādas brīnišķīgas 

grāmatas kā «Mans tautastērps», kurā apkopoti 120 emocionāli, iedvesmojoši stāsti 

par tautastērpiem – gan autentiskiem, gan stilizētiem –, dzejas rindas, kā arī izšūtas 

vainagu miniatūras Ilzes Strēles fotoattēlos. Tāpat bibliotēkas klāstu papildinājis DVD 

«Mana Latvija», bet čaklajām audējām varētu būt noderīga grāmata «Celaines, celu 

jostu un apaudu aušana». Bibliotēkā pieejams arī «Latviešu tautasdziesmu» 11. 

sējums, un, tā kā Dziesmu svētki nav iedomājami bez komponista Mārtiņa Brauna, 

tieši šajā laikā klajā nākusi grāmata «Saule. Mārtiņš. Daugava»,» stāsta Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane. 

 

Tāpat jūlijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas grāmatu klāstu papildinājis izdevums «Maija 

Nora Tabaka» – dāvana visiem mākslinieces Maijas Tabakas talanta cienītājiem. Bet 

vasaras novakarēm vai atpūtai lietainā dienā bibliotēkā var atrast kādu romānu, 

piemēram, Miermīļa Steigas «Cik maksā sieviete», Kārenas Vaitas «Laika upes 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uzplaukums-2018-07-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ilgas-reiznieces-meistarklase-krisjana-barona-zale-2018-07-11/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ilgas-reiznieces-meistarklase-krisjana-barona-zale-2018-07-11/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-ceturtdien-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-ceturtdien-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem
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krastos», Simoneta Anjello Hornbija «Mandeļu vācēja», Jaroslava Judiša «Grandhotel. 

Romāns virs mākoņiem», Paolo Konjeti «Astoņi kalni». 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-

2018-07-16/ 16.07.2018. 

 

Bibliotēkā pulcēs tautasdziesmu sadziedāšanās vakars 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-pulces-tautasdziesmu-

sadziedasanas-vakars 17.07.2018. 

 

Šo ceturtdien, 19. jūlijā, pulksten 18.30 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zālē notiks kārtējais 

tautasdziesmu sadziedāšanās vakars, 

kurā piedalīties aicināts ikviens 

interesents. 

Pasākuma dalībniekiem tiks izdalītas 

tautasdziesmas, un kopā ar 

sadziedāšanās vakara vadītāju būs iespēja tās dziedāt vai arī vienkārši klausīties. 

Piedalīties pasākumā bez maksas var ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-

07-30-1/ 30.07.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-

07-13/ 13.07.2018. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-

bibliotekas-2018-07-20/ 20.07.2018. 

 

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 26. jūlijā. Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

Pārlielupes bibliotēkas sienas «atdzīvina» filozofiski zīmējumi 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-bibliotekas-sienas-atdzivina-

filozofiski-zimejumi  21.07.2018. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-07-16/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2018-07-16/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-pulces-tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars
http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-pulces-tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-07-30-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-07-30-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-07-13/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-2018-07-13/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-07-20/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-07-20/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-bibliotekas-sienas-atdzivina-filozofiski-zimejumi
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-bibliotekas-sienas-atdzivina-filozofiski-zimejumi
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Šonedēļ Pārlielupes bibliotēkas vidi 

papildinājuši mākslinieka Māra Subača 

filozofiskie zīmējumi – tie rotā lasītavas 

un kāpņu telpas sienas. 

«Māris Subačs ir ilustrējis daudzas Jura 

Rubeņa grāmatas, kas ir populāra 

lasāmviela Jelgavas bibliotēkās. 

Vēlējāmies būt īpaši, un priecājamies, ka 

mākslinieks labprāt piekrita sadarboties,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore 

Lāsma Zariņa. Viņa papildina, ka zīmējumi izvēlēti no M.Subača skiču burtnīcas, un 

katrā darbā ir ietverta interesanta filozofija. «Prieks, ka jelgavniekiem ir iespēja Māra 

Subača zīmējumus baudīt klātienē,» tā L.Zariņa.  

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/isteni-cilvecigais-garigums-parlielupes-

bibliotekas-sienu-gleznojumos-2018-07-19/ 19.07.2018. 

 

“Stāstu sega Latvijai ” atceļojusi uz Jelgavu 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1532638800&cat=10&art=43841 

27.07.2018. 

 

“Stāstu sega Latvijai ” atceļojusi uz Jelgavu un laikā no 13. augusta līdz 5. septembrim 

būs apskatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē. 

 

“Stāstu sega Latvijai ” ir ilgtermiņa projekts, kura laikā izveidota lielizmēra 

tekstilmozaīkas (patchwork) sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinājuši latvieši, 

kuri dzīvo ārpus Latvijas. Stāstu segas mērķis ir atklāt un 

veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu piederību Latvijai, 

ieguldot kopīgā rokdarbā gan savas domas par Latviju, 

gan arī darbu. Projekts devis iespēju latviešiem ārzemēs 

visās paaudzēs aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē 

neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma un valodas 

spējām. 

 

Kopumā projekta ietvaros tika saņemti pavisam 1097 

kvadrātiņi no visas pasaules!  

 

Visi stāstu segai atsūtītie darbiņi kopā tika salikti vairākās 7 1,5 m x 3 m lielās segās. 

Pēc tam segas rūpīgi un stingri sašuva Lielvārdes uzņēmuma “Linu māja” meistares.  

 

Savukārt darinātāju pierakstītos stāstus un laba vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā 

projekta autori pārrakstīja datorā. Dati tika ievadīti multimedija prezentācijā, un 

apskatāmi līdz ar stāstu segu. Ikviens stāstu segas skatītājs datorā var palielināt bildes 

un labāk apskatīt katru stāstu segas kvadrātiņu, kā arī iepazīt darinātāju stāstus. 

 

Izstādes atklāšanas pasākums notiks 16.augustā 18.00 un tajā piedalīsies tenors 

Jānis Kurševs, soprāns Zane Rožkalne un Endijs Rožkalns pie ģitāras. Laipni aicināts 

ikviens interesents! 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/stastu-sega-latvijai-2018-07-26/ 26.07.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/isteni-cilvecigais-garigums-parlielupes-bibliotekas-sienu-gleznojumos-2018-07-19/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/isteni-cilvecigais-garigums-parlielupes-bibliotekas-sienu-gleznojumos-2018-07-19/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1532638800&cat=10&art=43841
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/stastu-sega-latvijai-2018-07-26/
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AUGUSTS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada augustā 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  7 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  3 

www.jelgavnieki.lv  4 

www.biblioteka.lv  1 

Kopā 18 

 

Jau ceturto reizi Barona zālē vienos tautasdziesmas 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jau-ceturto-reizi-barona-zale-vienos-

tautasdziesmas 05.08.2018. 

 

Nākamceturtdien, 9. augustā, pulksten 

18.30 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zālē notiks ikmēneša tautasdziesmu 

sadziedāšanās vakars. Piedalīties 

pasākumā var ikviens interesents. 

Pasākuma dalībniekiem tiks izdalītas 

tautasdziesmas, un kopā ar sadziedāšanās 

vakara vadītāju būs iespēja tās dziedāt vai 

arī vienkārši klausīties. Piedalīties pasākumā bez maksas var ikviens interesents. 

 

«Pasākumu lielākoties atmeklē mūsu lasītāji – bibliotēkas lasītāju klubiņa biedres, 

ģimenes ar bērniem. Šo tradīciju noteikti turpināsim, jo redzam, ka cilvēkiem tas 

interesē,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Tautasdziesmu 

sadziedāšanās vakari reizi mēnesī notiks arī rudenī. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jau-ceturto-reizi-pilsetas-biblioteka-izdziedas-

tautasdziesmas/ 06.08.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jau-ceturto-reizi-pilsetas-biblioteka-

izdziedas-tautasdziesmas-236681 06.08.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1533502800&cat=10&art=43918 

06.08.2018. 

 

Desmit metru garš veltījums Latvijai 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/desmit-metru-gars-veltijums-latvijai 

11.08.2018. 

 

No 13. augusta līdz 5. septembrim Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē 

būs apskatāma «Stāstu sega Latvijai» – lielizmēra tekstilmozaīkas sega, ko veido 

ārzemēs dzīvojošo latviešu veidoti fragmenti, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jau-ceturto-reizi-barona-zale-vienos-tautasdziesmas
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jau-ceturto-reizi-barona-zale-vienos-tautasdziesmas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jau-ceturto-reizi-pilsetas-biblioteka-izdziedas-tautasdziesmas/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jau-ceturto-reizi-pilsetas-biblioteka-izdziedas-tautasdziesmas/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jau-ceturto-reizi-pilsetas-biblioteka-izdziedas-tautasdziesmas-236681
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jau-ceturto-reizi-pilsetas-biblioteka-izdziedas-tautasdziesmas-236681
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1533502800&cat=10&art=43918
http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/desmit-metru-gars-veltijums-latvijai
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«Stāstu sega Latvijai» ir ilgtermiņa 

projekts, kura gaitā, apkopojot 1097 

ārzemju latviešu darinātos 

fragmentus, tapis aptuveni desmit 

metrus garš simbolisks kopdarbs, 

kura mērķis ir veicināt ārzemēs 

dzīvojošo latviešu piederību Latvijai 

– projekts sniedzis iespēju dažādu 

paaudžu latviešiem ārzemēs aktīvi 

līdzdarboties Latvijas simtgadē neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Visus projektā 

iesniegtos darbus rūpīgi apvienojušas Lielvārdes uzņēmuma «Linu māja» meistares. 

Savukārt segas darinātāju pierakstītos stāstus un laba vēlējumus Latvijai simtgadē 

projekta autori apkopoja elektroniski – tie būs apskatāmi līdz ar «Stāstu segu». 

 

Izstādes atklāšanas pasākums Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 16. augustā 

pulksten 18. Klātesošos priecēs tenors Jānis Kurševs un soprāns Zane Rožkalne, bet 

par muzikālo pavadījumu gādās Endijs Rožkalns. Pasākumu bez maksas var apmeklēt 

ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uz-jelgavu-atcelojusi-stastu-sega-latvijai/ 

15.08.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1534366800&cat=10&art=44012 

16.08.2018. 

 

Bibliotēka ceturtdien iepazīstinās ar jaunumiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-ceturtdien-iepazistinas-ar-

jaunumiem 13.08.2018. 

 

16. augustā no pulksten 10 līdz 17 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno 

grāmatu diena – interesentiem būs 

iespēja iepazīties ar bibliotēkas 

jaunumiem un pierakstīties rindā uz tiem. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve 

Sandra Silmane informē, ka augustā 

bibliotēkas plauktus papildinājušas 222 

jaunas grāmatas un 24 DVD filmas. «Starp jaunumiem ir grāmatas par politiku un 

mākslu, dzeja un ierosmes vaļaspriekam, daiļliteratūra – kriminālromāni, vēsturiski un 

mīlestības romāni un, protams, daudz jaunu grāmatu bērniem,» viņa norāda. 

 

Šomēnes Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu papildinājusi, piemēram, Imanta 

Lancmaņa vēsturiski nozīmīgās un krāšņi noformētās grāmatas «Dievinātā Doroteja» 

(grāmata tapusi kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai viņas 250. 

jubilejā) un «Rundāles pils 2. Pils tuvplānā». Tāpat lasītājiem būs pieejams 

monumentāls izdevums «Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei» – grāmatā rādītas 

vairāk nekā 600 Latvijas novadu segas, stāstīts par aušanas tradīcijām no 

pirmsākumiem līdz mūsdienām. Memuārliteratūras cienītājus priecēs Elitas 

Veidemanes «Zemdegas gruzd» – stāsts par izcilo aktieri Eduardu Pāvulu –, Māras 

Jakubovskas «Pauls Kvelde. Diriģents. Dārznieks» un Otomāra Kalpiņa «Sāļums. 

Ragaciema karaļa stāsts». 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uz-jelgavu-atcelojusi-stastu-sega-latvijai/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1534366800&cat=10&art=44012
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-ceturtdien-iepazistinas-ar-jaunumiem
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-ceturtdien-iepazistinas-ar-jaunumiem
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Lasītājiem dota iespēja iepazīties arī ar grieķu modernās dzejas pamatlicēja 

Konstantīna Kavafisa dzeju, krājumu «100 dzejoļi Latvijai» un Edgara Lāma sastādīto 

«Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki». Interesanti, ka iznācis arī latvju dainu 

tulkojums angļu valodā «Dainas Wit and Wisdom og Ancient Latvian Poetry Vol.1», 

kas dod iespēju cittautiešiem gūt ieskatu latviešu tautas vērtību sistēmā. Dainas 

grāmatā publicētas paralēli latviešu un angļu valodā, skaidrojot dainās minētās reālijas 

un paradumus. 

 

Tāpat bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja izvēlēties aizraujošus, smeldzīgus, 

satīriskus romānus, grāmatas par novadpētniecību, vēsturisko un juridisko literatūru, 

kā arī grāmatas un filmas bērniem. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-jauno-

gramatu-diena/ 13.08.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas aicina uz Mazo pūcēnu skoliņu 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-aicina-uz-

mazo-pucenu-skolinu-236921 17.08.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas aicina trīsgadniekus kopā ar vecākiem uz nodarbību ciklu 

“Mazo pūcēnu skoliņa”, informē bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. Nodarbību cikls 

iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”.  

 

Pirmais bibliotēkas apmeklējums ir kā liels notikums ikvienam mazulim. Ienākot 

plašajā grāmatu pasaulē, mazais redz, ka arī te viņam būs ko darīt, jo bibliotēkā ir 

grāmatas, kas paredzētas tieši viņiem, kā arī rotaļlietas un spēles omulīgā bērnu stūrīti. 

Priekšā lasīšana bērnam pirmskolas vecumā ir ļoti svarīga, tā veido bērna emocionālo 

un fantāzijas pasauli. 

 

Nodarbību cikls “Mazo pūcēnu skoliņa” sadalīts trīs daļās, kuru laikā bērni ar saviem 

vecākiem varēs iepazīt bibliotēku un grāmatas, klausīties un lasīt pasakas, radoši 

darboties, krāsot un iegūt jaunus draugus. Pēc skoliņas absolvēšanas katram 

“skolēnam” pienāksies arī Pūcītes liecība un balva par dalību. 

 

Nodarbību cikls Jelgavas pilsētas bibliotēkā norisināsies svētdienās no 7. oktobra, 

savukārt Pārlielupes bibliotēkas un bērnu bibliotēkas “Zinītis” skoliņas savu darbību 

sāks 6. oktobrī. 

 

 

Pieteikties Mazo pūcēnu skoliņai var uz vietas bibliotēkās vai zvanot: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas ielā 26, tālrunis 63046587; 

 

Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrālē 17, tālrunis 63011829; 

 

Bērnu bibliotēka “Zinītis”, Lielajā ielā 15, tālrunis 63029093. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-jauno-gramatu-diena/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-jauno-gramatu-diena/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-aicina-uz-mazo-pucenu-skolinu-236921
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-aicina-uz-mazo-pucenu-skolinu-236921
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Pieteikties iespējams līdz 27. septembrim, vietu skaits ierobežots. 

 

Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46202&type=0 19.08.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta izstāde “Stāstu sega Latvijai” 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-

izstade-stastu-sega-latvijai-foto-236928 19.08.2018. 

 

Ar tenora Jāņa Kurševa, soprāna Zanes Rožkalnes un ģitārista Endija Rožkalna dalību 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta ceļojošā izstāde “Stāstu sega Latvijai”, kas 

bibliotēkā būs skatāma līdz 5. septembrim. 

 

“Stāstu sega Latvijai” ir projekts, kura laikā izveidota lielizmēra tekstilmozaīkas sega 

no daudziem gabaliņiem, ko darinājuši latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas, vēsta 

bibliotēka. “Stāstu segas” mērķis ir atklāt un veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu 

piederību Latvijai, ieguldot kopīgā rokdarbā gan savas domas par Latviju, gan arī 

darbu. Projekts devis iespēju latviešiem ārzemēs visās paaudzēs aktīvi darboties līdzi 

Latvijas simtgadē neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un valodas spējām. 

 

Projektā tika saņemti pavisam 1097 kvadrātiņi no visas pasaules – ASV (564), Eiropas 

(188), Kanādas (183), Austrālijas (117), Āfrikas (12) un pat Āzijas valstīm (8). Segu 

kopā sašuvušas Lielvārdes uzņēmuma “Linu māja” meistares. 

 

Darinātāju pierakstītie stāsti un laba vēlējumi Latvijai dzimšanas dienā ievadīti 

multimediju prezentācijā. Ikviens skatītājs datorā var palielināt bildes un labāk apskatīt 

katru segas kvadrātiņu, kā arī iepazīt darinātāju stāstus. 

 

Krišjāņa Barona zālē pieminēs mākslinieku Andreju Zvejnieku 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/krisjana-barona-zale-piemines-makslinieku-

andreju-zvejnieku 24.08.2018. 

 

Godinot mākslinieka Andreja 

Zvejnieka piemiņu, 28. augustā 

pulksten 15 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks viņam veltīts 

atceres pasākums. 

Pasākumā aicināts piedalīties 

ikviens interesents – Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zālē, kurai māksliniecisku 

vērtību piešķīruši A.Zvejnieka sienu gleznojumi, atmiņās par mākslinieku dalīsies 

Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis un citi, stāsta pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Pasākumā muzicēs saksofonists Ingmārs Klaniņš. 

 

Jāatgādina, ka K.Barona zāle Jelgavas pilsētas bibliotēkas 3. stāvā atklāta 1986. 

gadā, godinot dainu tēva Krišjāņa Barona 150. jubileju, un tās sienas rotā Jelgavas 

mākslinieka A.Zvejnieka gleznojumi, kuros caur latviešu tautasdziesmu ilustratīvo 

attēlojumu atspoguļots cilvēka mūža ritējums. 

 

Mākslinieks A.Zvejnieks mūžībā aizgāja šā gada 4. augustā. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46202&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-izstade-stastu-sega-latvijai-foto-236928
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-izstade-stastu-sega-latvijai-foto-236928
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/krisjana-barona-zale-piemines-makslinieku-andreju-zvejnieku
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/krisjana-barona-zale-piemines-makslinieku-andreju-zvejnieku
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Pārlielupes bibliotēkā – atvadas no vasaras brīvlaika 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-atvadas-no-vasaras-

brivlaika 27.08.2018. 

 

Šo piektdien, 31. augustā, Pārlielupes 

bibliotēkā notiks ģimenes diena 

«Atvadas no vasaras brīvlaika». 

Pasākuma gaitā no pulksten 12 līdz 15 

varēs piedalīties radošajās darbnīcās un 

orientēšanās sacensībās, doties 

ekskursijā pa bibliotēku, apskatīt izstādi 

un izbaudīt nelielu koncertu, informē 

Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 

Ģimenes dienu Pārlielupes bibliotēkas pagalmā pulksten 12 atklās bērnu vokālā 

ansambļa «Rotiņa» un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēnu koncerts, bet pulksten 

12.30 bibliotēkas telpās notiks mākslinieka Māra Subača sienu zīmējumu atklāšana. 

Savukārt pulksten 13 interesenti varēs doties ekskursijā pa bibliotēku un piedalīties 

orientēšanās sacensībās. 

 

Tāpat pasākuma gaitā no pulksten 12 līdz 15 bibliotēkā un tās pagalmā būs pieejamas 

dažādas radošās darbnīcas. Ģimenes dienas dalībnieki varēs no kļavu lapām darināt 

šķīvjus, veidot lidmodeļus un piedalīties sacensībās, klausīties pasakas un uzzīmēt 

savu pasaku, kā arī izbaudīt citas aktivitātēs. Būs iespēja apskatīt arī tematiskās 

grāmatu izstādes un Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošo izstādi «Ceļā uz 

Latvijas Holivudu. Pa nacionālā aktierkino aizsākumu pēdām Rakstniecības un 

mūzikas muzeja krājumā». 

 

Piedalīties pasākumā var ikviens interesents. Dalība – bez maksas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1535403600&cat=10&art=44103 

28.08.2018. 

 

Piemin mākslinieku Andreju Zvejnieku 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piemin-makslinieku-andreju-zvejnieku 

28.08.2018. 

 

«Pēdējoreiz, kad šeit satikāmies, starp 

mums bija arī Andrejs Zvejnieks. 

Šodien viņa šeit nav, bet ir kas ļoti 

būtisks – viņa gleznojumi, kas ir 

augstākais mākslinieka devums,» 

šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zālē atklājot 

māksliniekam Andrejam Zvejniekam 

veltīto piemiņas pasākumu, sacīja 

Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis. 

Piemiņas brīdis pilsētas bibliotēkā pulcēja A.Zvejnieka ģimenes locekļus, Jelgavas 

māksliniekus, pilsētas bibliotēkas un Mākslas skolas pārstāvjus, kā arī citus 

jelgavniekus, kuri ciena A.Zvejnieka talantu un personību. «Mēs viņu redzējām kā 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-atvadas-no-vasaras-brivlaika
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-atvadas-no-vasaras-brivlaika
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1535403600&cat=10&art=44103
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piemin-makslinieku-andreju-zvejnieku
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mākslinieku, sirdsgudru cilvēku ar labu humora izjūtu. Šodien bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zāle dzīvo savu dzīvi – tā ir piepildīta ar cilvēkiem, mākslu un mūziku. Mēs ļoti 

godinām mākslinieku,» tā Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Bet 

M.Brancis papildināja, ka šobrīd tiek restaurēti arī Jelgavas Valsts ģimnāzijā esošie 

A.Zvejnieka sienu gleznojumi – vēl viens būtisks viņa devums pilsētai. «Andrejs 

Zvejnieks sava mūža gaitā ir izdarījis vairākus būtiskus darbus – radījis sienu 

gleznojumus Krišjāņa Barona zālē, dibinājis Jelgavas Mākslas skolu – bijis šī lēmuma 

iniciators un skolas pirmais direktors –, no 1983. līdz 1986. gadam bijis Jelgavas rajona 

galvenais mākslinieks. Bet viens no svarīgākajiem un svētīgākajiem darbiem, ko viņš 

ir paveicis – uzaudzinājis savus mazbērnus,» uzsvēra M.Brancis. 

 

Savukārt mākslinieka meita Ieva pastāstīja, ka sākotnēji A.Zvejnieks nemaz netaisījies 

kļūt par mākslinieku. «Viņš vēlējies apgūt radiotehniķa profesiju, taču izrādījies, ka 

tehnikuma kopmītnēs neesot bijis tukšu vietu. Tā nu pavisam nejauši, paziņas 

mudināts, viņš iestājies Latvijas Mākslas akadēmijas Interjera un iekārtas nodaļā,» 

stāstīja A.Zvejnieka meita. «Tētis bija spēcīgs ģimenes galva, kurš iemācīja mums 

pamata vērtības». 

 

Bet mākslinieka devumu savā profesionālajā izaugsmē uzsvēra māksliniece Kristīna 

Landaua-Junkere. «Viņš mani uzaicināja strādāt Mākslas skolā, un strādāju tur, kopš 

pirmās dienas. Tolaik bieži braucām plenēros – tādējādi es iepazinu Jelgavas apkārtni 

un izpratu plenēru nozīmi bērnu apmācībā. To mēs ar vīru cenšamies virzīt tālāk, 

strādājot ar bērniem mūsu privātajā mākslas studijā,» atklāja māksliniece. 

 

Jelgavnieces Ilga un Vija, kuras arī piedalījās māksliniekam veltītajā piemiņas 

pasākumā, atklāja, ka, dzīvodamas Jelgavā, vienmēr apmeklējušas A.Zvejnieka 

izstādes un uzskata, ka Barona zāles gleznojumi ir unikāli, un tie būtu jāredz ne vien 

jelgavniekiem, bet daudz plašākai sabiedrībai. «Katru reizi, ienākot Barona zālē, 

atklājam gleznojumos ko jaunu. Tie ikreiz pārsteidz,» tā uzrunātās jelgavnieces. 

 

Jāatgādina, ka K.Barona zāle Jelgavas pilsētas bibliotēkas 3. stāvā atklāta 1986. 

gadā, godinot dainu tēva Krišjāņa Barona 150. jubileju, un tās sienas rotā Jelgavas 

mākslinieka A.Zvejnieka gleznojumi, kuros caur latviešu tautasdziesmu ilustratīvo 

attēlojumu atspoguļots cilvēka mūža ritējums. Pats mākslinieks sacījis, ka šo varētu 

dēvēt par viņa mūža darbu, par kuru viņam pašam ir liels prieks. 

 

Mākslinieks A.Zvejnieks mūžībā aizgāja šā gada 4. augustā. 

 

Jelgavas novada Grāmatu svētkos vienos paaudzes 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-novada-gramatu-svetkos-

vienos-paaudzes-237064 27.08.2018. 

 

Uz tradicionālajiem Grāmatu svētkiem, kas šoreiz notiks 8. septembrī Nākotnē ar 

nosaukumu “Grāmata vieno paaudzes”, aicināts ikviens interesents, informē Jelgavas 

novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Svētku laikā darbosies grāmatu 

tirgus, brīvdabas bibliotēka un grāmatu maiņas punkts, kurā var ierasties ar izlasītajām 

grāmatām un iemainīt tās pret cita atnestajām. Tāpat būs tikšanās ar grāmatu autoriem 

un interesantiem cilvēkiem. 

 

Arī šoreiz Grāmatu svētki notiks sestdienā, dodot iespēju tajos piedalīties visai 

ģimenei. Jau tradicionāli svētkos darbosies grāmatu tirgus, kurā varēs iegādāties 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-novada-gramatu-svetkos-vienos-paaudzes-237064
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-novada-gramatu-svetkos-vienos-paaudzes-237064
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grāmatas par zemāku cenu. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece un 

novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga stāsta, ka šobrīd dalību 

grāmatu tirdziņā apstiprinājušas divas izdevniecības – “Jumava” un “Avots”, bet no 

vairākām vēl tiek gaidīta atbilde. Visi svētku apmeklētāji, kuri iegādāsies kādu 

iespieddarbu grāmatu tirdziņā, piedalīsies grāmatu izlozē. Līdztekus grāmatu 

tirdziņam darbosies arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš. 

 

Svētku atklāšana Nākotnes Kultūras namā paredzēta pulksten 10, bet pēc tam notiks 

dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem. Dz.Punga stāsta, 

ka pieaugušie aicināti uz sarunu “Vārda spēks: politikā, publicistikā, filmās” ar 

žurnālistu politiķi Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un tikšanos 

ar pozitīvās domāšanas centra “Pavasara studija” vadītāju un daudzu grāmatu autori 

Inesi Prisjolkovu. “Pēc bibliotēkas statistikas redzam, ka šobrīd pieprasītas ir dažādas 

grāmatas, kurās var smelties iedvesmu, tostarp par pozitīvo domāšanu. Tieši šīs 

autores grāmatas pašlaik ir lasītāko topa augšgalā – cilvēki pat gaida rindā pēc tām, 

tāpēc nolēmām rakstnieci uzaicināt uz Grāmatu svētkiem,” teic Dz.Punga. 

 

Aizvien populārāka Latvijā kļūst savas dzimtas izzināšana un dzimtas koka veidošana, 

tāpēc cilvēkiem ir saistoši uzklausīt citu pieredzi. “Par to esam pārliecinājušies 

dažādos pasākumos un nolēmām, ka Grāmatu svētku apmeklētājiem piedāvāsim 

iespēju uzzināt ko vairāk par novadnieka rakstnieka Gustava Kraujas, dziedātāja 

Gustavo vectēva, dzīvesgājumu. Rakstnieks vienu savas dzīves posmu ir dzīvojis 

Nākotnē. 1996. gadā iznāca dzejas krājums “Kameņu medus”, kurā apkopota viņa 

labākā dzeja kopš brīža, kad sācis rakstīt,” tā Dz.Punga, piebilstot, ka pasākumā 

piedalīsies Krauju dzimtas pārstāvji. 

 

 

Savukārt bērni un jaunieši Grāmatu svētkos aicināti uz tikšanos ar grāmatu autori Māru 

Jakubovsku, kura kopā ar izglābto sunīti Rufi pasniegs atbildības stundu, runājot par 

atbildību pret dzīvniekiem. Bet jaunieši gaidīti uz tikšanos ar rakstnieku un komiķi 

Maksimu Trivaškeviču, kura dzimtā vieta ir Jelgavas novada Eleja. M.Trivaškevičs 

iecerējis sarunu par pusaudžu draudzību, piedzīvojumiem un atbildību pret savu dzīvi. 

 

“Svētkos piedalīsies arī iluzionists, kurš rādīs dažādus trikus, taču lielākā pievienotā 

vērtība būs plaša grāmatu izstāde, kurā pasākuma dalībnieki varēs smelties idejas 

dažādiem trikiem, jokiem un viltībām,” Dz.Punga piebilst. 

 

Iedvesmojot jauniešus dzejošanas priekam un cenšoties atklāt novada jaunos 

talantus, pirmo reizi Grāmatu svētkos notiks dzejas konkurss “Dzejas slams”, kurā 

piedalīsies bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 25 gadiem. Lai gan šim 

pasākumam bija jāpiesakās līdz 1. augustam, dalībnieki, kuri nepaspēja, bet tomēr 

vēlas startēt “Dzejas slamā”, aicināti sazināties ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldes 

kultūras darba organizatori Neldu Ķikuti pa tālruni 29151326. Konkursā būs trīs 

uzstāšanās raundi, kuros dalībniekiem būs jāuzstājas ar pašsacerētiem dzejoļiem. 

Tiks vērtēts gan autora izpildījums, gan dzejas saturs un stils. 

 

Jāpiebilst, ka Grāmatu svētkos arī šogad darbosies brīvdabas bibliotēka, kurā lasītājs 

aicināts dāvināt lasītājam. “Pagājušajā gadā, kad pirmo reizi organizējām brīvdabas 

bibliotēku, sapratām, ka tas ir saistošs projekts. Cilvēkiem ļoti patika, tāpēc arī šogad 

aicinām novada iedzīvotājus mainīties ar grāmatām – atnest savu un pretī paņemt 

kāda cita atnesto. Pagājušajā gadā novērojām, ka lielākā interese bija par bērnu 
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grāmatām, tāpēc īpaši aicinām svētku dalībniekus nākt tieši ar šai auditorijai domātu 

lasāmvielu,” tā Dz.Punga. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1535058000&cat=155&art=44070 

24.08.2018. 

 

Ģimenes dienā – radošas atvadas no vasaras brīvlaika 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-radosas-atvadas-no-vasaras-

brivlaika 31.08.2018. 

 

Mācījās locīt lidmodeļus no papīra, 

veidoja kinētiskās smiltis, darināja eko 

šķīvīšus un ķēra koka zivis – šīs un 

daudzas citas radošās aktivitātes bērni 

izbaudīja Pārlielupes bibliotēkā, kur 

šodien norisinājās Ģimenes diena. 

«Šodien mūsu ģimenei oficiāli beidzas 

atpūtas laiks – jaunnedēļ atsāksies 

darba un skolas gaitas –, tādēļ šodien izmantojām iespēju pabūt kopā, izzinoši pavadot 

laiku,» teic Stiebriņu ģimenes mamma Linda. 

Ģimenes dienas pasākuma programma bija visai daudzveidīga – dienu ieskandināja 

bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» kopā ar Spīdolas skolas bērniem Agijas Pizikas 

vadībā, savukārt paralēli norisinājās tematiskas radošās darbnīcas dažāda vecuma 

bērniem. «Šodien mēs vēlējāmies atgādināt, ka bibliotēka ir vieta ģimenei – šeit 

nodarbi sev atradīs ikviens. Lai bērni lasītu un gribētu šeit būt, protams, jāsāk ar 

vecākiem,» stāsta bibliotekāre Karīna Ozola, papildinot, ka Pārlielupes bibliotēka ir 

īpaša ar savu mājīgumu un ģimeniskumu. 

 

Iespēju pavadīt laiku ģimenes lokā novērtēja arī bibliotēkas apkaimē dzīvojošās 

ģimenes. Piemēram, Sipoviču ģimene stāsta, ka uz bibliotēku pastāvīgi nāk aizņemties 

interesantu lasāmvielu un ar lielāko prieku pavada laiku arī dažādos atraktīvos 

bibliotēkas pasākumos. «Nora un Kārlis vienmēr labprāt izmēģina ko jaunu. Šodien 

sākām ar rokdarbiem – taisām papīra lidmašīnas,» teic ģimenes mamma Agrita. 

Savukārt Ceriņu ģimenes tētis Arvis kopā ar dēliem Edgaru un Emīlu šodien 

izmēģināja spēkus koka zivtiņu makšķerēšanā. «Esmu mājās aptuveni nedēļu mēnesī 

– pārējo laiku strādāju ārzemēs, tāpēc man pabūt kopā ar puišiem ir patiešām liela 

vērtība,» tā ģimenes tēvs. Savukārt Emīls papildina, ka pasākumā viņam vislabāk 

patika veidot kinētiskās smiltis, jo tie neesot nekādi meiteņu rokdarbi, bet gan 

interesants ķīmijas eksperiments. «Es sajaucu kopā glāzi sodas ar kartupeļu miltiem, 

pievienoju skūšanās putas un sanāca!» tā puisis, papildinot: vakarā parādīs šo 

eksperimentu mammai un mazajai māsai Sanitai. 

 

Tāpat pasākuma gaitā radošajās darbnīcās gan svaigā gaisā pie bibliotēkas, gan 

bibliotēkas lasītavā, bērni gatavoja foto rāmīšus, rokassprādzes, dažādu zvēru 

maskas, zīmēja, minēja pasaku tēlus un piedalījās orientēšanās sacensībās. Savukārt 

vērīgākie bibliotēkas lasītāji uz bibliotēkas sienām varēja pamanīt jaunus 

iedvesmojošus zīmējumus un uzrakstus. Tos veidojis mākslinieks un dzejnieks Māris 

Subačs. 

 

Jāpiebilst, ka radošās aktivitātes bibliotēkā turpināsies vēl līdz pulksten 15. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1535058000&cat=155&art=44070
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-radosas-atvadas-no-vasaras-brivlaika
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-radosas-atvadas-no-vasaras-brivlaika
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SEPTEMBRIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada septembrī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  9 

www.jelgava.lv  5 

www.zz.lv  7 

www.jelgavnieki.lv  3 

www.biblioteka.lv  3 

www.novaja.lv  1 

www.jelgava.pilseta24.lv  1 

www.kultura.jelgava.lv  1 

http://www.j2psk.lv  1 

Kopā 31 

 

«ZinīBUMĀ» izzina ārpusstundu nodarbību piedāvājumu pilsētā 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/zinibuma-izzina-arpusstundu-nodarbibu-

piedavajumu-pilseta 01.09.2018. 

 

«Šodien es pamēģināju spēlēt bungas, 

veidoju rokassprādzes un mācījos dot 

piespēli volejbola laukumā – viss šķita ļoti 

interesanti! Vēl līdz pirmdienai man ir laiks, 

lai izdomātu kādos pulciņos pieteikties 

jaunajā mācību gadā,» stāsta desmit 

gadus vecā Lāsma, kas Zinību dienā 

nākusi uz «ZinīBUMU» Pasta salā, lai 

pavadītu laiku ar mammu un māsu, izbaudītu koncertu, kā arī izzinātu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas Jelgavā. 

Šodien «ZinīBUMS» tradicionāli bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem piedāvāja 

piedalīties astoņās radošajās stacijās un katra bija veltīta kādai tēmai – sportam, 

mākslai, mūzikai, mājturībai, vēsturei, veselībai, brīvstundai un starpbrīdim. Bet 

paralēli dažādas pilsētas izglītības iestādes un organizācijas iepazīstināja ar savu 

darbību, aicinot pievienoties savam pulkam. Piemēram, zemessargi rādīja savu 

ekipējumu un ļāva izjust, kā notiek ikdienas treniņi. Tāpat bērni varēja paņemt rokās 

īstus ieročus. «Tas ir ierocis «SIG 210» – līdzīgu esmu redzējis savā datorspēlē. Tētis 

pagaidām pēta lielo «Glock 17». Nekad nebiju domājis, ka šeit redzēšu kaut ko tādu!» 

teic 3. klases skolēns Emīls. Tāpat ļoti pieprasīta bērnu un jauniešu aktivitāte bija 

zemessargu ekipējuma piemērīšana. «Mana māsa nevarēja pacelt mugursomu, bet 

man likās tīrais nieks – skolas soma ir tikpat smaga. Zemessargs teica, ka man labi 

padodas un, kad paaugšos, varēšu pievienoties!» stāsta divpadsmit gadus vecais 

Ēriks. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.jelgava.pilseta24.lv/
http://www.kultura.jelgava.lv/
http://www.j2psk.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/zinibuma-izzina-arpusstundu-nodarbibu-piedavajumu-pilseta
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/zinibuma-izzina-arpusstundu-nodarbibu-piedavajumu-pilseta
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Tāpat jelgavnieku interesi piesaistīja Valsts un pilsētas Pašvaldības policijas radošās 

spēles – puzles likšana, krustvārdu mīklas minēšana un policijas formas izgatavošana 

no aplikāciju papīra. «Mums ļoti patīk pasākuma atmosfēra. Katru gadu visilgāk 

pavadām tieši policijas teltī – te ir gana izzinoši, jo atkārtojam visu par un ap drošību 

pirms jaunā mācību gada, gan arī izklaidējoši, jo vienmēr uztaisām foto ar mūsu 

draugu runci Rūdi, un iekāpjam arī policijas automašīnā,» stāsta Murjāņu ģimenes 

mamma Eva. 

 

Plaši apmeklēta pasākumā bija arī sporta sadaļa – Bērnu un jaunatnes sporta skola 

Pasta salā ierīkoja nelielu volejbola laukumu un pārbaudīja, cik labi jaunieši un 

pieaugušie prot piespēles. Bet FK «Jelgava» piesaistīja bērnus un pieaugušos, aicinot 

iejusties uzbrucēju lomā. «Es šodien trāpīju vārtos! Tētim jau teicu, ka ļoti gribu spēlēt 

futbolu. Šodien viņš parunāja ar treneri un ceru, ka varēšu piedalīties futbola treniņos 

jau no oktobra!» teic 5. klases skolēns Dins. 

 

Pasākuma apmeklētājiem tika piedāvātas arī citas dažnedažādas nodarbes. 

Apvienība «Brīvprātīgie Jelgavai» aicināja jelgavniekus ierunāt «Jelgavas Vēstnesi», 

lai tas būtu pieejams audio formātā, Jelgavas pilsētas skolēnu dome – pārbaudīt 

koordināciju, piedaloties spēlēs, Bērnu un jauniešu mūzikas klubs – muzicēt, Amatu 

vidusskola un Jelgavas tehnikums – veidot rokdarbus, «Junda» – atminēt pulciņa 

nosaukumu, vien paskatoties uz stikla burku, bet Jelgavas pilsētas bibliotēka 

prezentēja īpašu izstādi, kura ceļojusi uz Jelgavu no Ogres. Tās autore Liene Kābele 

vecās grāmatas izmantojusi, no tām veidojot darbus origami tehnikā.  

 

Tāpat Pasta salā piestāja un apkārtējo uzmanību piesaistīja arī Miera un sadraudzības 

pārgājiens – zirgu pajūgi, kas 80 dienās plāno mērot aptuveni 2300 kilometru garu 

maršrutu no Vācijas, dodoties pa kādreizējo Hanzas tirdzniecības ceļu, kas šķērso arī 

Jelgavu. 

 

Pasākums turpināsies vēl līdz pulksten 22. Dalība aktivitātēs un koncertos ir bez 

maksas. 

 

Stāstos izzinās metālu 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/stastos-izzinas-metalu 04.09.2018. 

 

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare ir viena 

no vadošajām rūpniecības nozarēm Latvijā – 

pērn tā nodrošināja 17 procentus no apstrādes 

rūpniecības apgrozījuma un 22 procentus no 

kopējā preču eksporta, liecina Mašīnbūves un 

metālapstrādes rūpniecības asociācijas dati. 

Tāpat metālapstrādes nozares attīstība ir viena 

no mūsu pilsētas prioritātēm, tādēļ jau astoto gadu Jelgavā notiks Metāla svētki, 

pulcējot nozares uzņēmumus, meistarus un amatniekus, kā arī izglītības iestādes, 

kurās iespējams apgūt mācību programmas metālapstrādes nozarē un 

inženierzinātnēs. Svētki ar moto «Metāla stāsts» Pasta salā notiks 8. septembrī no 

pulksten 10 līdz 15. 

Metāla svētki kā lokāls Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) 

pasākums pirmoreiz notika 2005. gadā, un šo gadu laikā tie kļuvuši par nozīmīgu 

nozares notikumu un svētkiem pilsētas un Latvijas mērogā. Arī šogad Pasta salā varēs 

sastapt jomas profesionāļus un izzināt metālapstrādes nozares jaunākās tendences, 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/stastos-izzinas-metalu
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apmeklējot Tehnobusu. Jaunākie pasākuma dalībnieki varēs izprast inženierzinātņu 

nozīmi mūsu ikdienā. «Mūsu interesēs ir veicināt jauniešu vēlmi apgūt 

inženierzinātnes. Vērtīgi, ka Metāla svētkos, piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes 

Robotikas kluba stendā būs iespēja izzināt mehatronikas pamatus un izveidot 

robotikas elementus, bet Tehnobusā varēs ieraudzīt reālu galaproduktu – CNC 

metālapstrādes iekārtas, metināšanas aprīkojumu un Tehnobusa jaunumu – 

industriālo robotu,» vērtē ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris 

Ernstsons. 

 

Iedvesmos jaunu zināšanu apguvei 

 

Ar izglītības programmām metālapstrādē un inženierzinātnēs iepazīstinās LLU, 

Jelgavas tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kā 

arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikums. Interesenti varēs iesaistīties praktiskajās 

darbnīcās, apskatīt izglītības iestādēs darinātos metālkalumus un metāllējumus, kā arī 

virpotus un metinātus izstrādājumus. Savukārt bērnu un jauniešu centrs «Junda» 

iepazīstinās ar interešu izglītības piedāvājumu tehniskās jaunrades jomā, bet Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas stendā varēs aplūkot grāmatu izstādi «Metāla stāsts cauri 

gadsimtiem». 

 

Tradicionāli Metāla svētku gaitā varēs iepazīties ar ZRKAC jaunās sezonas izglītības 

piedāvājumu. «Jaunumu ir daudz, un kursu pieejamība jaunajā sezonā būs plaša. 

Tāpat dažādu projektu gaitā esam raduši iespēju paplašināt bezmaksas nodarbību 

klāstu,» norāda ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga. 

 

Arī šogad svētku gaitā notiks konkurss «Zinātne uz skatuves», kurā piedalīsies 

Latvijas radošākie un drosmīgākie dabaszinātņu, matemātikas un informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju skolotāji, demonstrējot savus projektus, radošās idejas un 

metodes, ko viņi izmanto skolā, palīdzot skolēniem izprast un apgūt sarežģītas fizikas, 

ķīmijas, matemātikas tēmas. Balva veiksmīgākajiem būs iespēja piedalīties Eiropas 

Dabaszinātņu festivālā Portugālē. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sodien-jelgava-metala-svetki/ 08.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

Grāmatas jaunā vērtē 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/gramatas-jauna-verte 05.09.2018. 

 

Līdz 28. septembrim bērnu bibliotēkā 

«Zinītis» apskatāma Ogres Centrālās 

bibliotēkas veidotā izstāde «Grāmatu otrā 

dzīve». Izstādes autore ir māksliniece Liene 

Kābele, kura grāmatām piešķir otro mūžu, 

pārveidojot tās ar origami un orimoto tehniku 

palīdzību. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sodien-jelgava-metala-svetki/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/gramatas-jauna-verte
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«Šos mākslas darbus ievērojām Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā Bibliotēku 

ideju tirgū šā gada sākumā – tur sastapām arī pašu mākslinieci Lieni Kābeli, kura turpat 

milimetru pa milimetram gatavoja kārtējo grāmatu orimoto tehnikā. Šīs grāmatas bija 

tik skaistas un uzmanību piesaistošas, ka uzrunājām mākslinieci un rezervējām izstādi 

Jelgavā zinību mēnesī,» stāsta Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba 

Karčevska. 

 

Izstādes autore L.Kābele strādā Ogres Centrālajā bibliotēkā un nodarbojas ar grāmatu 

labošanu – atjauno visvairāk lasītās grāmatas, kā arī sagatavo lasīšanai jaunās. 

Māksliniece ir atradusi veidu kā nevajadzīgajām jeb makulatūras grāmatām iedot otro 

mūžu, izmantojot origami un orimoto tehnikas. Māksliniece atklāj, ka dažādu formu 

locīšanai jāizvēlas pareizās formas grāmatas – ar pareizo lappušu skaitu, noteikta 

biezuma lapām. Jo plānāka lapa, jo zīmējums veidosies lēnāk, bet var izstrādāt 

sīkākas nianses. Būtiskākie darba rīki šādu mākslas darbu izveidei ir grāmata, šķēres, 

zīmulis, lineāls un neass skalpelis. Kad noteiktā forma ir izveidota, māksliniece 

apstrādā grāmatas vāku, lai nebūtu redzams, kāda autora un satura grāmata tā ir. Tad 

izdekorē ar lentu, kas nofiksē grāmatu noteiktā atvērumā. 

 

Izstādi bagātina mākslinieces Alises Kopštāles veidotie ziedi. 

 

Nākotnē sestdien Grāmatu svētki 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/nakotne-sestdien-gramatu-svetki-237270 06.09.2018. 

 

Jelgavas novada iedzīvotāji 8. septembrī aicināti uz tradicionālajiem Grāmatu 

svētkiem – šoreiz tie notiks Nākotnē ar nosaukumu “Grāmata vieno paaudzes”. Svētku 

laikā darbosies grāmatu tirgus, brīvdabas bibliotēka un grāmatu maiņas punkts, kurā 

var ierasties ar izlasītajām grāmatām un iemainīt tās pret cita atnestajām, tāpat būs 

tikšanās ar grāmatu autoriem, interesantiem cilvēkiem, ļaujot smelties iedvesmu un 

padomus, vēsta Jelgavas novada pašvaldība. 

 

Arī šoreiz Grāmatu svētki notiks sestdienā, dodot iespēju tajos piedalīties visai 

ģimenei. Jau tradicionāli svētkos darbosies grāmatu tirgus, kurā varēs iegādāties 

grāmatas par zemāku cenu. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece un 

novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga stāsta, ka šobrīd dalību 

grāmatu tirdziņā apstiprinājušas divas izdevniecības – “Jumava” un “Avots”, bet no 

vairākām vēl tiek gaidīta atbilde. Jāpiebilst, ka visi svētku apmeklētāji, kuri iegādāsies 

kādu iespieddarbu grāmatu tirdziņā, piedalīsies grāmatu izlozē. Līdztekus grāmatu 

tirdziņam darbosies arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš. 

 

Svētku atklāšana Nākotnes kultūras namā paredzēta pulksten 10, bet pēc tam notiks 

dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem. Dz.Punga stāsta, 

ka pieaugušie aicināti uz sarunu “Vārda spēks: politikā, publicistikā, filmās” ar 

žurnālistu, politiķi, Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un tikšanos 

ar pozitīvās domāšanas centra “Pavasara studija” vadītāju un daudzu grāmatu autori 

Inesi Prisjolkovu. “Pēc bibliotēkas statistikas redzam, ka šobrīd pieprasītas ir dažādas 

grāmatas, kurās var smelties iedvesmu, tostarp par pozitīvo domāšanu. Tieši šīs 

autores grāmatas pašlaik ir lasītāko grāmatu topa augšgalā – cilvēki pat gaida rindā 

pēc tām, tāpēc nolēmām rakstnieci uzaicināt uz Grāmatu svētkiem,” norāda Dz.Punga. 

 

Aizvien populārāka Latvijā kļūst savas dzimtas izzināšana un dzimtas koka veidošana, 

tāpēc cilvēkiem ir saistoši uzklausīt citu pieredzi. “Par to esam pārliecinājušies 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/nakotne-sestdien-gramatu-svetki-237270
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dažādos pasākumos un nolēmām, ka Grāmatu svētku apmeklētājiem piedāvāsim 

iespēju uzzināt ko vairāk par novadnieka rakstnieka Gustava Kraujas, dziedātāja 

Gustavo vectēva, dzīvesgājumu. Rakstnieks vienu savas dzīves posmu ir dzīvojis 

Nākotnē. 1996. gadā iznāca dzejas krājums “Kameņu medus”, kurā apkopota viņa 

labākā dzeja kopš brīža, kad sācis rakstīt,” tā Dz.Punga, piebilstot, ka pasākumā 

piedalīsies Kraujas dzimtas pārstāvji. 

 

 

Savukārt bērni un jaunieši Grāmatu svētkos aicināti uz tikšanos ar grāmatu autori Māru 

Jakubovsku, kura kopā ar izglābto sunīti Rufi pasniegs atbildības stundu, runājot par 

atbildību pret dzīvniekiem. Bet jaunieši gaidīti uz tikšanos ar rakstnieku un komiķi 

Maksimu Trivaškeviču, kura dzimtā vieta ir Jelgavas novada Eleja. M.Trivaškevičs 

iecerējis sarunu par pusaudžu draudzību, piedzīvojumiem un atbildību pret savu dzīvi. 

 

“Svētkos piedalīsies arī iluzionists, kurš rādīs dažādus trikus, taču lielākā pievienotā 

vērtība būs plaša grāmatu izstāde, kurā pasākuma dalībnieki varēs smelties idejas 

dažādiem trikiem, jokiem un viltībām,” piebilst Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores 

vietniece un novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja. 

 

Iedvesmojot jauniešus dzejošanas priekam un cenšoties atklāt novada jaunos 

talantus, pirmo reizi Grāmatu svētkos notiks dzejas konkurss “Dzejas slams”, kurā 

piedalīsies bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 25 gadiem. Lai gan šim 

pasākumam bija jāpiesakās līdz 1. augustam, dalībnieki, kuri nepaspēja, bet tomēr 

vēlas startēt “Dzejas slamā”, aicināti sazināties ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldes 

kultūras darba organizatori Neldu Ķikuti pa tālruni 29151326. Konkursā būs trīs 

uzstāšanās raundi, kuros dalībniekiem būs jārunā pašsacerētie dzejoļi. Tiks vērtēts 

gan autora izpildījums, gan dzejas saturs un stils. 

 

Jāpiebilst, ka Grāmatu svētkos arī šogad darbosies brīvdabas bibliotēka, kurā lasītājs 

aicināts dāvināt lasītājam. “Pagājušajā gadā, kad pirmo reizi organizējām brīvdabas 

bibliotēku, sapratām, ka tas ir saistošs projekts. Cilvēkiem ļoti patika, tāpēc arī šogad 

aicinām novada iedzīvotājus mainīties grāmatām – atnest savu un pretī paņemt kādu 

cita atnesto. Pagājušajā gadā novērojām, ka lielākā interese bija par bērnu grāmatām, 

tāpēc īpaši aicinām svētku dalībniekus nākt tieši ar šai auditorijai domātām grāmatām,” 

tā Dz.Punga. 

 

Bibliotēkā apskatāmas vēlēšanu programmas no Latvijas Republikas 

pastāvēšanas sākuma 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-apskatamas-velesanu-programmas-no-

latvijas-republikas-pastavesanas-sakuma-237278 07.09.2018. 

 

“Negaidat, pilsoņi, trokšņainas sapulces. Viņas visiem apnikušas un mēs viņas rīkot 

nedomājam”. Tā lasāms kādā 1922. gadā izdotā vēlēšanu sarakstā, gatavojoties 

Latvijas Republikas 1. Saeimas vēlēšanām. 

 

Latvijas valsts simtgadē, atskatoties uz Latvijas Republikas pastāvēšanas 

pirmsākumiem, Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar kolekcionāru Jāni Vilku 

piedāvā nelielu ieskatu pirmās brīvvalsts laika pirmsvēlēšanu reklāmas materiālos, 

kurus līdz šodienai pasaudzējis laika zobs, informē bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-apskatamas-velesanu-programmas-no-latvijas-republikas-pastavesanas-sakuma-237278
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-apskatamas-velesanu-programmas-no-latvijas-republikas-pastavesanas-sakuma-237278
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Izstādē aplūkojami vēlēšanu saraksti un programmas no 1. Saeimas (1922), 3. 

Saeimas (1928) un 4. Saeimas vēlēšanām (1931), kas bija pēdējās pirms valsts 

apvērsuma 1934. gadā. 

 

Izstāde apskatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas 2. stāvā līdz 31. oktobrim 

 

Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46453&type=0 13.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Dzeja – lasījumos, mūzikā un slamā 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/dzeja-lasijumos-muzika-un-slama 07.09.2018. 

 

Dzejas lasījumi pie Raiņa pieminekļa, 

dzejritenis, dzejas slams, 

nepieradinātās mūzikas festivāla 

«Skaņu mežs» pasākums un citi Dzejas 

dienām veltīti notikumi – to visu Jelgavā 

varēs izbaudīt no 9. līdz 16. 

septembrim. 

Dzejas dienu ieskaņā 9. septembrī 

pulksten 13 Jelgavas kultūras nama 

Mazajā zālē notiks dzejas almanaha «Zemgales vācelīte 2018» atvēršanas svētki. 

«Šis ir jau 12. dzejoļu kopkrājums, kurā apkopoti 37 autoru darbi. Šāgada krājums 

veltīts mūsu valsts simtgadei, tādēļ tajā lielākoties ir dzejoļi par Latviju, taču tāpat autori 

rakstījuši par mīlestību, dabu, cilvēku savstarpējām attiecībām un citām tēmām,» 

stāsta dzejas kluba «Pieskāriens» vadītājs Jānis Zariņš. Dzejoļu krājums izdots 600 

eksemplāros – tas tiks pasniegts autoriem, pilsētas skolām un bibliotēkām, bet pārējie 

par iespēju iegādāties krājumu aicināti interesēties Jelgavas Latviešu biedrībā. Tāpat 

dzejas klubs «Pieskāriens» ielūdz uz tradicionālo dzejas pēcpusdienu Raiņa parkā 11. 

septembrī pulksten 15 – tur ar dzejas lasījumiem uzstāsies dzejnieki un pilsētas 

skolēni. 

 

12. septembrī lieli un mazi dzejas mīļotāji varēs piedalīties Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Dzejas dienu programmā «Dzeja – valodas putni». «Ik gadu, svinot Dzejas 

dienas, mēs patiesībā svinam Raiņa un arī latviešu valodas dzimšanas dienu. Rainis 

veidojis daudz jaunvārdu, ko mēs ikdienā lietojam, pat nezinot, ka tie ir viņa izdomāti,» 

stāsta pasākuma producente Elīna Apsīte. Pulksten 9.30 Jelgavas 1.–6. klašu 

skolēniem, kuri interesējas par dzeju vai paši to raksta, bibliotēkas Krišjāņa Barona 

zālē būs iespēja tikties ar dzejnieci Inesi Zanderi. «Šādai idejai mūs iedvesmoja 

Jelgavas 4. sākumskolas dzejas pulciņš, taču arī citās skolās mācās bērni, kuri 

interesējas par dzeju, tādēļ nolēmām viņiem noorganizēt tikšanos ar dzejnieci Inesi 

Zanderi,» atklāj E.Apsīte. 

 

Bet pulksten 10.30 dzejnieki I.Zandere, Valts Ernštreits, Jana Egle, Vasilijs Karasjovs 

un Eduards Aivars no bibliotēkas mazā balkoniņa atklās tradicionālo dzejriteni, kas 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46453&type=0
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/dzeja-lasijumos-muzika-un-slama
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šogad vedīs nevis pa Jelgavas skolām, bet gan ievērojamiem pilsētas objektiem. 

«Mūsu pilsētā ir vairākas nozīmīgas vietas, kurās valsts simtgadē nolēmām pulcēt 

Jelgavas skolēnus. Katra skola tradicionāli prezentēs savu dzejas izjūtu,» norāda 

pasākuma producente. Pirmais pieturpunkts būs Lāčplēša piemineklis – tur varēs 

sastapt Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, 4. sākumskolas, Amatu vidusskolas un 

Jelgavas tehnikuma audzēkņus. Tālāk dzejritenis dosies uz skvēru starp Lielo un Jāņa 

Asara ielu, kur atrodas šogad atklātais vides objekts «Laika rats 100», – tur dzejriteni 

sagaidīs Jelgavas 2. sākumskolas, 5. vidusskolas, privātās pamatskolas «Punktiņš» 

un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni. Bet maršruts noslēgsies pie Ģederta 

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, kur dzejniekus un citus interesentus 

gaidīs Jelgavas 3. sākumskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 4. vidusskolas, 6. 

vidusskolas un Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Dzejritenim ar savu velosipēdu vai 

kājām visa maršruta garumā var pievienoties ikviens. 

 

Dienas turpinājumā pie «Silvas» tējas namiņa Pasta salā pulksten 16.30 notiks 

dzejnieku sacensība jeb dzejas slams. Tāpat kā pērn, katram dalībniekam ir 

jāsagatavo trīs dzejas izpildījumi. Žūrija vērtēs gan dzejas saturu, gan dalībnieku 

uzstāšanās prasmes, piešķirot atzīmes no 1 līdz 10, un uzvarētājs saņems naudas 

balvu 100 eiro. Dzejas slamam var pieteikties līdz 11. septembra pulksten 12, kādu no 

saviem dzejoļiem nosūtot pa e-pastu dzejasslams@gmail.com. Bet pulksten 18 turpat 

notiks dzejnieku V.Ernštreita, J.Egles, V.Karasjova un E.Aivara dzejas lasījumi 

marimbas pavadījumā, savukārt pulksten 20 – lirisks Dzejas dienu noslēgums ar Friča 

Bārdas dzeju Daumanta Kalniņa kvinteta koncertprogrammā «Sirds prieks». 

 

Pirmo reizi Dzejas dienās būs nepieradinātās mūzikas festivāla «Skaņu mežs» 

starpdisciplinārs pasākums Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā ar 

vācu brīvās improvizācijas mūziķu Olafa Rupa (ģitāra), Ulrikes Brandas (čells) un 

latviešu dzejnieka un atdzejotāja Sergeja Moreino dalību. Pasākums Jelgavas muzejā 

notiks 16. septembrī pulksten 16. 

 

Visi Dzejas dienu pasākumi ir bez maksas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgava-sakusas-dzejas-dienas-

237315 11.09.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/noker-savu-dzejas-putnu-jelgavas-ielas!-1/ 

12.09.2018. 

http://www.j2psk.lv/lv/content/dzejas-diena-jelgav%C4%81-12092018 12.09.2018. 

http://kultura.jelgava.lv/event/dzejas-dienas-jelgava 09.09.2018. 

 

Raiņa parkā pulcē dzejas lasījumi 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/raina-parka-pulce-dzejas-lasijumi 11.09.2018. 

 

Šodien, latviešu dzejnieka un dramaturga Jāņa Raiņa dzimšanas dienā, Raiņa parkā 

tradicionāli skan dzejas lasījumi. Jelgavas skolēni un dzejas kluba «Pieskāriens» biedri 

garāmgājējus priecē ar pašu sacerētām dzejas rindām – katrs par to, kas visvairāk 

iedvesmo un uzrunā. 

Līdz ar dzejas kluba «Pieskāriens» dzejniekiem savās dzejas rindās dalās Jelgavas 

Valsts ģimnāzijas un 4. vidusskolas skolēni. «Dalībai šajā pasākumā mūs izvirzīja 

skolotāja, izvērtējot mūsu sarakstīto dzeju. Šogad kopā ar klasesbiedriem dzeju 

rakstījām pils parkā, un, tā kā pati nedzīvoju pilsēta, centos izjust tās vidi – ieklausīties 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgava-sakusas-dzejas-dienas-237315
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgava-sakusas-dzejas-dienas-237315
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/noker-savu-dzejas-putnu-jelgavas-ielas!-1/
http://www.j2psk.lv/lv/content/dzejas-diena-jelgav%C4%81-12092018
http://kultura.jelgava.lv/event/dzejas-dienas-jelgava
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/raina-parka-pulce-dzejas-lasijumi


160 
 

vējā, mašīnu trokšņos. Tas mani iedvesmoja dzejolim, ko šodien lasīšu,» stāsta 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Elīza Elza. Viņa papildina, ka šis ir jau 

otrs gads, kad viņa piedalās dzejas lasījumos, un Dzejas dienu gaitā dažādi pasākumi 

notiek arī skolā. Piemēram, pērn Valsts ģimnāzijā viesojās dzejnieki, kuri skolēniem 

savu dzeju lasīja pils pagalmā. 

 

Arī 7. klases skolnieces Sannija un Tīna savu dzejoļu radīšanai iedvesmojušās no 

vides un cilvēkiem sev apkārt. «Savam dzejolim devu nosaukumu «Vasara ir 

beigusies», un tas ir par māsām, jo arī man pašai ir maza māsa,» stāsta Sannija. Bet 

pie Tīnas dzejas rindas atnākušas braukājoties ar skrituļdēli – viņu iedvesmojuši 

mākoņi. Tīna papildina, ka nodarbojas ar dziedāšanu, tādēļ mēdz rakstīt arī dziesmu 

vārdus, taču līdz šim gan vēl nav sanācis izpildīt pašsacerētās dziesmas. 

 

Dzejas lasījumi pie Raiņa pieminekļa ik gadu pulcē gan nejaušus garāmgājējus, gan 

arī dzejas cienītājus, kuri izmanto iespēju pavadīt nesteidzīgu pēcpusdienu svaigā 

gaisā. «Domāju, ka Jelgavā ir izveidojusies jauka Dzejas dienu tradīcija, ko cilvēki 

arvien vairāk novērtē. Es labprāt apmeklēju Dzejas dienām veltītos pasākumus – 

nedēļas nogalē biju uz krājuma «Zemgales vācelīte» atklāšanu, bet šodien labprāt 

baudu dzejas lasījumus Raiņa parkā,» stāsta jelgavniece Dzidra. 

 

Jāatgādina, ka rīt, 12. septembrī, ikviens interesents aicināts piedalīties pilsētas 

bibliotēkas Dzejas dienu programmā «Dzeja – valodas putni». Pulksten 10.30 

dzejnieki Inese Zandere, Valts Ernštreits, Jana Egle, Vasilijs Karasjovs un Eduards 

Aivars no bibliotēkas mazā balkoniņa atklās tradicionālo dzejriteni, kas šogad piestās 

pie Lāčplēša pieminekļa, vides objekta «Laika rats 100» un pie Ģederta Eliasa 

Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja. Jāatgādina, ka dzejritenim ar savu velosipēdu 

vai kājām visa maršruta garumā var pievienoties ikviens. Pulksten 16.30 pie «Silvas» 

tējas namiņa Pasta salā notiks dzejnieku sacensība jeb dzejas slams, bet pulksten 18 

turpat notiks dzejnieku V.Ernštreita, J.Egles, V.Karasjova un E.Aivara dzejas lasījumi 

marimbas pavadījumā. Dzejas dienu programma pulksten 20 noslēgsies ar Friča 

Bārdas dzeju Daumanta Kalniņa kvinteta koncertprogrammā «Sirds prieks». 

 

Šogad dzejas slamā uzvar Marta Kozļenoka 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/sogad-dzejas-slama-uzvar-marta-kozlenoka 

12.09.2018. 

 

Atzīmējot Dzejas dienu, jau trešo reizi mūsu 

pilsētā notika dzejas sacensības jeb dzejas 

slams, lai noskaidrotu titula «Jelgavas 

dzejnieks 2018» ieguvēju. Šovakar pie tējas 

namiņa «Silva» Pasta salā uz improvizētās 

skatuves sacentās 12 jaunie dzejnieki, bet sīvā 

cīņā, saņemot no skatītājiem finālā augstāku 

atzīmi nekā konkurenti, par uzvarētāju kļuva Jelgavas 4. vidusskolas 11.a klases 

skolniece Marta Kozļenoka. 

«Uz šādu iznākumu necerēju. Slamā piedalījos, lai redzētu vai arī citiem, izņemot 

mani, patīk tas, ko esmu uzrakstījusi, un varbūt tas mani mudinās nopietnāk pieķerties 

dzejas rakstīšanai. Izrādās, ka patīk un tas ir pats lielākais ieguvums,» saka uzvarētāja 

Marta, kura dzejoļus raksta brīžos, kad ir sakāpinātas emocijas, savos dzejoļos 

apspēlējot ikdienišķas situācijas. Par to varēja pārliecināties arī viņas priekšnesumos 

– pirmais dzejolis bija par gurķi, otrais par pumpu uz pieres, bet trešais – par kurpēm, 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/sogad-dzejas-slama-uzvar-marta-kozlenoka
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kas noberzušas kājas un plāksteriem. Marta piebilst, ka viens viņas dzejolis par 

dzintaru publicēts Jelgavas skolēnu dzejoļu krājumā «Daba». Jāpiebilst, ka Marta ir 

vienīgā jaunā dzejniece dzejas slama vēsturē, kuras dzejolis pirmajā kārtā tika 

novērtēts ar pašu augstāko atzīmi – 10 ballēm – gan no žūrijas puses, gan skatītājiem.   

 

Dzejas slams 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. Šogad jauno dzejnieku sniegumu vērtēja 

profesionāli dzejnieki ar pieredzi jauno dzejnieku konsultēšanā: Valts Ernštreits, Jana 

Egle, Vasīlijs Karasjovs un Eduards Aivars, kurš jaunos dzejniekus dzejas sacensībās 

Jelgavā vērtē jau trešo gadu. 

 

Žūrija vērtēja gan dzejas saturu, gan dalībnieku uzstāšanās prasmes, piešķirot 

atzīmes no 1 līdz 10, tāpat vienu atzīmi balsojumā piešķīra skatītāji. Pirms punktu 

skaitīšanas tika svītrota zemākā un augstākā atzīme. Pēc pirmās kārtas no 12 dzejas 

slama dalībniekiem nākamajā kārtā iekļuva seši – Evelīna Šulca, Amanda Zvaigzne, 

Lauris Tālums, Harijs Krūze, Agnese Pētersone un M.Kozļenoka, bet finālā par uzvaru 

sacentās trīs labākie ar vislielāko punktu summu – Marta, Amanda un Harijs. 

Interesanti, ka visi finālisti par savu pēdējo priekšnesumu saņēma vienādu punktu 

skaitu – 24 punktus, taču žūrija lēma, ka par uzvarētāju šogad kļūs M.Kozļenoka, jo 

viņa no trim finālistiem saņēma visaugstāko vērtējumu no skatītājiem – 9 balles. 

 

Uzvarētāja savā īpašumā ieguva 100 eiro. 

 

«Ar dzeju ir ļoti grūti. Proti, talants ir lieta, ko nevar novērtēt ar atzīmi, un šie piešķirtie 

punkti ir ļoti subjektīvi. Te gan jāatzīmē, ka punkti netika piešķirti dzejniekam, bet gan 

tā tika novērtēts viņa konkrētais darbs. Manuprāt, šeit bija sanākuši vairāki daudzsološi 

jaunie talanti. Ja viņi mērķtiecīgi turpinās strādāt un sevi attīstīt, mēs vēl dzirdēsim par 

viņiem. Uzvarētājas priekšnesums bija ļoti spēcīgs, nostrādāts, par ko liecina arī visi 

desmitnieki slama pirmajā kārtā,» portālam www.jelgavasvestnesis.lv atzina žūrijas 

loceklis dzejnieks V.Ernštreits, visiem dalībniekiem novēlot turpināt iesākto un lasīt 

dzeju, uz ko jaunajiem dzejniekiem vairākkārt norādīja arī pārējie žūrijas locekļi. 

 

Jāpiebilst, ka Dzejas dienas pasākumi mūsu pilsētā turpinās. Pirmo reizi Dzejas dienās 

gaidāms nepieradinātās mūzikas festivāla «Skaņu mežs» starpdisciplinārs pasākums 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā ar vācu brīvās improvizācijas 

mūziķu Olafa Rupa (ģitāra), Ulrikes Brandas (čells) un latviešu dzejnieka un 

atdzejotāja Sergeja Moreino dalību. Pasākums Jelgavas muzejā notiks 16. septembrī 

pulksten 16. Ieeja pasākumā – bez maksas. 

 

Inese Zandere: Mums jāiemācās atbrīvot sevī vietu pasaulei 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/inese-zandere-mums-jaiemacas-

atbrivot-sevi-vietu-pasaulei-foto-237380 13.09.2018. 

 

“Dzejas dienas ir kā piektais gadalaiks, kur saplūst kopā rudens un karsta vasara. 

Patiesībā arī pavasaris, jo tad visi skrien no vietas uz vietu. Vasara tādēļ, ka visu laiku 

ir karsti, jo ir pilnas zāles. Rudens – jo tas patiešām ir rudens un ir Raiņa dzimšanas 

diena. Vienīgi ziema izpaliek, jo tad nevarētu aizbrist no vienas bibliotēkas līdz otrai. 

Tikšanās ar klausītājiem un lasītājiem notiek jau ne tikai Dzejas dienās, bet Dzejas 

dienās ir tāda intensitāte, kas ir pārbaudījums katram dzejniekam,” pēc piepildītas 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/inese-zandere-mums-jaiemacas-atbrivot-sevi-vietu-pasaulei-foto-237380
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/inese-zandere-mums-jaiemacas-atbrivot-sevi-vietu-pasaulei-foto-237380
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tikšanās ar pašiem mazākajiem dzejoļu autoriem Jelgavas pilsētas bibliotēkā “Ziņām” 

teic dzejniece Inese Zandere. 

 

Tikšanās ar I.Zanderi bija viens no daudzajiem Dzejas dienu “Dzeja – valodas putni” 

pasākumiem, kas vakar līdz pat vēlam vakaram norisinājās Jelgavā. Ikviens bija 

aicināts pievienoties pasākumam ar savu velosipēdu un no bibliotēkas tālāk doties līdz 

Lāčplēša piemineklim Stacijas laukumā, vides objektam “Laika rats 100” un Ģederta 

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam, kur dzejiskus priekšnesumus bija 

sagatavojuši Jelgavas jaunieši. Ar lasījumiem piedalījās dzejnieki I.Zandere, Valts 

Ernštreits, Jana Egle, Vasīlijs Karasjovs un Eduards Aivars. Tāpat notika tradicionālā 

jauno dzejnieku sacensība – dzejas slams. Noslēgumā pie tējas namiņa skanēja 

Daumanta Kalniņa kvinteta koncertprogramma “Sirds prieks” ar Friča Bārdas dzeju. 

 

Pasākumu “Dzeja – valodas putni” producēja Elīna Apsīte. 

 

Bibliotēkā iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-

jaunumiem-1 15.09.2018. 

 

20. septembrī Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, 

aicinot ikvienu lasītāju no pulksten 10 līdz 

18 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas 

jaunieguvumiem. 

Septembrī bibliotēkas grāmatu plauktu 

papildinājušas 173 jaunas grāmatas un 

11 DVD filmas – tostarp grāmatas, kas 

izdotas Latvijas simtgades zīmē, dzeja, politika, literatūra atpūtas brīžiem un izklaidei, 

multfilmas mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. 

 

«Sācies septembris – skolas, Dzejas dienu, Grāmatu svētku mēnesis. Šajā laikā 

iznākušas daudzas interesantas grāmatas – to vidū izdevumi par tādiem sabiedrībā 

zināmiem cilvēkiem kā Mārtiņš Freimanis, Solvita Āboltiņa un Valdis Atāls. Bet, gaidot 

pāvesta Franciska vizīti Latvijā 24. septembrī, varam atcerēties Pāvesta Jāņa Pāvila 

II vizīti, ielūkojoties izdevniecības «Jumava» grāmatā «Pāvesta svētība Latvijai. 

Sargājot Jāni Pāvilu II»,» par grāmatu jaunumiem stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

pārstāve Sandra Silmane. 

 

Latvijas simtgades zīmē iznākusi Pētera Apiņa grāmata «Latvijai 100» – Latvijas 

vēstures stāsts fotoattēlos no 1918. līdz 2018. gadam. 

 

Bet mazos lasītājus un klausītājus priecēs tādas grāmatiņas kā Zentas Ērgles «Labi 

sēņu māmiņai», Lauras Bergenas «Runcis Puncis atkal skolā», Jūditas Kopenas 

«Grāmata Benijam», Ingo Zignera «Mazais pūķis Kokosrieksts mācās angļu valodu» 

un daudzas citas. 

 

S.Silmane papildina, ka bibliotēka iegādājusies arī vairākas kaimiņvalstu sarunvalodas 

vārdnīcas – latviešu–igauņu, lietuviešu, zviedru un somu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/septembra-jauno-gramatu-diena/ 20.09.2018. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-1
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-1
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/septembra-jauno-gramatu-diena/
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Baltu vienības dienā Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Ģimenes dienu 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/baltu-vienibas-diena-jelgavas-pilsetas-

biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-237401 17.09.2018. 

 

22. septembrī no pulksten 13 līdz 16 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Ģimenes 

diena, informē bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja. “Vēlamies, lai šajā dienā 

ģimenes kopā varētu pavadīt laiku bibliotēkā viesmīlības, vienkāršības un radošuma 

atmosfērā, sajūtot brāļu tautas plecu un mūsu savstarpējo līdzību,” tā I.Kalnēja. “Tieši 

šobrīd, kad bibliotēka kopā ar Šauļu pilsētas bibliotēku īsteno vērienīgu projektu 

“Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 

reģionā”, mums ir liels prieks piedalīties arī Baltu vienības dienā Jelgavā, piedāvājot 

īpašu pasākumu programmu, kuras laikā baudīsim latviešu un lietuviešu dziesmu 

koncertu un mākslu, skatīsimies kino un papīra teātri, aicināsim ikvienu bibliotēkas 

apmeklētāju iesaistīties radošajās darbnīcās, spēlēs un rotaļās,” stāsta Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. 

 

Ģimenes dienas programma: 

 

13 RTU kora “Delta” latviešu un lietuviešu dziesmu koncerts. 

 

14 Dokumentālās mākslas filmas “Vēju zeme” par sventājas kuršiem demonstrēšana. 

Režisors Ernests Samsons. Filmas demonstrēšanā piedalīsies filmas producente un 

konsultante Viktorija Jonkute. 

 

 

Filmā stāstīts par liriskiem, interesantiem notikumiem, kuri ir saistīti ar Sventājas 

pilsētiņas apdraudēto kuršu un Lietuvas latviešu kopienu, par aizmirstām un mazāk 

zināmām vēsturiskām zvejnieku dzīves vietām, nodarbošanos, sadzīvi, noris tikšanās 

ar vēl esošajiem zvejniekiem, viņu ģimenes locekļiem un draugiem. 

 

15 Daivas Kairevičūtes grafikas izstādes “Prisilietimai” (“Pieskārieni”) atklāšana. 

 

13–16 Lietuviešu literatūras izstāde “Iepazīsti Lietuvu”. Radošās darbnīcas, lietuviešu 

rotaļas un spēles. Papīra teātris “Vai Rīga jau gatava?” 

 

 

 

Pasākums tiek organizēts Jelgavas pilsētas bibliotēkas “Interreg” V-A Latvijas–

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā LLI-110 

“Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 

reģionā”, lai informētu bibliotēkas apmeklētājus par plānotajām aktivitātēm un 

bibliotēkas modernizāciju projekta īstenošanas laikā. 

 

Projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas 

Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks 

modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Tiks 

veicināta jaunu zināšanu apguve, iesaistoties dažādās interaktīvās un radošās 

aktivitātēs. Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks izstrādāta un ieviesta moderna 

valodu pašmācības sistēma. 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/baltu-vienibas-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-237401
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/baltu-vienibas-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-237401
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Projekts ir vērsts uz paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības 

laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā tiks veidota un stiprināta 

sadarbība starp Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, 

tādējādi veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu. 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/baltu-vienibas-diena-jelgavas-pilsetas-

biblioteka-gimenes-diena-2018-09-16/ 18.09.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1537131600&cat=10&art=44281 

17.09.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46471&type=0 17.09.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34447 17.09.2018. 

 

Kinoseanss bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/kinoseanss-biblioteka/ 19.09.2018. 

 

Sestdien, 22. septembrī, atzīmējot Baltu vienības dienu, plkst. 14.00 piedāvājam īpašu 

kinoseantu mūsu Krišjāņa Barona zālē - dokumentālo filmu Vēju zeme par apdraudēto 

sventājas kuršu kopienu. Filmas demonstrēšanā piedalīsies arī producente Viktorija 

Jonkute, lai pirms filmas pastāstītu par projekta ideju un īstenošanas gaitu, savukārt 

pēc filmas atbildētu uz interesentu jautājumiem. Filmas garums 51. min. Uz tikšanos 

bibliotēkā! 

 

Bibliotēkā – tikšanās ar četrām iedvesmojošām personībām 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-cetram-iedvesmojosam-

personibam 23.09.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta 

biedrība «Libro» sadarbībā ar Jelgavas 

pilsētas bibliotēku organizē pasākumu ciklu 

«Es nāku no Jelgavas» – interesentiem būs 

iespēja tikties ar četrām ievērojamām 

personībām, kuru izaugsmē būtiska loma ir 

bijusi Jelgavai. Pirmā tikšanās pilsētas 

bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē notiks 27. 

septembrī pulksten 18 – tās dalībnieki varēs tuvāk iepazīt mūziķi Edgaru Kreili. 

Pasākumu cikla gaitā interesenti varēs brīvā gaisotnē uzklausīt četru personību 

veiksmes un izaugsmes stāstus. Pēc TV3 šovu «Koru kari», «X faktors» un LTV1 šova 

«Supernova» dalībnieka E.Kreiļa 14. oktobrī pulksten 14 sarunu ciklu turpinās 

rakstnieks, tulkotājs un dīdžejs Ilmārs Šlāpins. 4. novembrī pulksten 14 bibliotēkā 

viesosies uztura speciāliste Lolita Neimane, savukārt 9. decembrī pulksten 14 ciklu 

noslēgs tikšanās ar aktrisi un režisori Indru Rogu. 

 

Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras padomes piešķirto 

finansējumu, un pasākumus Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts 

apmeklēt ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/baltu-vienibas-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-gimenes-diena-2018-09-16/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/baltu-vienibas-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-gimenes-diena-2018-09-16/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1537131600&cat=10&art=44281
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46471&type=0
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34447
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/kinoseanss-biblioteka/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-cetram-iedvesmojosam-personibam
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-cetram-iedvesmojosam-personibam
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http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1537304400&cat=79&art=44304 

19.09.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46502&type=0 19.09.2018. 

 

 

 

 

Līdz piemērotāku telpu atrašanai slēdz Ozolnieku bibliotēkas apkalpošanas 

punktu Jaunpēterniekos 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/lidz-piemerotaku-telpu-atrasanai-

sledz-ozolnieku-bibliotekas-apkalposanas-punktu-jaunpeterniekos-237548 

24.09.2018. 

 

Līdz piemērotāku telpu atrašanai šomēnes slēgts Ozolnieku novada bibliotēkas 

apkalpošanas punkts Jaunpēterniekos, aģentūra LETA uzzināja novada domē. 

 

Pavasarī reorganizācijas rezultātā Jaunpēternieku bibliotēka pārveidota par Ozolnieku 

novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienību – ārējās apkalpošanas punktu, kas 

sniedza bibliotekāros pakalpojumus Jaunpēternieku un Dalbes iedzīvotājiem trīs 

reizes nedēļā. Taču bibliotekārie pakalpojumi sniegti nepiemērotās, pašvaldībai 

nepiederošās telpās, turklāt izbeigtas darba attiecības ar apkalpošanas punkta 

speciālisti. 

 

Lai nodrošinātu turpmāku pašvaldības funkcijas izpildi pieņemamā kvalitātē, 

nepieciešams risināt jautājumu par piemērotākām telpām bibliotekāro pakalpojumu 

sniegšanai, vienlaikus saglabājot iespieddarbu piegādi tiem apkalpošanas punkta 

klientiem, kuriem tas nepieciešams, informē pašvaldībā. Tāpat jānodrošina bērnu un 

jauniešu brīvā laika organizēšana Jaunpēterniekos. 

 

Lai jautājumus risinātu, domes deputāti lēmuši slēgt novada Centrālās bibliotēkas 

ārējās apkalpošanas punktu Jaunpēterniekos līdz tā pārvietošanai uz piemērotām 

telpām. Savukārt Izglītības, kultūras un sporta daļas Jaunatnes nodaļai uzdots 

organizēt darbu ar jaunatni Jaunpēterniekos un Dalbē. 

 

 

Cenu pagasta Jaunpēternieku bibliotēka bija mazākā no piecām novada bibliotēkām, 

kuras apkalpojamā teritorijā bija deklarēti 69 iedzīvotāji Jaunpēterniekos un 203 

iedzīvotāji Dalbē. Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas lasītāju skaits bijis 34–113, 

bibliotēkas vadītāja strādāja nepilnu darba slodzi – 24 stundas nedēļā. Tāpēc dome 

lēma, ka ir lietderīgi reorganizēt bibliotēku, pārveidojot to par Ozolnieku novada 

Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1537477200&cat=155&art=44319 

21.09.2018. 

http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=lidz-piemerotaku-telpu-atrasanai-sledz-

ozolnieku-bibliotekas-apkalposanas-punktu-jaunpeterniekos/1836585 20.09.2018. 

 

 

 

«Uz skatuves ir kā olimpiskajās spēlēs – tikai viena iespēja» 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1537304400&cat=79&art=44304
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46502&type=0
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/lidz-piemerotaku-telpu-atrasanai-sledz-ozolnieku-bibliotekas-apkalposanas-punktu-jaunpeterniekos-237548
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/lidz-piemerotaku-telpu-atrasanai-sledz-ozolnieku-bibliotekas-apkalposanas-punktu-jaunpeterniekos-237548
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1537477200&cat=155&art=44319
http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=lidz-piemerotaku-telpu-atrasanai-sledz-ozolnieku-bibliotekas-apkalposanas-punktu-jaunpeterniekos/1836585
http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=lidz-piemerotaku-telpu-atrasanai-sledz-ozolnieku-bibliotekas-apkalposanas-punktu-jaunpeterniekos/1836585
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http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uz-skatuves-ir-ka-olimpiskajas-speles-tikai-

viena-iespeja 27.09.2018. 

 

«Sajūtas, pirmo reizi kāpjot uz lielās 

skatuves, bija neaprakstāmas – zālē sēž 

skatītāji, prožektori burtiski apžilbina, tu 

baidies neveikli izskatīties kamerās un 

vienlaikus domā par to, kā neaizmirst 

dziesmas vārdus. Tas ir brīdis, kad saproti 

– tāpat kā olimpiskajās spēlēs, tev ir tikai 

viena iespēja parādīt labāko sniegumu,» 

stāsta mūziķis jelgavnieks Edgars Kreilis, kurš šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkā tikās 

ar jelgavniekiem, atklājot pasākumu ciklu «Es nāku no Jelgavas». 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība «Libro» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas 

bibliotēku organizē pasākumu ciklu «Es nāku no Jelgavas» – šodien uz pirmo tikšanos 

ar jelgavniekiem aicināja mūziķis E.Kreilis. Atbildot uz Jelgavas bibliotēkas vadītājas 

Lāsmas Zariņas un bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītājas Baibas Karčevskas 

jautājumiem, mūziķis stāstīja gan par bērnību, gan par mūzikas karjeru un nākotnes 

iecerēm. 

 

Daudzi jelgavnieki mūziķi pazīst pēc populāriem televīzijas šoviem – tādiem kā «Koru 

kari», «Dziedošās ģimenes», «Supernova» un «X Faktors». E.Kreilis skaidro, ka viņa 

motivācija dalībai šovos ir kā izaicinājums un cīņa ar pašam ar sevi. «Bērnībā es fanoju 

par Donu un domāju – kā būtu, ja es kāptu uz skatuves, piedalītos šovā? Šo zinātkāri 

es saglabāju līdz pat jaunībai un devos uzzināt, kas lācītim vēderā. Katru reizi tās ir 

jaunas sajūtas – aizkulisēs tu satraucies, esi kautrīgs, bailīgs, bet tad, pārvarot savas 

bailes, iznāc uz skatuves un dziedi,» skaidro mūziķis, papildinot: patiesībā nav nemaz 

tik viegli tikt pamanītam starp tūkstošiem citu dziedātāju, jo dažkārt pat ar tehniski izcilu 

izpildījumu ir par maz. «Ir gadījumi, kad cilvēki nodzied izcili, pareizi, bet dziesmā nav 

smeldze, dzirkstele un cilvēkus tas atstāj vienaldzīgus,» atzīst mākslinieks. Viņš 

stāsta, ka bieži vien sirdij tuvas ir dziesmas par to, ko cilvēki jūt, bet par ko nerunā. Tie 

ir pārdzīvojumi, domas un cerības, ko vieglāk izdziedāt nevis pateikt. 

 

Jāpiebilst, ka mūziķa repertuārā šobrīd ir dziesmas gan latviešu, gan angļu valodā. 

Pats viņš gan atzīst, ka pēc ilgām pārdomām, lēmis pievērsties skaņdarbiem dzimtajā 

valodā. «Reiz kāds dīdžejs man jautāja – gribu būt maza zivs lielos ūdeņos vai liela 

zivs mazos ūdeņos? Šajā brīdī sapratu, ka konkurēt ar pasaules zvaigznēm, kuras 

dzied angļu valodā, ir neiespējami un nolēmu, ka izmantošu iespēju dziedāt dzimtajā 

valodā,» tā mūziķis. 

 

Atminoties savas muzikālās karjeras pirmsākumus, E.Kreilis atzīst – šis ceļš nav bijis 

viegls. «Pirmo oriģināldziesmu sarakstīju 16 gadu vecumā. Atceros, ka šajā laikā 

televīzijā startēja mūzikas projekts «O kartes skatuve» un nolēmu, ka varētu 

piedalīties. Pat aizsūtīju Guntaram Račam savu dziesmu, bet nekāda ziņa no viņa tā 

arī nepienāca,» atminas E.Kreilis. Viņš gan papildina, ka pēc teju 10 gadiem, vēl pirms 

uzstāšanās «X Faktorā», viņš atkārtoti aizsūtījis producentam šo dziesmu, uz ko 

saņēmis atbildi – esot laba. «Visam ir savs laiks. Galvenais ir sapņot, ticēt un rīkoties 

– tikai konkrēti vizualizējot vēlamo rezultātu, mēs varam to sasniegt,» uzsver mūziķis. 

 

Jāpiebilst, ka pasākumu cikla gaitā interesenti turpmāk varēs uzklausīt vēl trīs 

personību veiksmes un izaugsmes stāstus. 14. oktobrī pulksten 14 sarunu ciklu 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uz-skatuves-ir-ka-olimpiskajas-speles-tikai-viena-iespeja
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uz-skatuves-ir-ka-olimpiskajas-speles-tikai-viena-iespeja
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turpinās rakstnieks, tulkotājs un dīdžejs Ilmārs Šlāpins, 4. novembrī pulksten 14 

bibliotēkā viesosies uztura speciāliste Lolita Neimane, savukārt 9. decembrī pulksten 

14 ciklu noslēgs tikšanās ar aktrisi un režisori Indru Rogu. 

 

Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras padomes piešķirto 

finansējumu, un pasākumus Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts 

apmeklēt ikviens interesents. 

 

Pūcēnu skoliņa, leļļu teātris un piparkūku mēnesis – Lielvircavas bibliotēka 

vienmēr gaida apmeklētājus 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pucenu-skolina-lellu-teatris-un-

piparkuku-menesis-lielvircavas-biblioteka-vienmer-gaida-apmekletajus-237622 

28.09.2018. 

 

“Kad iepriekšējā bibliotekāre Rita Indrikova pēc nostrādāta 21 gada devās pensijā, 

viņa man sacīja – Māra, tagad tev jānostrādā tikpat. Būs jau 22 gadi, kopš esmu 

bibliotēkā, bet tā diena šķiet kā vakar. Laiks aizskrējis,” teic Lielvircavas bibliotēkas 

vadītāja Māra Ziemele. 

 

Jelgavas apriņķa Lielvircavas pagasta Darbaļaužu deputātu padomes izpildu 

komitejas dokumentos – sēžu protokolos no 1944. gada 7. novembra līdz 1949. 

gadam ieskaitot – nav ziņu par Lielvircavas pagasta bibliotēkas dibināšanu, taču 

1944. gada 27. decembra sēdes protokolā redzams, ka tiek pieņemta darbā 

bibliotēkas vadītāja, liecina Valsts arhīva materiāli. Par “Sarkanā stūrīša” bibliotēkas 

vadītāju tiek iecelta Frīda Dzenis, un šis datums arī tiek uzskatīts par Lielvircavas 

bibliotēkas dzimšanas dienu. 

  

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pucenu-skolina-lellu-teatris-un-piparkuku-menesis-lielvircavas-biblioteka-vienmer-gaida-apmekletajus-237622
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/pucenu-skolina-lellu-teatris-un-piparkuku-menesis-lielvircavas-biblioteka-vienmer-gaida-apmekletajus-237622
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OKTOBRIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada oktobrī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  13 

www.jelgava.lv  10 

www.zz.lv  7 

www.jelgavnieki.lv  6 

www.biblioteka.lv  4 

www.novaja.lv  2 

Kopā 42 

 

Svētdien bibliotēkā – iedvesmojoša tikšanās ar publicistu Ilmāru Šlāpinu 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/svetdien-biblioteka-iedvesmojosa-tiksanas-ar-

publicistu-ilmaru-slapinu 08.10.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā turpinās 

pasākumu cikls «Es nāku no Jelgavas». 

Dodot iespēju tikties ar ievērojamiem 

cilvēkiem, kuru personības tapšanā un 

izaugsmē Jelgavai ir bijusi būtiska loma, 

svētdien, 14. oktobrī, pulksten 14 

jelgavnieki aicināti uz sarunu ar 

rakstnieku, publicistu un interneta žurnāla 

«Satori» galveno redaktoru Ilmārs Šlāpinu. 

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau rakstīja, ka Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta 

biedrība «Libro» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku, godinot Latvijas simtgadi 

un aktualizējot piederību savai dzimtajai pilsētai, organizē pasākumu ciklu «Es nāku 

no Jelgavas». Tajā uz iedvesmojošu sarunu aicinātas personības, kuru izaugsmē 

Jelgavai ir bijusi būtiska loma. Pirmā tikšanās ar mūziķi Edgaru Kreili jau aizvadīta 

septembrī, bet šajā svētdienā jelgavnieki aicināti tikties ar rakstnieku I.Šlāpinu, lai 

runātu par viņa izaugsmes stāstu. 

 

««Mēs aiz sevis atstājam pēdas» – tā saka jelgavniece, režisore Indra Roga intervijā 

žurnālam «Una». Un patiesi jāpiekrīt, ne tikai mēs aiz sevis atstājam pēdas, bet arī 

vieta, no kuras nākam, atstāj neizdzēšamus nospiedumus mūsos. Latvijas simtgades 

gads rosina uz pārdomām par to, kas mēs esam un no kurienes nākam, kur dzīve mūs 

ir aizvedusi un varbūt vēl tikai aizvedīs. Tāpēc biedrība «Libro» un Jelgavas pilsētas 

bibliotēka vēlas jelgavniekiem sniegt iespēju apmeklēt četras tikšanās ar Latvijā 

zināmām personībām, kas nāk no Jelgavas, lai brīvā gaisotnē uzklausītu viņu 

veiksmes un izaugsmes stāstus,» informē bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 

 

Sarīkojumu bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
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Jāpiebilst, ka pasākumu ciklā «Es nāku no Jelgavas» iecerētas vēl divas tikšanās – 4. 

novembrī pulksten 14 bibliotēkā viesosies uztura speciāliste Lolita Neimane, savukārt 

9. decembrī pulksten 14 ciklu noslēgs aktrise un režisore Indra Roga. 

 

Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras padomes piešķirto 

finansējumu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539032400&cat=79&art=44442 

09.10.2018. 

 

Dzīve BEZ sāpēm - Izglītojošs un muzikāli literārs bezmaksas pasākums 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/dzive-bez-sapem-izglitojoss-un-muzikali-

literars-bezmaksas-pasakums/ 08.10.2018. 

 

Jaundibinātā "Latvijas Galvassāpju pacientu 

biedrība" oktobrī uzsāk realizēt pirmo 

vērienīgo aktivitāti - izglītojošo un muzikāli 

literāro bezmaksas pasākumu "Dzīve BEZ 

sāpēm", kas, sadarbībā ar vietējām 

bibliotēkām, noritēs vienpadsmit Latvijas 

pilsētās. Bezmaksas pasākumā tiek laipni 

gaidīti visi interesenti, it sevišķi tie, kuri 

regulāri cieš no galvassāpēm. Šī gada 19. 

oktobrī, piektdien pasākums notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26. 

 

Pasākumā “Dzīve BEZ sāpēm” interesentiem būs iespēja klausīties zinošu 

galvassāpju speciālistu Lindas Zvaunes un Līgas Mekšas izglītojošā lekcijā par 

migrēnu un cita veida galvassāpēm. Lekcija akcentēs vairākus ļoti aktuālus 

jautājumus: kā atpazīt un iepazīt savas galvassāpes, kādas palīdzības iespējas 

galvassāpju pacients var saņemt Latvijā, kā arī, - kādas migrēnas ārstēšanas 

metodes, atsaucoties uz jaunākajiem pētījumiem, pieejamas ne tikai Latvijā, bet arī 

pasaulē. 

 

Pasākuma ietvaros ar savu privāto stāstu par dzīvi ar migrēnu un to, kā ir izdevies 

samazināt migrēnas lēkmju skaitu un intensitāti, dalīsies mūziķe un žurnāliste Dagnija 

Millere-Balandīna. Ņemot vērā, ka Dagnija ir arī grāmatas „Migrēna. Izlaušanās” 

latviskā izdevuma idejas autore, vienlaikus auditorija tiks iepazīstināta ar Maijas Sepas 

romānu, kas ir stāsts par kādu trīsdesmitgadnieci, kura jau kopš bērnības cieš no 

hroniskas migrēnas. 

 

Apmeklētāji pasākuma laikā varēs baudīt muzikāli akustisku priekšnesumu no Milleru-

Balandīnu ģimenes, tāpat tiek solīts jauks pārsteigums pasākuma noslēgumā. 

 

Jelgavnieku veiksmes un izaugsmes stāsti 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavnieku-veiksmes-un-izaugsmes-stasti/ 

09.10.2018. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539032400&cat=79&art=44442
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/dzive-bez-sapem-izglitojoss-un-muzikali-literars-bezmaksas-pasakums/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/dzive-bez-sapem-izglitojoss-un-muzikali-literars-bezmaksas-pasakums/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavnieku-veiksmes-un-izaugsmes-stasti/
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Otrā sarunu cikla tikšanās notiks 14. oktobrī 

pulksten 14 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zālē ar rakstnieku, publicistu 

un interneta žurnāla Satori galveno redaktoru 

Ilmārs Šlāpinu. 

 

Godinot Latvijas simtgadi un aktualizējot 

piederību savai dzimtajai pilsētai pasākumu 

cikla “Es nāku no Jelgavas” ietvaros notiks tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, kuru 

personības tapšanā un izaugsmē būtiska loma ir bijusi Jelgavas pilsētai. 

 

-          27. septembrī pulksten 18 – tikšanās ar mūziķi, TV3 šovu “Koru kari”, “X faktors” 

un LTV 1 šova “Supernova” dalībnieku Edgaru Kreili. 

-          14. oktobrī pulksten 14 – tikšanās ar rakstnieku, tulkotāju un dīdžeju Ilmāru 

Šlāpinu. 

-          4. novembrī pulksten 14 – tikšanās ar uztura speciālisti Lolitu Neimani 

-          9. decembrī pulksten 14 – tikšanās ar aktrisi un režisori Indru Rogu 

 

Sarīkojumus bez maksas aicinām apmeklēt ikvienam interesentam. 

 

Pūcēnu skoliņa, leļļu teātris un piparkūku mēnesis – Lielvircavas bibliotēka 

vienmēr gaida apmeklētājus 

http://www.zz.lv/projekts-kulturas-neseji-zemga/pucenu-skolina-lellu-teatris-un-

piparkuku-menesis-lielvircavas-biblioteka-vienmer-gaida-apmekletajus-237621 

10.10.2018. 

 

“Kad iepriekšējā bibliotekāre Rita Indrikova pēc nostrādāta 21 gada devās pensijā, 

viņa man sacīja – Māra, tagad tev jānostrādā tikpat. Būs jau 22 gadi, kopš esmu 

bibliotēkā, bet tā diena šķiet kā vakar. Laiks aizskrējis,” teic Lielvircavas bibliotēkas 

vadītāja Māra Ziemele. 

 

Pusgadu jaunās telpās 

Jelgavas apriņķa Lielvircavas pagasta Darbaļaužu deputātu padomes izpildu 

komitejas dokumentos – sēžu protokolos no 1944. gada 7. novembra līdz 1949. gadam 

ieskaitot – nav ziņu par Lielvircavas pagasta bibliotēkas dibināšanu, taču 1944. gada 

27. decembra sēdes protokolā redzams, ka tiek pieņemta darbā bibliotēkas vadītāja, 

liecina Valsts arhīva materiāli. Par “Sarkanā stūrīša” bibliotēkas vadītāju tiek iecelta 

Frīda Dzenis, un šis datums arī tiek uzskatīts par Lielvircavas bibliotēkas dzimšanas 

dienu.  

 

Bibliotēkas pirmās mājas bija ciema kluba ēkā “Kazāki”. Vietējo gaismas pili vadīja 

Valdis Bruzinskis, vēlāk kluba darbu un bibliotēkas vadīšanu apvienojis Jānis Edgars 

Blūms, tad vadības grožus pārņēmusi Biruta Livdāne. Bibliotēka pārcelta uz klubam 

blakus esošo ēku “Kazāki 2”. Četrus gadus bibliotēkas vadītājas amatā bija Valentīna 

Peizuma, pēc viņas to vadījušas arī Tamāra Mitrofanova, Gunta Gierta, Lūcija 

Pumpiša. 

 

1975. gadā darbu sāka ilggadējā bibliotēkas vadītāja R.Indrikova, un 1977. gadā 

bibliotēka pārcēlās uz “Pastniekiem”. R.Indrikova aizsāka novadpētniecisko darbu, 

materiālu vākšanu un sistematizēšanu, kā arī apkopoja kolhoza “Sarkanā zvaigzne” 

vēsturi. Bibliotēkas vadītājas amatā nostrādāts 21 gads. 1996. gada 19. decembrī, kad 

http://www.zz.lv/projekts-kulturas-neseji-zemga/pucenu-skolina-lellu-teatris-un-piparkuku-menesis-lielvircavas-biblioteka-vienmer-gaida-apmekletajus-237621
http://www.zz.lv/projekts-kulturas-neseji-zemga/pucenu-skolina-lellu-teatris-un-piparkuku-menesis-lielvircavas-biblioteka-vienmer-gaida-apmekletajus-237621
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R.Indrikova nolēma vairāk laika veltīt mazbērniem, rokdarbiem un citiem 

vaļaspriekiem, bibliotēkas atslēgas tika nodotas M.Ziemelei, kura turpina iesākto. Līdz 

šī gada martam bibliotēka atradās ciema kultūras namā, bet nu jau būs apritējis 

pusgads, kopš bibliotēka pēc skolas pārcelšanas uz Platoni izvietota Lielvircavas 

muižas piebūves divās savienotās telpās. 

 

 

Draudzējas ar bērndārzniekiem 

Bibliotēkas vadītāja M.Ziemele, izrādot bibliotēku, stāsta, ka tagad ir vairāk vietas – 

iepriekšējo 36 kvadrātmetru vietā nu platība ir divreiz lielāka. “Brīžiem vienā mazā 

istabiņā sanāca pat 15 bērnu, un tad tur gāja ņigu ņegu,” viņa atminas. 72 

kvadrātmetros izvietota vadītājas darba vieta, darba galdi un datori, grāmatu plaukti, 

bērnu stūrītis.  

 

“Strādājam vairāk ar bērniem. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar bērnudārzu,” par 40 

“zelta gabaliņiem”, ar kuriem bibliotēka mīt zem viena jumta, saka M.Ziemele. Mazie 

ķipari vienmēr sveicina un samīļo Māras tanti. Bibliotēkas vadītāja arī izrāda, cik 

skaistus radošos darbus bērni viņai veltījuši. “Mēs viņus arī reģistrējam kā lasītājus. 

Bērns atnāk ar lielo mugursomu, piereģistrējas, viņam tiek izsniegta lasītāja karte, un 

tad viņš ļoti lepns dodas uz bērnu stūrīti un izvēlas sev grāmatas, vecāki neiejaucas,” 

stāsta bibliotēkas vadītāja. 

 

Taču esot arī tādi vecāki, kas ielaiž bērnu tikai paspēlēties un neļauj iet pie grāmatām, 

baidās, ka saplēsīs. Sak, ies skolā, tad dabūs. “Bet tagad ir grāmatas jau no dažu 

mēnešu vecuma! Nu nelasīs bērns skolas vecumā vairs grāmatas, pie tām jāradina 

jau no pirmajiem mēnešiem. Es savam trīsgadīgajam mazbērnam grāmatas nesu jau 

no maza vecuma, un pirmais, ko viņš tagad dara, kad aizeju pie viņa, skrien pretī – 

ome, nāc lasīsim!” stāsta M.Ziemele.  

 

Bibliotēkai un bērnudārzam ir kopīga priekštelpa. Lai lielie lasītāji, slapjā laikā nākot uz 

bibliotēku, nepiebradātu grīdu, pa kuru dzīvojas arī mazie ķipari, bibliotēkai iecerēta 

atsevišķa ieeja un to norobežojoša stikla siena. 

 

Pietrūkst skolēnu 

Lai arī ar mazajiem lasītājiem jau sadraudzējusies, M.Ziemelei sāp sirds, ka līdz ar 

skolas un pirmo piecu klašu vecuma bērnu pārcelšanu no Lielvircavas uz Platoni viņi 

bibliotēkā iegriežas retāk – paņem obligāto literatūru un dodas prom. “Bērni puspiecos 

atbrauc ar autobusu, bet bibliotēka strādā līdz pieciem, ceturtdienās stundu ilgāk. 

Agrāk viņi nāca ar visām skolas somām, mēs turpat mācījāmies, mums bija radošās 

darbnīcas. Lai bērnus piesaistītu, salasāmies sestdienās vai svētdienās un strādājam 

radošajās darbnīcās. Vēl nesen kopā ar lielajiem uzrakstījām pasaku, viņi paši arī 

iestudēja leļļu teātri, sasaucām bērndārzniekus un rādījām izrādi,” stāsta bibliotēkas 

vadītāja. Tā bija pasaka ar laimīgām beigām par zvēru karali lauvu un zvēru dresētāju 

cirkā. Bērni jau iecerējuši rakstīt nākamo pasaku.  

 

Lielvircavas bibliotēka ir viena no septiņām Jelgavas novada bibliotēkām, kuras pērn 

pirmo reizi iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu lasīšanas veicināšanas 

programmā “Grāmatu starts”. Programmā paši mazākie bērni kopā ar vecākiem 

aicināti uz Pūcēnu skolu iepazīt bibliotēku, grāmatas. Tikšanās noslēgumā katrs bērns 

saņem savu komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu – projekta simbolu 

pūcīti –, kā arī brošūru vecākiem par kopā lasīšanu un bērnu lasītprieka veicināšanu. 
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Pērn Lielvircavā projektā piedalījās seši, bet šogad novembrī skoliņu varēs apmeklēt 

jau desmit ķipari. 

 

Lasa vēsturi un pašu autorus 

Lielvircavā darbojas arī starpbibliotēku abonements, kad tajā iespējams saņemt 

grāmatu no jebkuras citas novada vai pilsētas bibliotēkas. Atliek tikai pasūtīt. 

M.Ziemele uzteic šādu iniciatīvu, jo līdzekļu visu kāroto grāmatu iegādei nepietiek.  

 

Kādas grāmatas vislabprātāk lasa Lielvircavas bibliotēkas apmeklētāji? “Ļoti iecienījuši 

vēsturi un oriģinālliteratūru. Cepuri nost Latvijas simtgades vēstures grāmatām! Liels 

pieprasījums bija pēc grāmatām par Noru Bumbieri, Viktoru Lapčenoku, lasa Daci 

Judinu. Uz lubenēm vairs nav krituši,” tā M.Ziemele. Bibliotēkā ir arī plašs žurnālu 

klāsts. Sevišķi iecienīti dažādie “Ievas” žurnāli, “Dārza Pasaule” (kā nāk pavasaris, tas 

ir uz izķeršanu), “Padomu Avīze”, arī “Ilustrētā Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”, 

“Leģendas”. Šobrīd bibliotēkā ir pieejami divi bērnu žurnāli – “Pūcīte” un “Avenīte” –, 

taču gribētos vēl. M.Ziemele pati iecienījusi psiholoģisko literatūru un uzziņu literatūru 

kopumā. Tāpat latviešu autorus, tai skaitā Ingu Ābeli, Ingunu Baueri, nolūkota grāmata 

par Mārtiņu Freimani.  

 

Maksā rēķinus un pieved grāmatas 

Šobrīd bibliotēkā ir ap 200 lasītāju, bet pagājušais gads noslēgts ar 252. Taču 

bibliotēkas vadītāja spriež, ka līdz gada beigām lasītāju skaits varētu sasniegt pērnā 

gada rādītājus. “Tas, kurš nāk uz bibliotēku, arī turpinās nākt. Centrā bija vairāk 

garāmgājēju, kas atnāk, izlasa žurnālus un iet tālāk. Šeit tādu garāmgājēju nav. Viss 

atkarīgs no ģimenes. Ja ģimenē lasa, arī bērni lasīs. Ja ģimenē nelasa, arī bērns 

nekad nelasīs.” M.Ziemele novērojusi – beidzies arī tas posms, kad jaunieši uz 

bibliotēku nāca sēdēt pie datora. Tāpēc arī ir doma datoru skaitu bibliotēkā samazināt 

un to vietā sagādāt dīvānu, kur jauniešiem sasēst. 

 

Pieaugušie bibliotēkas apmeklētāji internetu parasti izmanto maksājumu veikšanai. 

M.Ziemele bieži pati senioru vietā samaksā rēķinus elektroniski. Viņa arī tiem, kas 

netiek uz bibliotēku, pieved grāmatas mājās. Tad arī gadās uzklausīt visu, kas uz sirds. 

Savukārt mazā kaimiņu Emīlija, kas apmeklē bērnudārzu pilsētā, zina, ka Māras tante 

viņai atvedīs maisu ar grāmatām un atstās uz durvju kliņķa. Bet, kad tās būs izlasītas, 

atkal var droši atstāt pie kaimiņienes durvīm. 

 

M.Ziemelei bērni rūp – ne jau velti viņa izmācījusies par bērnudārza audzinātāju. “Man 

patīk mans darbs, man patīk bibliotēka. Kad Rita gāja pensijā, uzreiz pieteicos un tiku 

viņas vietā. Esmu ļoti apmierināta. Sākumā biju izbijusies, jo Rita bija ļoti punktuāla. 

Jūnijā arī veiksmīgi izgājām akreditāciju. Paldies mūsu Dzintriņai (Dzintra Punga, 

Jelgavas novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja – red.), ļoti laba sadarbība 

izveidojusies arī ar novada Kultūras pārvaldi,” tā M.Ziemele.  

 

Rūpējas par novadpētniecību 

Lielvircavas bibliotēkā var ne tikai lasīt grāmatas, bet arī iesaistīties aktivitātēs. 

Pozitīvas atsauksmes no bērniem dzirdētas par sadraudzības vakaru ar Jēkabnieku 

bibliotēku, kad tika siets siers, notika konkursi. Plašāks sadraudzības vakars nupat 

notika Miķeļdienas noskaņās, kad Lielvircavā viesojās Jēkabnieku, Platones un 

Lielplatones bibliotēkas. Bērni arī iesaistās Bērnu žūrijā, vismaz reizi mēnesī tiek 

rīkotas radošās darbnīcas. Bibliotēka piedalās arī Baltā galdauta svētkos, un sevišķi 
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iecienīts ir piparkūku mēnesis pirms Ziemassvētkiem, kad piparkūkas cep visi, sākot 

no pašiem mazākajiem līdz pat senioriem. 

 

Pieaugušajiem vairāk tiek rīkotas izstādes – fotogrāfiju, rokdarbu, leļļu. Šobrīd 

bibliotēkā ir apskatāmas Staļģenes bibliotēkas vadītājas Lienas Blūmas fotogrāfijas. 

Pieaugušos gribētu vairāk iesaistīt bibliotēkas dzīvē, teic M.Ziemele. 

 

Bibliotēkas vadītājas krājumos ir daudz novadpētniecības materiālu. Tie pārmantoti no 

skolas muzeja. Materiālus apkopojis vēstures skolotājs un kādreizējais Lielvircavas 

bibliotēkas vadītājs Jānis Edgars Blūms. Tagad M.Ziemelei ir doma materiālus 

digitalizēt, lai varenais veikums neaizietu postā. 

 

 

 

 

Brīvlaikā – radošas nodarbības un pārgājiens 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/brivlaika-radosas-nodarbibas-un-pargajiens 

11.10.2018. 

 

No 22. līdz 26. oktobrim skolēniem būs rudens brīvlaiks. Interesanti pavadīt brīvo laiku, 

piedāvājot iesaistīties dažādās aktivitātēs, skolēnus šajā nedēļā aicina bērnu un 

jauniešu centrs «Junda» un Pārlielupes bibliotēka. Tāpat bērni un jaunieši gaidīti 

Jelgavas Jauniešu centrā. Visas aktivitātes ir bez maksas, iepriekš vien jāpiesakās 

pārgājienam uz «Lediņiem», kas notiks 24. oktobrī. 

«Junda» skolēnu rudens brīvlaikā rīko pasākumu «3 dienas «Jundā»» – 22. un 23. 

oktobrī 1.–5. klases skolēni aicināti iepazīt «Jundas» pulciņu daudzveidību Skolas ielā 

2, bet trešdien, 24. oktobrī, – doties pārgājienā uz nometni «Lediņi». «Jundas» 

vadītājas vietnieks Māris Kalniņš stāsta, ka 22. un 23. oktobrī «Junda» skolēniem 

piedāvā iesaistīties radošajos pulciņos. «Jundas» mājaslapas www.junda.lv sadaļā 

«Pulciņi» publicēts brīvlaika nodarbību saraksts ar precīziem to laikiem, sākot no 

pusdienlaika, un šajās nodarbībās var piedalīties jebkurš. «Īpaši gaidām tos skolēnus, 

kuri šobrīd vēl nav iesaistījušies mūsu centra pulciņos un atraduši, kā aizpildīt brīvo 

laiku pēc skolas. Bet tie bērni un jaunieši, kuri jau apmeklē «Jundu», šajās divās dienās 

var iepazīt citus pulciņus, tādējādi paplašinot redzesloku,» aicina M.Kalniņš. 

Nodarbības skolēniem ir bez maksas, un tām iepriekš nav jāpiesakās. 

 

Uz radošo darbnīcu «Rudens uz akmeņiem» 24. oktobrī pulksten 12 skolēnus aicina 

Pārlielupes bibliotēka Loka maģistrālē 17. «Būtu lieliski, ja uz nodarbību dalībnieki 

paņemtu līdzi kādu vidēja lieluma akmeni, ko varēs vai nu apgleznot, vai aplīmēt, taču 

arī bibliotekāres būs parūpējušās par materiāliem, ar ko strādāt,» stāsta bibliotēkas 

vadītāja Aiga Volkova, piebilstot, ka nodarbībai nav iepriekš jāpiesakās un skolēni 

bibliotēkā gaidīti arī citās dienās, jo tur ir dažādas iespējas, kā saistoši pavadīt brīvo 

laiku. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere piebilst, ka Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā, bērnu bibliotēkā «Zinītis» un Miezītes bibliotēkā speciāli brīvlaika pasākumi 

netiks organizēti, bet skolēni tur arī brīvlaika nedēļā var lasīt grāmatas un spēlēt 

spēles.  

 

Tāpat bērni un jaunieši gaidīti Jelgavas Jauniešu centrā Skolotāju ielā 8. Pirmdienās 

un piektdienās Jauniešu centrs atvērts no pulksten 13 līdz 19, no otrdienas līdz 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/brivlaika-radosas-nodarbibas-un-pargajiens
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ceturtdienai – no pulksten 13 līdz 20. Centrā ir iespēja satikties ar vienaudžiem, spēlēt 

galda spēles, kā arī piedalīties citās radošās un sportiskās aktivitātēs. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/rudens-brivlaika-aicina-iesaistities-radosas-

nodarbibas-un-doties-pargajiena/ 23.10.2018. 

 

 

Pārlielupes bibliotēka svinēs 70. gadu jubileju 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-svines-70-gadu-jubileju 

12.10.2018. 

 

«Aicinām bibliotēkas lasītājus, 

apmeklētājus, sadarbības partnerus, 

kādreizējos darbiniekus un vadītājus 

un ikvienu interesentu uz Pārlielupes 

bibliotēkas 70. gadu jubilejas svinībām, 

kas notiks 18. oktobrī pulksten 18,» 

saka bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 

Pasākums sāksies pulksten 18. 

Bibliotēkas vadītāja demonstrēs 

prezentāciju par iestādes vēsturi, kādreizējie vadītāji un darbinieki tiks aicināti dalīties 

atmiņu stāstos, neiztiks arī bez svētku uzrunām un apsveikumiem, savukārt par 

noskaņu gādās dzejniece Rasma Urtāne un vijolnieks Reinis Galenieks. 

 

Bibliotēka tika dibināta 1948. gadā kā Jelgavas pilsētas 2. bibliotēka un atradās Rīgas 

ielā 20a. 1996. gada 21. oktobrī tā tika pārcelta uz Loka maģistrāli 17, kur atrodas 

joprojām, un pēc lasītāju ierosmes nosaukta par bibliotēku «Pārlielupe». 

 

Grāmatu jaunumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka 

14.10.2018. 

 

18. oktobrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

notiks Jauno grāmatu diena, aicinot lasītājus 

no pulksten 10 līdz 18 iepazīties ar oktobra 

bibliotēkas jaunieguvumiem. 

Šomēnes bibliotēkas grāmatu plauktu 

papildinājušas 258 jaunas grāmatas un 12 

filmas. Bibliotēkā uzsver, ka sev ko noderīgu 

jaunumu plauktā varēs atrast gan 

daļliteratūras, gan literatūras par ievērojamiem cilvēkiem, vaļaspriekiem, politiku un 

vēsturi cienītāji. Grāmatu plauktus papildinājušas arī grāmatas krievu un angļu valodās 

un jauns pievedums ir arī grāmatām mazajiem lasītājiem. 

 

Bibliotēka savā īpašumā ieguvusi Jāņa Barbana grāmatu «100 gadi 100 kartēs», 

izdevniecības «Latvijas Mediji» izlaisto grāmatu «100 Latvijas vēstures notikumi», 

Ivara Kleina grāmatu «Aktieru ligzda jeb Teātris caur dienesta ieeju», Hoknija Deivida 

un Geiforda Mārtina grāmatu «Attēlu vēsture bērniem», Marutas Kusiņas «Sēņosim 

dabā!», Sofijas Kinselas «Mana ne tik perfektā dzīve», Svetlanas Jegorovas «Viltīgais 

kaķis» un daudzas citas. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/rudens-brivlaika-aicina-iesaistities-radosas-nodarbibas-un-doties-pargajiena/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/rudens-brivlaika-aicina-iesaistities-radosas-nodarbibas-un-doties-pargajiena/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-svines-70-gadu-jubileju
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka
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Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

16.10.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539550800&cat=155&art=44494 

15.10.2018. 

 

«Ja kāds izsaka komplimentu par manu radošo darbu, es pagriežos un eju 

prom» 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ja-kads-izsaka-komplimentu-par-manu-

radoso-darbu-es-pagriezos-un-eju-prom 14.10.2018. 

 

«Jau no 1993. gada es vērtēju citu 

cilvēku uzrakstīto un esmu nonācis pie 

secinājuma: es nezinu, kas ir slikts vai 

labs mākslā, man svarīgākais, lai ir 

interesanti. Bet attiecībā uz maniem 

darbiem, es neuzticos citiem, un brīdī, ja 

kāds izsaka komplimentu par manu 

radošo darbu, es pagriežos un eju 

prom, jo neticu un nezinu, ko īsti teikt,» 

atzīst rakstnieks, publicists un interneta žurnāla «Satori» galvenais redaktors Ilmārs 

Šlāpins, kurš šodien Jelgavas bibliotēkā tikās ar jelgavniekiem pasākumu ciklā «Es 

nāku no Jelgavas». 

Atbildot uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas, 

skolas teātra vadītājas Aijas Treijas jautājumiem, viņš stāstīja par savu bērnību, skolas 

laiku Jelgavas 1. vidusskolā, par to, kāpēc izvēlējies studēt filozofos, kā arī nolasīja 

fragmentus no viņa uzrakstītā romāna «Deniņi», kas stāsta par 15 gadus vecu puisi 

Jelgavā 1984. gadā, kuru viņš cer izdot nākamgad. 

 

Publicists klātesošajiem atklāja, ka jau no bērnības ir liels grāmatu mīļotājs. Jau astoņu 

gadu vecumā bieži apmeklējis bibliotēku un mājās nesis pat pa desmit grāmatām, kas 

mēneša laikā jāizlasa, sākot no daiļliteratūras, beidzot ar tādām grāmatām, kas sniedz 

zināšanas par to, kā gaisma rodas vai kā uzbūvēt radioaparātu. Grāmatas arī šodien 

ir neatņemama sastāvdaļa viņa dzīvē – viņš gan tās lasa, gan arī pats raksta. «Man 

mājās viena istaba ir pilna grāmatām, otra – kompaktdiskiem. Ja man ir divas līdz trīs 

sienas piepildītas ar pilniem grāmatu plauktiem, es jūtos ļoti labi. Man patīk uz tām 

skatīties, atcerēties, ko esmu lasījis. Es gan esmu diezgan neorganizēts, man nav 

sarakstu ar grāmatām, kas man ir, tāpēc ne reizi vien gadījies, ka kādu nopērku jau 

otro vai pat trešo reizi,» stāsta šīs dienas pasākuma viesis, uzsverot, ka grāmatai ir 

liela vērtība, lai gan atzīst, ka šodien tikpat kā dzīvo internetā un daudz lasa arī tur, 

taču, viņaprāt, tie viens otru papildina. 

 

Sarunas laikā I.Šlāpins nolasīja vairākus fragmentus no viņa uzrakstītā romāna 

«Deniņi», kas stāsta par 15 gadus vecu puisi Jelgavā 1984. gadā. Autors cer, ka 

nākamgad romāns tiks arī izdots un nonāks pie lasītājiem. «Romāns ir pabeigts. 

Uzrakstīju to aptuveni pusotra gada laikā un paklausīju labam padomam nolikt to malā 

un pēc kāda laika izlasīt atkal. Pēdējā pusgada laikā nav bijis vaļas pieķerties un visu 

nokārtot līdz galam. Neesmu vēl domājis ne par izdevniecību, ne vizuālo noformējumu. 

Pašam vēl īsti nav arī skaidrības par formātu – vai tas būs tradicionāls, vai tomēr 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539550800&cat=155&art=44494
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ja-kads-izsaka-komplimentu-par-manu-radoso-darbu-es-pagriezos-un-eju-prom
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ja-kads-izsaka-komplimentu-par-manu-radoso-darbu-es-pagriezos-un-eju-prom
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avangardiskāks. Proti, sastāvēs no daudziem savstarpēji saistītiem vai nesaistītiem 

fragmentiem. Varbūt tā būs grāmata kā žurnāls ar rakstiem, bildēm, jo man ir daudz 

materiālu ko pievienot klāt. Piemēram, 1984. gadā nemaz tā nevarēja dabūt oriģinālās 

mūziķu fotogrāfijas, un tad es pats klausījos mūziku un zīmēju, kā es iztēlojos šos 

mūziķus. Tie man ir saglabājušies,» stāsta I.Šlāpins, papildinot, ka šis romāns ir 15-

gadīga puiša stāsts par iekšējām sajūtām, mazliet attiecibām un mīlestību, taču 

atšķirībā no Jāņa Joņeva romāna «Jelgava 94», tajā nav daudz minētas Jelgavas 

vietas un to apraksti. «Tāpat kā daudziem autoriem, pamats romānam ir mans stāsts, 

taču psiholoģiskā ziņā šis puisis tomēr neesmu es,» saka grāmatas autors. 

 

Sarunas noslēgumā šīs dienas pasākuma viesis tika aicināts izvēlēties atskaņot kādu 

skaņdarbu, kas varētu būtu iedvesmojošs tālākajām dienas gaitām, viņš izvēlējās 

Intara Busuļa dziesmu «Izturot bez tevis», kuras vārdu autors ir pats I.Šlāpins, bet 

mūziku rakstījis Kārlis Lācis. Pateicībā par piedalīšanos viesis un arī A.Treija saņēma 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas sarūpētas kļavu lapu cepures. 

 

Jāpiebilst, ka pasākumu ciklā «Es nāku no Jelgavas» iecerētas vēl divas tikšanās – 4. 

novembrī pulksten 14 bibliotēkā viesosies uztura speciāliste Lolita Neimane, savukārt 

9. decembrī pulksten 14 ciklu noslēgs aktrise un režisore Indra Roga. 

 

Pasākumu organizēja Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība «Libro» sadarbībā 

ar Jelgavas pilsētas bibliotēku. Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar 

Jelgavas Kultūras padomes piešķirto finansējumu. 

 

Ģimenei draudzīgākās vietas Latvijā – Jelgavas pilsētas bibliotēka un 

«Chocolate&Pepper» 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenei-draudzigakas-vietas-latvija-jelgavas-

pilsetas-biblioteka-un-chocolatepepper 16.10.2018. 

 

Biedrības «Babyroom.lv» un lielākā 

ģimenes portāla Cālis.lv veiktajā vecāku 

aptaujā jau otro gadu noskaidroti ģimenēm 

draudzīgākie uzņēmumi Latvijā sešās 

nominācijās. Par ģimenei draudzīgāko 

mākslas un kultūras jomā šogad atzīta 

Jelgavas pilsētas bibliotēka, bet uzvaras 

laurus ēdināšanas jomā jau otro gadu plūc 

Jelgavas restorāns «Chocolate&Pepper». Savukārt Jelgavas restorāns «Parks» 

saņēma konkursa speciālo balvu. 

Iestādes un uzņēmumus balsošanai izvirzīja apmeklētāji, no 21. septembra līdz 8. 

oktobrim iesakot tos portālā Cālis.lv, kur arī varēja nobalsot par tiem. Kategorijā 

«Draudzīgākais uzņēmums mākslas vai kultūras jomā» šogad visvairāk balsu saņēma 

Jelgavas pilsētas bibliotēka. «Šis gads Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir ļoti nozīmīgs. 

Esam saņēmuši profesionāļu augstāko vērtējumu kā gada bibliotēka Latvijā un tagad 

arī atzīta par ģimenēm draudzīgāko vietu. Mums ir liels gandarījums par paveikto, un 

no sirds pateicamies mūsu lasītājiem un apmeklētājiem,» saka Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, kurai apbalvojumu vakar pasniedza labklājības 

ministrs Jānis Reirs.   

 

Bibliotēkas vadītāja uzsver, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir daudz 

strādājušas, lai jelgavnieki iemīlētu grāmatu, lai atrastu ceļu uz bibliotēku un, lai 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenei-draudzigakas-vietas-latvija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolatepepper
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenei-draudzigakas-vietas-latvija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolatepepper
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apmeklētāji šeit justos labi un gaidīti. «Organizējam ģimenes dienas, piedalāmies 

lasītveicināšanas programmās «Pūcītes skola», «Bērnu žūrija», «Mana mazā 

bibliotēka». Tāpat piedalāmies arī pilsētas pasākumos, atveram savas durvis Muzeju 

naktī, Ziemeļvalstu nedēļā, Jelgavas ledus svētkos un šogad arī Baltu vienības dienā,» 

stāsta L.Zariņa, uzsverot, ka saņemtā balva ir īpašs novērtējums bibliotēkai, tās 

darbiniekiem, kas reizē ļauj lepoties ar savu pilsētu. «Jelgava ir ģimenei draudzīga 

pilsēta. Katrs mazais un lielais jelgavnieks ir ļoti gaidīts pilsētas bibliotēkās, tās ir 

drošas un laimīgas vietas,» tā vadītāja. 

 

Bet jau otro reizi par ģimenei draudzīgāko uzņēmumu ēdināšanas pakalpojumu jomā 

atzīts Jelgavas restorāns «Chocolate&Pepper». Tā vadītāja Diāna Alksne portālam 

www.jelgavasvestnesis.lv atzīst: «Protams, ir liels prieks un pagodinājums, saņemt šo 

balvu jau otro reizi, taču tā uzliek papildu atbildību. Mums ir jāturpina strādāt tā, lai 

noturētu savu statusu un nesagādātu apmeklētājiem vilšanos». Restorāna vadītāja 

uzsver, ka svarīgākais šajā konkursā ir tas, ka galvenie vērtētāji ir tieši klienti, kuri 

ikdienā apmeklē restorānu. «Paši ikdienā novērojam, ka arvien vairāk pie mums nāk 

tieši ģimenes ar bērniem. Un jāteic, ka mazie klienti ir ļoti prasīgi. Mums ir ļoti 

jāpiedomā pie saistošas vides radīšanas, bērnu ēdienkartes… Tiesa, lielākā daļa 

cilvēku, par to vai šī vieta ir ģimenei draudzīga, spriež tikai pēc tā vai tajā ir rotaļu 

stūrītis, pārtinamais galdiņš, bērnu ēdienkarte, taču man kā mammai šķiet, ka daudz 

svarīgāk tomēr ir personāla attieksme, caur kuru ir saprotams vai bērni šeit tiešām ir 

gaidīti vai nē. Mēs savā restorānā pievēršam tam pastiprinātu uzmanību. Protams, tas 

prasa papildu uzmanību no mūsu darbiniekiem, taču mēs tam esam gatavi un atvērti,» 

saka D.Alksne. 

 

Apbalvošanas pasākumā septiņiem vecāku izvirzītiem uzņēmumiem tika pasniegtas 

«Latvijas valsts simtgades specbalvas 2018» – Latvijā ražoti pārtinamie galdiņi un 

dāvana, kas sarūpēti sadarbībā ar «Bella Baby Happy». Šo balvu saņēma arī 

restorāns «Parks» Jelgavā. «Jau no pirmās dienas restorānā esam domājuši par to, 

lai pie mums ģimenes justos labi. Pašsaprotami bija izveidot bērnu stūrīti, labierīcības 

iekārtot tā, lai ērti vecākiem, izstrādāt bērnu ēdienkarti,» stāsta restorāna vadītāja un 

līdzīpašniece Santa Zaķevica, piebilstot, ka saņemtā balva jau drīzumā tiks likta lietā. 

«Līdz šim mums tikai vienā tualetē bija pārtinamais galdiņš, jo otra ir par mazu, lai tajā 

izvietotu stacionāro pārtinamo galdu, taču šis dāvanā saņemtais ir piestiprināms pie 

sienas, un tas nozīmē, ka tagad abās labierīcībās būs pārtinamie galdi,» stāsta 

restorāna vadītāja.   

 

Par ģimenei draudzīgāko ārstniecības jomā atzīta Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīca, tirdzniecības jomā – tirdzniecības centrs «Rīga Plaza», tūrisma jomā – 

Mālpils muiža, bet aktīvās atpūtas jomā – «Avārijas brigāde». 

 

Biedrības «Babyroom.lv» pārstāve Anna Rozīte piebilst, ka ģimenei draudzīgu vietu 

Latvijā kļūst arvien vairāk. Mājaslapā www.babyroom.lv apzināto vietu skaits jau 

pārsniedzis trīs simtus.   

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vecaku-aptauja-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-

chocolate-pepper-atzitas-par-gimenei-draudzigakajam-vietam-latvija-1/ 16.10.2018. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-restorani-

chocolate-pepper-un-parks-gust-atzinibu-ka-gimenem-draudzigas-237931 

16.10.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vecaku-aptauja-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolate-pepper-atzitas-par-gimenei-draudzigakajam-vietam-latvija-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vecaku-aptauja-jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-chocolate-pepper-atzitas-par-gimenei-draudzigakajam-vietam-latvija-1/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-restorani-chocolate-pepper-un-parks-gust-atzinibu-ka-gimenem-draudzigas-237931
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-restorani-chocolate-pepper-un-parks-gust-atzinibu-ka-gimenem-draudzigas-237931
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http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539637200&cat=10&art=44516 

16.10.2018. 

 

Bibliotēkā – tikšanās ar slovēņu ilustratoru Damjanu Stepančiču 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-slovenu-ilustratoru-

damjanu-stepancicu 17.10.2018. 

 

Lasīšanas veicināšanas programmas 

«Mūsu mazā bibliotēka», kurā aktīvi 

iesaistījusies Jelgavas bērnu bibliotēka 

«Zinītis», gaitā jaunnedēļ, 22. oktobrī 

pulksten 16, Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē 

pirmsskolas izglītības iestāžu «Ķipari» 

un «Kamolītis» audzēkņi tiksies ar 

Petera Svetina grāmatas «Brīnumu 

gredzens» ilustratoru Damjanu Stepančiču un tulkotāju Māru Gredzenu. Tikšanās 

mērķauditorija ir lasīšanas veicināšanas programmā iesaistītie bērni, taču tāpat to 

aicināti apmeklēt arī citi interesenti, norāda «Zinīša» vadītāja Baiba Karčevska. 

Jelgava ir viena 200 programmas «Mūsu mazā bibliotēka» dalībniecēm – programmā 

iesaistījušās gan Latvijas bibliotēkas, gan arī latviešu centri ārzemēs. B.Karčevska 

norāda, ka iespēja uzņemt pie sevis slovēņu ilustratoru D.Stepančiču tika sniegta 

aktīvākajiem lasīšanas veicināšanas programmas dalībniekiem, un Jelgavā kopumā 

programmā ir iesaistīti 60 pirmskolas izglītības iestāžu «Ķipari» un «Kamolītis» bērni. 

 

Tikšanās gaitā D.Stepančičs stāstīs par sevi, savu valsti, grāmatām un ilustrāciju 

tapšanu. Bet pasākuma otrajā daļā ilustrators mācīs bērniem zīmēt apkārtējo vidi un 

to, kā ar ilustrāciju palīdzību var sevi iepazīstināt. Kopā ar ilustratoru un tulkotāju uz 

tikšanos ar mazajiem lasītājiem ieradīsies arī programmas organizatori – 

izdevniecības «Liels un mazs» pārstāvji, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Tikšanos bez maksas aicināti apmeklēt arī citi interesenti. 

 

Jāpiebilst, ka «Mūsu mazā bibliotēka» ir lasītveicināšanas programma 4–8 gadus 

veciem bērniem, kas tiek īstenota no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam. 

Projekta dalībnieki izzina sešas bilžu grāmatas – šis formāts ir īpaši piemērots 

bērniem, kas vēl tikai izkopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts tajās ir vienlīdz svarīgi. 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma «Radošā Eiropa» un Latvijas 

Republikas Kultūras ministrija. 

 

Pasākums "Mūsu mazā bibliotēka" 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pasakums-musu-maza-biblioteka-1/ 

18.10.2018. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539637200&cat=10&art=44516
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-slovenu-ilustratoru-damjanu-stepancicu
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-tiksanas-ar-slovenu-ilustratoru-damjanu-stepancicu
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pasakums-musu-maza-biblioteka-1/
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22.oktobrī  pulksten 16 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

K.Barona zālē notiks pasākums PII „Ķipari” un 

„Kamolītis” programmā iesaistītajiem bērniem. Latvijā 

viesosies  Petera Svetina grāmatas "Brīnumu gredzens" 

ilustrators Damjans Stepančičs un tulkotāja Māra 

Gredzena. Damjans Stepančičs stāstīs par sevi, savu 

valsti, savām grāmatām un ilustrāciju tapšanu. Bet 

pasākuma otrajā daļā slovēņu ilustrators mācīs bērniem 

zīmēt savu vidi un mācīs kā ar ilustrāciju palīdzību var 

sevi iepazīstināt. Kopā ar ilustratoru un tulkotāju uz 

tikšanos ar mazajiem lasītājiem ieradīsies arī 

programmas organizatori – izdevniecības „Liels un mazs” pārstāvji. 

 

Pateicoties Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis" aktīvai dalībai lasīšanas veicināšanas  

programmā „Mūsu mazā bibliotēka” starp 200 dalībniekiem Jelgava ir viena no 

pilsētām, kurai ir tas gods uzņemt ārvalstu ilustratoru un bērniem organizēt tikšanos. 

 

"Mūsu mazā bibliotēka" ir lasītveicināšanas programma 4-8 gadus veciem bērniem, 

kurā piedalās 200 institūcijas no visas Latvijas, kā arī vairāki latviešu centri ārzemēs. 

"Mūsu mazā bibliotēka" noris no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam.  

 

Lasītveicināšanas programma vienlaikus tiek īstenota sešās Eiropas valstīs - Latvijā, 

Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Horvātijā un Slovēnijā. Slovēnijā šī programma veiksmīgi 

noritējusi jau vairāk nekā desmit gadus. "Mūsu mazās bibliotēkas" mērķis ir attīstīt 

bērnos lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām izpausmēm, kā arī 

iepazīstināt ar projektā iesaistīto valstu kultūru. 

 

Projektā ietilpst sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas formāts ir īpaši piemērots 

bērniem, kas vēl tikai izskopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts šajās grāmatās ir 

vienlīdz svarīgi. Piecas no "Mūsu mazās bibliotēkas" bilžu grāmatām ir tulkojumi, bet 

viena ir oriģināldarbs latviešu valodā: 

 

- Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska "Vista vai ola?" (tulk. Ingmāra Balode), 

- Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka "Lūdzu, apskauj mani" (tulk. Ingmāra 

Balode), 

- Majda Korena, Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!" (tulk. Māra Gredzena), 

- Peters Svetina, Damjans Stepančičs "Brīnumu gredzens" (tulk. Māra Gredzena), 

- Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais" (tulk. Maima Grīnberga), 

- Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums". 

 

Visu grāmatu autori ir savās valstīs atzīti un augstu vērtēti rakstnieki un ilustratori, 

kuriem, kā jau mazas valodas pārstāvjiem, ir salīdzinoši grūti sasniegt citvalodu 

lasītājus. Tādējādi šis projekts vienlaikus arī veicina kultūru dialogu.  

 

Projekta galvenās aktivitātes ir darba burtnīcas par "Mūsu mazās bibliotēkas" 

grāmatām, ko dalībnieki saņems 2018. gada novembrī, un ārvalstu autoru vizītes, kuri 

apmeklēs Latviju un vadīs darbnīcas pie aktīvākajiem projekta dalībniekiem oktobrī un 

februārī. 

 

Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46796&type=0 18.10.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46796&type=0
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«Vieda», «Avots», «Krātuvīte», «Vega»? Nē! Pārlielupes bibliotēka! 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vieda-avots-kratuvite-vega-ne-parlielupes-

biblioteka 18.10.2018. 

 

«Pārlielupes bibliotēka organizē visa šī rajona dzīvi – te vienmēr bijuši bērni un 

jaunieši, te notiek dažādas nodarbības, piedāvājot iemācīties ko jaunu un lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku, te ir lasītāju klubiņš, kura biedri pārrunā izlasīto, te notiek tikšanās 

ar rakstniekiem… Tam visam ir ļoti liela nozīme kopienas intelektuālās dzīves 

organizēšanā,» šodien, sveicot Jelgavas Pārlielupes bibliotēku 70. jubilejā, tās lomu 

uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētāja 

vietniece Rita Vectirāne. 

Bibliotēka tika dibināta 1948. gadā kā 

Jelgavas pilsētas 2. bibliotēka un atradās 

Rīgas ielā 20a. 1996. gada 21. oktobrī tā 

tika pārcelta uz Loka maģistrāli 17, kur 

atrodas joprojām. «Pirms 19 gadiem vairāki 

lasītāji ierosināja mainīt bibliotēkas 

nosaukumu. Viņi iesniedza arī savus priekšlikumus. Starp tiem bija arī, piemēram, 

«Vieda», «Avots», «Lielupe», «Krātuvīte», «Vega», «Zvaigzne», «Libro», «Lauma», 

«Grāmatu pasaule», bet visi kopā nonācām pie tā, ka no 1999. gada mūs sāka saukt 

par bibliotēku «Pārlielupe». Tiesa, 2016. gadā nosaukums tika atkal mainīts – nu esam 

Jelgavas Pārlielupes bibliotēka,» stāsta bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 

 

Bibliotēku jubilejā sveica sadarbības partneri, piemēram, Jelgavas Tautas 

gleznošanas studijas, Pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis», 6. vidusskolas, 

pārējo pilsētas bibliotēku pārstāvji, kā arī vairāki lasītāji. Piemēram, lasītājs dzejnieks 

Harijs Krūze pat veltīja dzejoli, ko sarakstījis speciāli par godu šim notikumam. 

Savukārt 6. vidusskolas 3. klases skolēni bibliotēkai veltīja domrakstus par to, kas ir 

bibliotēka un kāda tā ir. «Viss, kas šodien šeit notiek, un visas skaistās dāvanas būs 

vēstures liecības – mēs apkopojam un turam vērtē savas bibliotēkas vēsturi,» piebilda 

vadītāja. Skaista un emocionāli uzlādēta vēstures liecība būs arī krāsainās kļavu 

lapas, uz kurām pasākuma viesi uzrakstīja savus novēlējumus bibliotēkai. 

 

Atsevišķi sveicieni tika veltīti arī iepriekšējai Pārlielupes bibliotēkas vadītājai 

Venerandai Godmanei, kura šajā amatā bija 11 gadus – no 2007. gada jūnija līdz šā 

gada maijam. «Bibliotēka pastāvēs, ja cilvēki tajā strādās ar sirds degsmi,» ir 

pārliecināta bijusī bibliotēkas vadītāja. 

 

Par noskaņu pasākumā gādāja dzejniece Rasma Urtāne un vijolnieks Reinis 

Galenieks. 

 

Šobrīd bibliotēka ir izaugusi līdz 28 000 vienību krājumā, 1665 reģistrētiem lasītājiem 

un 11 961 apmeklējumam šī gada laikā. «Visvairāk mūsu lasītāji iecienījuši 

memuārliteratūru. Šobrīd vispieprasītākās grāmatas, uz kurām ir izveidojusies rinda, ir 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vieda-avots-kratuvite-vega-ne-parlielupes-biblioteka
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vieda-avots-kratuvite-vega-ne-parlielupes-biblioteka
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Daigas Mazvērsītes grāmata «Mans draugs Mārtiņš Freimanis», Indriķa Latvieša 

«Vara. Bailes 2» un «Varēt. Solvita Āboltiņa»,» stāsta A.Volkova. 

 

«Grāmatu ilustrators lasītāju nedrīkst novērtēt par zemu» 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/gramatu-ilustrators-lasitaju-nedrikst-novertet-

par-zemu 22.10.2018. 

 

«Bērnu grāmatu ilustrators nedrīkst savu 

lasītāju novērtēt par zemu, piedāvājot 

muļķīgas vai bērnišķīgas ilustrācijas. 

Teksta vizualizācijai ir jārosina bērna 

iztēle, jāveido patstāvīgs stāsts, kas 

nolasāms arī bez teksta klātbūtnes,» 

uzskata slovēņu ilustrators Damjans 

Stepančičs, kurš šodien Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē tikās ar pirmsskolas izglītības iestāžu 

«Ķipari» un «Kamolītis» audzēkņiem. 

Tikšanās notika lasīšanas veicināšanas programmas «Mūsu mazā bibliotēka» gaitā. 

Šajā programmā aktīvi piedalās Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis», programmā 

iesaistot 60 pirmsskolas izglītības iestāžu «Ķipari» un «Kamolītis» bērnus. Tikšanās 

ar ilustratoru bija balva par aktīvu dalību, ko ieguva dažas no 200 programmas 

dalībiestādēm – programmā iesaistījušās gan Latvijas bibliotēkas, gan arī latviešu 

centri ārzemēs. 

 

Slovēņu ilustrators, kas vizualizējis vienu no sešām lasīšanas veicināšanas 

programmā iekļautajām bilžu grāmatām – Petera Svetina «Brīnumu gredzens» –, 

atklāja, ka satikt savus lasītājus Slovēnijā un citviet viņam sanāk diezgan bieži un viņš 

īpaši priecājas par iespēju viesoties kaimiņvalstīs, izzinot citu tautu bērnu pasaules 

uztveri. «Man patīk redzēt, kā manas ilustrācijas uztver bērni dažādās valstīs, vidēs, 

kā darbojas viņu prāts,» stāsta D.Stepančičs. Tāpat ilustrators atklāj, ka šādas 

tikšanās ir viens no viņa iedvesmas avotiem. «Ilustrācijām mani iedvesmo ne vien 

teksts, bet arī pastaigas jaunās vietās, apkārtējā vide, arī paši bērni, jo viņu galvas ir 

ideju pilnas,» tā ilustrators. Viņš bibliotēkā viesojās kopā ar tulkotāju Māru Gredzenu, 

piedāvājot bērniem noklausīties viņa bilžu stāstu «Stāsts par enkuru» un uzzīmēt tā 

turpinājumu. 

 

«Šajā lasīšanas veicināšanas programmā mēs iesaistījāmies nejauši – izzinājām tēmu 

par grāmatām un viesojāmies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet pēc tam nolēmām 

apmeklēt arī mūsu pašu bērnu bibliotēku «Zinītis», kur mūs pamudināja iesaistīties 

programmā. Grāmatas lasījām gan bibliotēkā, gan dārziņā – par katru veidojām radošo 

darbiņu,» stāsta pirmsskolas izglītības iestādes «Kamolītis» skolotāja Zane Ķiģele, 

papildinot, ka tas viennozīmīgi veicinājis bērnu interesi par grāmatu, un bērni kopā ar 

vecākiem dodas uz bibliotēku. 

 

Savukārt «Ķipari» ar bērnu bibliotēku «Zinītis» sadarbojas jau trīs gadus, un 

piedalīšanās programmā «Mūsu mazā bibliotēka» ir daļa no šīs sadarbības. 

«Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās mūsu piecgadnieki, un tas ir lielisks 

veids, kā veidot pozitīvu attieksmi pret lasīšanu un grāmatām. Vecāki stāsta, ka bērni 

mājās jautā – vai brīvdienās aiziesim uz bibliotēku? Domāju, ka tas apliecina – mērķis 

ir sasniegts,» vērtē pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» skolotāja Inga Rūde. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/gramatu-ilustrators-lasitaju-nedrikst-novertet-par-zemu
http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/gramatu-ilustrators-lasitaju-nedrikst-novertet-par-zemu
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Jāpiebilst, ka «Mūsu mazā bibliotēka» ir lasītveicināšanas programma 4–8 gadus 

veciem bērniem, kas tiek īstenota no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam. 

Projekta dalībnieki izzina sešas bilžu grāmatas – šis formāts ir īpaši piemērots 

bērniem, kas vēl tikai izkopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts tajās ir vienlīdz svarīgi. 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma «Radošā Eiropa» un Latvijas 

Republikas Kultūras ministrija. 

 

Simtgades filma "Bille" Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/simtgades-filma-bille-jelgavas-pilsetas-

biblioteka/ 23.10.2018. 

 

8. novembrī pulksten 18 Jelgavas pilsētas 

bibliotēka aicina uz īpašu kinovakaru – 

režisores Ināras Kolmanes simtgades filmas 

“Bille” demonstrāciju bibliotēkas Krišjāņa 

Barona zālē! 

 

Sadarbībā ar filmu studiju “Deviņi” bibliotēka 

radusi iespēju filmas seansu apmeklētājiem 

piedāvāt ne tikai bez maksas, bet arī tikties 

ar filmēšanas komandu – režisori Ināru 

Kolmani, producentu Jāni Juhņēviču, un jo īpaši – Billes lomas atveidotāju jelgavnieci 

Rūtu Kronbergu, lai uzzinātu vairāk par filmas tapšanas gaitu, piedzīvoto uzņemšanas 

laukumā un ne tikai, kā arī uzdotu sev interesējošos jautājumus. 

 

Tā kā Krišjāņa Barona zālē vietu skaits ir ierobežots, aicinām Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 saņemt bezmaksas ielūgumus. Kinoseansa dienā, 8.  

novembrī, priekšroka būs skatītājiem ar ielūgumiem, taču, ja būs brīvas vietas, laipni 

aicināts ikviens. 

 

Kinolente “Bille” šogad nominēta nacionālajai kinobalvai Lielais Kristaps kā Labākā 

pilnmetrāžas filma, savukārt mūsu Rūta Kronberga nominēta kategorijā Labākā aktrise 

kopā ar tādām profesionālām aktrisēm kā Ievu Puķi, Daigu Kažociņu un Elitu Kļaviņu. 

 

Filma uzņemta pēc Vizmas Belševicas romāna “Bille” motīviem, triloģija iekļauta 

Latvijas Kultūras kanonā un ir īpaša mūsu kultūras identitātes vērtība. 

 

Aicinām Latvijas svētku mēnesī atnākt uz bibliotēku, noskatīties labu kino, tikties ar 

savējiem un izlasīt kādu labu grāmatu. Varbūt Vizmas Belševicas “Billi”? 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ciemosies-

bille-238066 23.10.2018. 

 

Aicina ģimenes pieteikties sacensībām «Bibliomāni» 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-gimenes-pieteikties-sacensibam-

bibliomani 23.10.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ģimenes pieteikties sacensībām «Bibliomāni», 

kurās ģimenēm būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas dabaszinību nozarē un 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/simtgades-filma-bille-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/simtgades-filma-bille-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ciemosies-bille-238066
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ciemosies-bille-238066
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-gimenes-pieteikties-sacensibam-bibliomani
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-gimenes-pieteikties-sacensibam-bibliomani
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apliecināt svešvalodu prasmes. Sacensības bibliotēkā notiks svētdien, 25. novembrī, 

bet pieteikt savu dalību interesenti aicināti līdz 31. oktobrim, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja. 

Ģimeņu sacensības tiek organizētas ar mērķi veicināt paaudžu sadarbību, rosināt 

bērnus, vecākus un vecvecākus apgūt jaunas zināšanas, mācoties vienam no otra. 

Komandām sacensību gaitā būs jāpilda ar dabaszinātnēm un svešvalodām saistīti 

uzdevumi, bet pirms tam notiks komandu apmācības, kurās dalībnieki tiks sagatavoti 

sacensību uzdevumu izpildei. «Ģimenēm būs jāizpilda dažādi atjautības uzdevumi, 

piemēram, burtu režģī jāatrod vārdi angļu valodā, alfabēta secībā jāsakārto grāmatas 

pēc to nosaukumiem, izmantojot visus bibliotēkā pieejamos resursus, jāatbild uz 

jautājumiem. Tāpat ģimenes būs aicinātas spēlēt bibliotēkā pieejamo interaktīvo 

dabaszinātņu spēli un pildīt citus uzdevumus,» stāsta K.Kalnēja. 

 

Sacensībām aicinātas pieteikties komandas vismaz divu cilvēku sastāvā – viens 

pieaugušais un viens bērns –, bet maksimālais dalībnieku skaits ir pieci cilvēki, kuru 

vidū ir ne vairāk kā divi pieaugušie. 

 

Spēles pusfināli notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas Centrālajā zinātniskajā 

bibliotēkā un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskajā bibliotēkā – to gaitā tiks 

noskaidrotas piecas aktīvākās un erudītākās ģimenes savos apvidos, kuras tikties 

ģimeņu sacensību finālā Šauļos 8. decembrī. Jāpiebilst, ka par dalību sacensībās 

veicināšanas balvas saņems visas komandas. 

 

Pieteikties ģimeņu sacensībām «Bibliomāni» līdz 31. oktobrim var pa e-pastu 

klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv, norādot nolikumā prasīto informāciju. Ar nolikumu 

var iepazīties ŠEIT. Dalība sacensībās ir bez maksas. 

 

Pasākums tiek organizēts Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-pieteikties-gimenu-sacensibam-

bibliomani/ 23.10.2018. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/gimenes-aicina-parbaudit-zinasanas-

dabaszinatnes-un-svesvalodas-238035 20.10.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539810000&cat=10&art=44539 

18.10.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46795&type=0 18.10.2018. 

 

Bibliotēkā notiks bezmaksas datorkursi 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-bezmaksas-datorkursi 

30.10.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu interesentu bez priekšzināšanām un 

iemaņām datora lietošanā pieteikties bezmaksas datorkursiem, kas sāksies jau 

novembrī. Desmit nodarbību cikls notiks gan latviešu, gan krievu valodas grupā. Pirmā 

nodarbība latviešu valodā būs 5. novembrī, bet krievu valodā – 6. novembrī. 

Pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere norāda, ka mācību gaitā varēs apgūt 

pirmos soļus darbā ar datoru, piemēram, teksta rakstīšanu, informācijas meklēšanu 

internetā. Tāpat kursos stāstīs, kā izveidot savu e-pastu, lietot e-pakalpojumu portālus, 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-pieteikties-gimenu-sacensibam-bibliomani/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-pieteikties-gimenu-sacensibam-bibliomani/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/gimenes-aicina-parbaudit-zinasanas-dabaszinatnes-un-svesvalodas-238035
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/gimenes-aicina-parbaudit-zinasanas-dabaszinatnes-un-svesvalodas-238035
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1539810000&cat=10&art=44539
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46795&type=0
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-bezmaksas-datorkursi
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sociālos tīklus, varēs uzzināt par drošību tīmeklī, apgūt attēlu apstrādes pamatus, 

prezentācijas veidošanu un citas prasmes darbā ar datoru. Atsevišķa nodarbība tiks 

veltīta darbam ar planšetdatoriem. 

 

Nodarbības Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klasē notiks divas vai trīs reizes 

nedēļā rīta un pēcpusdienas grupās – 6–8 cilvēki katrā grupā. Nodarbības ilgums – 

2,5 stundas. 

 

Bibliotēkā uzsver, ka kursos var piedalīties arī tie interesenti, kuriem nav personīgā 

datora vai planšetdatora, jo strādāt pie datora un nostiprināt apgūtās iemaņas bez 

maksas var visās pilsētas publiskajās bibliotēkās – Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

Akadēmijas ielā 26, bērnu bibliotēkā «Zinītis» Lielajā ielā 15, Pārlielupes bibliotēkā 

Loka maģistrālē 17, kā arī Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100. 

 

Pieteikties datorkursiem var pa tālruni 29118019 vai aizpildot anketu Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas 1. stāvā. Z.Pastere papildina, ka grupas jau ir gandrīz nokomplektētas, bet 

mācības nenotiks vien novembrī – bibliotēka tās organizēs, kamēr būs pieprasījums, 

tādēļ interesenti aicināti sazināties ar pilsētas bibliotēku pa iepriekš norādīto tālruni, lai 

noskaidrotu, kad ir iespēja uzsākt datorkursus. 

 

Jāpiebilst, ka lietotājiem ar priekšzināšanām datora lietošanā, iepriekš piesakoties, 

pieejamas arī individuālās bezmaksas konsultācijas konkrētos datora, viedtālruņa 

lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-

bezmaksas-datorkursiem-238208 30.10.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1540850400&cat=10&art=44638 

30.10.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46922&type=0 30.10.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34730 29.10.2018. 

 

Bibliotēkā viesosies uztura speciāliste Lolita Neimane 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-viesosies-uztura-specialiste-lolita-

neimane 30.10.2018. 

 

Turpinoties Jelgavas pilsētas bibliotēku 

atbalsta biedrības «Libro» un Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas organizētajam 

pasākumu ciklam «Es nāku no Jelgavas», 

4. novembrī pulksten 14 pilsētas 

bibliotēkā viesosies Latvijas Diētas un 

Uztura speciālistu asociācijas dibinātāja 

un valdes locekle lektore Lolita Neimane. 

Tikšanos bez maksas var apmeklēt ikviens interesents. 

Projekta mērķis ir sniegt interesentiem iespēju tuvāk iepazīt četras sabiedrībā zināmas 

personības, kuru izaugsmē būtiska loma ir bijusi Jelgavai. Šī būs trešā tikšanās cikla 

gaitā, bet noslēdzošais pasākums notiks 9. decembrī, kad bibliotēkā viesosies aktrise 

un režisore Indra Roga. 

 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-bezmaksas-datorkursiem-238208
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-bezmaksas-datorkursiem-238208
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1540850400&cat=10&art=44638
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46922&type=0
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34730
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-viesosies-uztura-specialiste-lolita-neimane
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-viesosies-uztura-specialiste-lolita-neimane
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Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras padomes piešķirto 

finansējumu, un pasākumus Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts 

apmeklēt ikviens interesents. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-dietologi-lolitu-neimani-pasakumu-

cikla-es-naku-no-jelgavas/ 30.10.2018. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-

ar-lolitu-neimani-238144 31.10.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1540328400&cat=10&art=44587 

24.10.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34690 24.10.2018. 

 

 

Pilsētas bibliotēkā varēs tiešraidē skatīties forumu «TEDxRiga» 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-vares-tiesraide-skatities-

forumu-tedxriga 31.10.2018. 

 

Šo piektdien, 2. novembrī, Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā notiks septītais 

«TEDxRiga» forums, kurā dienas gaitā 

savās idejās un atziņās dalīsies vairāk 

nekā 20 dažādu nozaru personības. 

Šogad konference tiešraidē bezmaksas 

būs skatāma arī desmit Latvijas 

reģionālajās un sešās augstskolu 

bibliotēkās – tostarp Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Interesenti sekot foruma tiešraidei 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā aicināti no pulksten 10 līdz 17. 

«TEDxRiga 2018» vadmotīvs ir «Apgaismība». «Ar šī gada «TEDxRiga» vadmotīvu 

vēlamies pievērst uzmanību tam, ka gaisma ir visur – tā ir Latvijas spilgtajos talantos 

un spožajās idejās, kas atbalsojas visā pasaulē, gaišajos prātos un degošajās acīs. 

Laiks šo gaismu ieraudzīt, absorbēt, iemiesot un izplatīt, uz ko mudināsim arī četrās 

tematiskās foruma sesijās,» stāsta «TEDxRiga» organizatoru komandas pārstāvis 

Pāvils Jurjāns. 

 

Forumā uzstāsies stratēģiskās komunikācijas eksperts Jānis Sārts, fonda atvērtai 

sabiedrībai «DOTS» vadītāja Ieva Morica, improvizators un radio raidījumu vadītājs 

Kaspars Breidaks, informācijas tehnoloģiju izglītības entuziaste Elīna Ingelande, 

politikas zinātnieks un TV moderators Mārtiņš Daugulis, žurnāliste Nellija Ločmele un 

citi. 

 

«TED» ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras pamatmērķis ir iepazīstināt 

plašāku sabiedrību ar dažādu nozaru speciālistu radītām idejām cilvēces attīstībai un 

dzīves kvalitātes un apkārtējās vides uzlabošanai. «TED» kustības gaitā izcili cilvēki 

dalās ar savām idejām līdz 18 minūtēm garās prezentācijās, iepazīstinot skatītājus ar 

savām iecerēm un sasniegumiem. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-notiks-tedxriga-2018-ideju-

foruma-tiesraide/ 29.10.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-dietologi-lolitu-neimani-pasakumu-cikla-es-naku-no-jelgavas/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-dietologi-lolitu-neimani-pasakumu-cikla-es-naku-no-jelgavas/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-lolitu-neimani-238144
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-lolitu-neimani-238144
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1540328400&cat=10&art=44587
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34690
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-vares-tiesraide-skatities-forumu-tedxriga
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-biblioteka-vares-tiesraide-skatities-forumu-tedxriga
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-notiks-tedxriga-2018-ideju-foruma-tiesraide/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-notiks-tedxriga-2018-ideju-foruma-tiesraide/
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http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-nodrosinas-

foruma-tedxriga-2018-tiesraidi-238209 30.10.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46935&type=0 31.10.2018. 

 

  

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-nodrosinas-foruma-tedxriga-2018-tiesraidi-238209
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/jelgavas-pilsetas-biblioteka-nodrosinas-foruma-tedxriga-2018-tiesraidi-238209
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46935&type=0
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NOVEMBRIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada novembrī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  9 

www.jelgava.lv  5 

www.zz.lv  5 

www.jelgavnieki.lv  3 

www.biblioteka.lv  3 

www.novaja.lv  1 

www.la.lv 1 

Kopā 27 

 

«Neieteiktu ticēt visam, ko raksta par pareizu uzturu» 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/neieteiktu-ticet-visam-ko-raksta-par-pareizu-uzturu 

04.11.2018. 

 

«Esmu saskārusies ar dažādiem uztura 

ieteikumiem internetā un arī žurnālos – bail 

iedomāties, ka dažus no tiem kāds varētu 

nopietni ņemt vērā. Piemēram, esmu lasījusi 

par to, ka tomāti ir kaitīgi, svaiga maize – ļoti 

neveselīga, bet sāli, lai neslimotu, vajagot 

ēst cik uziet. Bieži vien šādas «gudrības» ir 

nekvalitatīvi pārtulkotu ārzemju pētījumu 

atražojums, kā arī viltus ziņas,» pragmatiski novērtēt jebkurus uztura ieteikumus 

aicināja ārste dietoloģe Lolita Neimane, kura šodien Jelgavas bibliotēkā tikās ar 

jelgavniekiem pasākumu ciklā «Es nāku no Jelgavas». 

Atbildot uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietnieces saimniecības darbos 

Liānas Pasteres un Miezītes bibliotēkas vadītājas Jolantas Treigutes jautājumiem, 

L.Neimane stāstīja par savu bērnību Jelgavā, izvēli studēt medicīnu, kā arī kliedēja 

mītus par veselīgu uzturu un ēšanas paradumiem. 

 

«Lai gan esmu dzimusi Gulbenē, Jelgavā bija manas mājas no bērna kājas līdz pat 

pilngadībai. Mana bērnība pagāja Uzvaras ielas pagalmā, bet vēlāk neilgi dzīvoju arī 

Helmaņa ielā. Vēl esot pavisam maza, domāju par to, ka es varētu būt milice, bet tad 

nāca pusaudžu gadi un sāku aizdomāties par jurista un žurnālista profesiju. Atminos, 

ka toreiz tēvs man teica: «Meitiņ, ej mammas pēdās par dakteri, tāpat jau rakstīt to, ko 

domā, tu nevarēsi.» L.Neimane skaidro, ka tolaik, 1978. gadā, šķita, ka tēvam bija 

taisnība un pēc 11. klases viņa tomēr lēma studēt medicīnu. «Es no visas sirds līdz 

pēdējam negribēju iet mammas pēdās. Es ciest nevarēju tā saucamos blata laikus un 

ārstes meitas būšanu. Pat veikalā, lai nopirktu desu, man bija jāsaka: Labdien! Esmu 

no dakteres Dzinteres!,» teic L.Neimane. Jāpiebilst, ka mammas pēdās aizgāja arī 

L.Neimanes māsa Santa – šobrīd viņa ir augsti kvalificēts acu ķirurgs Vācijā. 

 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/neieteiktu-ticet-visam-ko-raksta-par-pareizu-uzturu
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L.Neimane stāstīja, kā studiju laikos bijusi gan praksē ginekoloģijā, gan strādājusi 

ātrajā palīdzībā un narkoloģijā, līdz kādā brīdī aizrāvās ar uztura zinātni. «Kad 1989. 

gadā pabeidzu mācības, darbu atrast bija ļoti grūti un gāju strādāt par māsiņu 

bērnudārzā, kur gāja mans dēliņš. Tolaik saņēmu 15 latus mēnesī. Salīdzinājumam – 

dietologa konsultācija maksāja septiņus latus,» teic L.Neimane. Viņa atsauc atmiņā, 

kā reiz palīdzēja notievēt kāda ārsta sievai un kopš tā brīža, pēc principa no mutes 

mutē, klientu loks ievērojami kuplinājās. 

 

Šobrīd ārste dietoloģe Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras lektore 

turpina izglītot studentus un arī savus klientus par pareizu uzturu, kā arī kliedē mītus, 

kas rodas lielajā informācijas plūsmā. Piemēram, iezīmējot mūsdienu izaicinājumus 

tikšanās laikā, ārste dietoloģe norāda: mēs ēdam daudz par daudz. «Agrāk cilvēki bija 

daudz slaidāki. Mūsdienās jau skolā, daudzi pat 10 līdz 13 gadus veci bērni ir apalīši 

un pie vainas ir ne tikai mazkustīgums, bet arī neveselīgs uzturs,» tā viņa, papildinot, 

ka šajā situācijā nevajadzētu vainot produktus, bet gan to izvēli un savus ēšanas 

paradumus. «Mēs varam ieiet veikalā un nopirkt «Roltonu», kafiju trīs vienā, krāsaino 

limonādi un sasaldētus frī kartupeļus, bet varam izvēlēties dārzeņus, gaļu un dabīgo 

dzērienu,» tā L.Neimane. 

 

Savukārt, kliedējot mītus par pārtikas kvalitāti, dietoloģe uzsver – reiz dzirdēja 

pieņēmumus, ka šobrīd bērni un pieaugušie pieņemas svarā, jo uzturā lieto, 

piemēram, visatas gaļu, kurā esot augšanas hormoni. «Nekad neizdaru secinājumus, 

pirms neesmu saņēmusi zinātnisku apstiprinājumu. Šī iemesla dēļ ar kolēģiem veicām 

eksperimentu, iegādājoties veikalos dažādu ražotāju vistas gaļu – vistas fileju un ne 

tikai. Rezultāti skaidri parādīja, ka nekāda augšanas hormona tur nav,» tā L.Neimane, 

skaidrojot, ka šobrīd pārtikas kvalitāte valstī tiek stingri kontrolēta un galvenais liekā 

svara veidošanās iemesls tomēr ir tieši ēšanas paradumi. Dietoloģe uzsver, ka lielākie 

izaicinājumi mūsdienās ir samērīga cukura, sāls un transtauku lietošana. 

 

Jāpiebilst, ka pasākumu ciklā «Es nāku no Jelgavas» iecerētas viena tikšanās – 9. 

decembrī pulksten 14 ciklu noslēgs aktrise un režisore Indra Roga. Pasākumu 

organizēja Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība «Libro» sadarbībā ar 

Jelgavas pilsētas bibliotēku. Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas 

Kultūras padomes piešķirto finansējumu. 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/lolita-neimane-deli-un-vecaki-ir-labakais-kas-

man-dzive-var-but-foto-238433 12.11.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46844&type=1 12.11.2018. 

 

 

 

 

 

Aicina pieteikties bezmaksas datorkursiem 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-pieteikties-bezmaksas-datorkursiem/ 

05.11.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu interesentu bez priekšzināšanām un 

iemaņām datora lietošanā pieteikties bezmaksas nodarbībām, kas tiks uzsāktas šā 

gada novembrī. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/lolita-neimane-deli-un-vecaki-ir-labakais-kas-man-dzive-var-but-foto-238433
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/lolita-neimane-deli-un-vecaki-ir-labakais-kas-man-dzive-var-but-foto-238433
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46844&type=1
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-pieteikties-bezmaksas-datorkursiem/
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Aicina pieteikties bezmaksas datorkursiem 

Desmit nodarbību cikls notiks latviešu un krievu valodas grupās (6–8 cilvēki katrā) 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klasē, divas vai trīs reizes nedēļā rīta un 

pēcpusdienas grupās. Nodarbības ilgums – 2,5 stundas. 

  

Mācību laikā tiks apgūti pirmie soļi darbā ar datoru, teksta rakstīšana, informācijas 

meklēšana tīmeklī, nodarbību laikā varēs iemācīties izveidot savu e-pastu, lietot e-

pakalpojumu portālus, sociālos tīklus, uzzināt par drošību tīmeklī, apgūt attēlu 

apstrādes pamatus, prezentācijas veidošanu u.c.  Atsevišķa nodarbība tiks veltīta arī 

darbam ar planšetdatoriem. 

  

Ja mājās nav ne datora, ne planšetdatora, tas noteikti nav šķērslis piedalīties mācībās. 

Turklāt strādāt pie datora un nostiprināt apgūtās iemaņas bez maksas var visās 

pilsētas publiskajās bibliotēkās – Jelgavas pilsētas bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26), 

bērnu bibliotēkā «Zinītis» (Lielajā ielā 15), Pārlielupes bibliotēkā (Loka maģistrālē 17), 

Miezītes bibliotēkā (Dobeles šosejā 100). 

 

Lietotājiem ar priekšzināšanām, iepriekš piesakoties, pieejamas arī individuālās 

bezmaksas konsultācijas konkrētos datora, viedtālruņa lietošanas un interneta 

izmantošanas jautājumos. 

 

Aicinām pietiekties nodarbībām, zvanot pa tālruni 29118019 vai aizpildot anketu 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas 1. stāvā, Akadēmijas ielā 26. 

 

Ieklausies bibliotēkas sienu stāstos! 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ieklausies-bibliotekas-sienu-stastos 08.11.2018. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka papildinājusi 

savu ekskursiju, mācību un bibliotekāro 

stundu piedāvājumu – bibliotēkas īpašais 

jaunums ir ekskursija par bibliotēkas ēkas 

Akadēmijas ielā 26 vēsturi «Sienas, kas 

runā», kuras gaitā interesentiem ir iespēja 

uzzināt, kas namā dzīvojis, pirms tur ierīkota 

bibliotēka, ko par ēku stāsta tās arhitektūra, 

kāda saistība bibliotēkai ir ar romānu «Jelgavas 94» un kaķiem, ar ko nozīmīga un 

interesanta ir Krišjāņa Barona zāle. Jāpiebilst, ka šobrīd ekskursijas, nodarbības un 

kursi visās četrās bibliotēkās pieejami bez maksas. 

Ekskursija «Sienas, kas runā» iepazīstina ar bibliotēkas ēku kā vietējas nozīmes 

arhitektūras pieminekli – tā ir viena no retajām pilsētas ēkām, kas saglabājies gandrīz 

neskarta pēc 1944. gada pilsētas bombardēšanas un dedzināšanas. «Jelgavas 

pilsētas bibliotēka ir UNESCO «Stāstu bibliotēku» tīkla dalībniece, un ekskursija ir 

mūsu īpašais veids, kā uzturēt dzīvu vēsturi un stāstu,» norāda Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja tā Baiba Īvāne-Kronberga. 

 

Viņa skolotājus, skolēnus, studentus un ikvienu interesentu aicina izmantot bibliotēkas 

piedāvāto iespēju iepazīties ar bibliotēkas pakalpojumiem, dažādās nodarbībās 

apgūstot informācijpratības un medijpratības pamatiemaņas, pilnveidojot zināšanas 

datubāzu izmantošanā, lai iegūtu drošu un uzticamu informāciju. Iepazīties ar visu 

Jelgavas bibliotēku piedāvātajām nodarbībām, atrodot noderīgo tieši sev, var 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ieklausies-bibliotekas-sienu-stastos
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bibliotēkas tīmekļvietnē. Piedāvājumā ir, piemēram, nodarbība par to, kā izmantot 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas meklēšanas un piegādes sistēmu, Kamišibai jeb 

japāņu papīra teātris un daudz kas cits. 

 

Domājot par nodarbībām bērniem, šajā gadā bibliotēka vēlas izcelt iespēju par 

dažādām tēmām ar bērniem runāt caur Kamišibai jeb japāņu papīra teātri – to varētu 

nosaukt arī par mainīgo bilžu teātri, kurā bibliotēkas darbinieki bērniem saistošā veidā 

palīdz ieraudzīt dažādus stāstus, kas izkāpuši no grāmatu lapām. Kamišibai teātri 

iecienījuši gan mazi, gan lieli, tādēļ tas būs piemērots gan pirmsskolas vecuma 

bibliotēkas apmeklētājiem, gan arī sākumskolas skolēniem. 

 

Nodarbības bibliotēkā ir bez maksas. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-ciemos!/ 

08.11.2018. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-biblioteka-atjaunojusi-

ekskursiju-macibu-un-bibliotekaro-stundu-piedavajumu-238386 08.11.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1541714400&cat=10&art=44723 

09.11.2018. 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47124&type=0 08.11.2018. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34796 08.11.2018. 

 

Billes atveidotāja nominēta «Lielajam Kristapam» kā labākā aktrise 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/billes-atveidotaja-nomineta-lielajam-kristapam-ka-

labaka-aktrise 08.11.2018. 

 

Šovakar Jelgavas pilsētas bibliotēkā notika kinovakars, piedāvājot interesentiem bez 

maksas noskatīties filmu «Bille» un tikties ar filmas radošo komandu. «Man nebija 

ienācis prātā, ka būt aktierim ir tik grūti un viens un tas pats jādara vairākas reizes. Un 

ka filmē visu vasaru, bet filma ir tikai apmēram divas stundas gara,» saka galvenās 

lomas atveidotāja jelgavniece Rūta Kronberga. 

Rūtai šobrīd ir 11 gadu, un viņa mācās 5. 

klasē, bet filma tika uzņemta pirms 

dažiem gadiem. Piedalīties atlasē viņai 

ieteikusi rakstniece Nora Ikstena. «Kad 

agrāk tika uzņemta filma par manu 

vectētiņu Daini Īvānu, rakstniece arī 

piedalījās šajā procesā. Es toreiz 

filmēšanā nepiedalījos, bet gandrīz visu 

laiku tur biju klāt. Viņa mani atcerējās un piedāvāja piedalīties atlasē,» stāsta Rūta. 

Filmas režisore šo stāstu atceras tā: «Jā, Rūtu ieteica rakstniece Nora Ikstena, bet es 

neiedomājos, ka viņai ir citādāks uzvārds nekā viņas vectēvam. Kad visas 

pretendentes bija atrādījušās, kāds no filmēšanas grupas noteica, ka tā meitene 

laikam nav ieradusies. Bet es jau tobrīd zināju, ka esmu atradusi īsto aktrisi šai lomai 

– Rūtu. Beigās izrādījās, ka viņa arī ir tā pati meitene, ko gaidījām.» Režisore piebilst, 

ka atlase bija ļoti nopietna un pēdējās kārtās bija vēl vairāk nekā simts meiteņu, kas 

pretendēja uz lomu. 

 

Rūtas mīļākā aina filmā ir tā, kurā viņa ar filmas ģimeni – tēti Artūru Skrastiņu un 

mammu Elīnu Vāni – dodas ciemos pie bagātas tantes, kura viņus pacienā ar 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-ciemos!/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-biblioteka-atjaunojusi-ekskursiju-macibu-un-bibliotekaro-stundu-piedavajumu-238386
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas/jelgavas-biblioteka-atjaunojusi-ekskursiju-macibu-un-bibliotekaro-stundu-piedavajumu-238386
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1541714400&cat=10&art=44723
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47124&type=0
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34796
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/billes-atveidotaja-nomineta-lielajam-kristapam-ka-labaka-aktrise
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/billes-atveidotaja-nomineta-lielajam-kristapam-ka-labaka-aktrise
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rabarberu lapu zupu. «Mums bija jātēlo, ka mums tā zupa negaršo, bet tā bija tik 

garšīga! Bija grūti izlikties, ka negaršo,» stāsta meitene, piebilstot, ka pēc filmēšanas 

šādu ēdienu vairs nav ēdusi. Tāpat Rūtai bijis grūti braukt ar trīsriteni, kas viņai bijis 

par lielu, bet, par laimi, filmā bija paredzēts, ka meiteni uz riteņa kāds stumj. «Grūti bija 

arī raudāt, kad to vajadzēja. Tad bija jāiztēlojas kas bēdīgs, bet ne vienmēr tas 

nostrādāja. Tad man pilināja acīs kaut kādu kodīgu šķidrumu, kam vajadzēja izsaukt 

asaras, bet uz mani tas neiedarbojās – es tik acis cieši jo cieši miedzu,» atceras Billes 

lomas atveidotāja, atklājot, ka galu galā izlīdzējušies ar ūdeni, ko uzpilinājuši uz viņas 

sejas zem acīm. 

 

Filma «Bille» nominēta kino balvai «Lielais Kristaps» kā labākā pilnmetrāžas filma, 

savukārt Rūta nominēta kā labākā aktrise kopā ar tādām profesionālām aktrisēm kā 

Ievu Puķi, Daigu Kažociņu un Elitu Kļaviņu. Par to meitene saka: «Es nejūtos kā aktrise 

un nezinu, kā ir būt nominētai šādai balvai.» Viņas ģimene un draugi, kuri filmu jau 

noskatījušies, Rūtai saka, ka viņa ir ļoti labi notēlojusi, un mudina nekļūt iedomīgai. 

«Bet man tas nedraud. Patiesībā es nemaz negribu, lai citi zinātu, ka es piedalos šajā 

filmā, jo nezinu, ko viņi nodomās par šo filmu un vai viņiem tā patiks,» saka Rūta. Viņa 

ir arī izlasījusi Vizmas Belševicas darbu «Bille», pēc kura motīviem uzņemta filma, un 

spriež, ka filmā daudz kas ir izņemts ārā un pārveidots, bet grāmatā stāsts ir daudz 

garāks un plašāks. Tomēr, viņasprāt, jauniešiem filma varētu patikt labāk nekā 

grāmata, jo ne visiem patīk lasīt. 

 

Jāpiebilst, ka šī Rūtai ir vienīgā pieredze kā aktrisei. Ikdienā vēl bez mācībām viņai 

patīk zīmēt, kā arī meitene darbojas jaunsardzē. «Arī šovakar biju jaunsargos. Mēs 

mācījāmies siet mezglus,» atklāja meitene, piebilstot, ka nav domājusi par jaunu 

filmēšanos. 

 

Ar jelgavniekiem šovakar tikās arī filmas režisore I.Kolmane un producents Jānis 

Juhņēvičs. Režisore pastāstīja, ka atļauju ekranizēt šo darbu viņa saņēmusi no pašas 

V.Belševicas – pēc tam, kad viņa bija iepazinusi citus I.Kolmanes darbus un nolasījusi 

lekciju par to, kas viņai kino nepatīk. Filma ir tapusi Latvijas simtgades filmu 

programmas ietvaros un ir trīs valstu – Latvijas, Lietuvas un Čehijas – kopdarbs. 

«Lietuvā tika veikta filmas skaņas pēcapstrāde un atsevišķām epizodēm tika tīrīti kadri. 

Tā kā filma ir par vēsturiskiem laikiem, nav daudz māju, kas saglabājušās no 20. 

gadsimta 30. gadiem, bet tās, kas ir, ir sabojātas – ar satelītantenām, plastikāta logiem. 

Tas viss bija jāaizvāc,» stāsta producents. Savukārt Čehijā tika veikta montāža, krāsu 

apstrāde un darbs ar vizuālajiem efektiem. «Dažus no vizuālajiem efektiem skatītāji 

pamanīs, bet citus varbūt arī nē. Piemēram, filmā ir epizode, kas notiek tirgus laukumā. 

Tā filmēta Rīgā, bet tur tādas vietas nav. Atradām daudz maz piemērotu laukumu, 

savācām atkritumus, aizvedām dekorācijas, bet vēlāk cilvēki staigāja, meklēja 

atbilstošas ēkas, bildēja tās un pēc tam iemontēja filmā – it kā tās atrastos ap tirgus 

laukumu,» filmēšanas aizkulises atklāja J.Juhņēvičs. 

 

Nacionālajā Kino centrā informē, ka 27. novembrī starptautiska kinofestivāla «Tallinn 

Black Nights Film Festival» konkursa sadaļā «Baltic Film Competition» filma «Bille» 

piedzīvos starptautisko pirmizrādi. 

 

Svētkos – izmaiņas pilsētas bibliotēku darba laikā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-

laika-1-1-1-1/ 12.11.2018. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-1-1-1-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-1-1-1-1/
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Valsts svētku laikā izmaiņas Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laikos. 

 

Pirmssvētku dienā, 17. novembrī, Jelgavas pilsētas bibliotēka būs slēgta, savukārt 

filiāles – bērnu bibliotēka „Zinītis”, Miezītes bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka strādās 

no 10 līdz 15. 

 

Svētkos – izmaiņas pilsētas bibliotēku darba laikā 

 Valsts svētkos, 18. novembrī, un 19. novembrī visas Jelgavas pilsētas bibliotēkas būs 

slēgtas. Uz tikšanos atkal 20. novembrī! Priecīgus svētkus! 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdien bibliotēkā – Jauno grāmatu diena 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ceturtdien-biblioteka-jauno-gramatu-diena-0 

12.11.2018. 

 

Šo ceturtdien, 15. novembrī, no pulksten 10 

līdz 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

norisināsies Jauno grāmatu diena. Tajā 

apmeklētājiem būs iespēja novērtēt 210 

grāmatas – tostarp jaunākos latviešu autoru 

darbus, tulkoto ārzemju daiļliteratūru, plašu 

literatūras klāstu krievu valodā un izzinošas 

grāmatas bērniem. 

«Visu gadu valsts simtgades zīmē iznākušas daudzas vērtīgas un interesantas 

grāmatas, bet par nozīmīgāko varētu dēvēt Nacionālo enciklopēdiju «Latvija». Tās 

tirāža ir tikai 3000 eksemplāri, un visi jau ir izpirkti, bet, tā kā cilvēku interese 

pārsniegusi autoru kolektīva un izdevēju plānoto, solīta papildus tirāža. Jelgavas 

pilsētas bibliotēka ir iegādājusies šo enciklopēdiju, un tā būs pieejama gan pilsētas 

bibliotēkā, gan visās trīs filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bērnu 

bibliotēkā «Zinītis»,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane. 

 

Biogrāfiskās literatūras cienītājus priecēs ļoti apjomīgie Georga Andrejeva memuāri 

«Man dāvātais laiks» un slavenās rokgrupas «Pērkons» bundzinieka Ikara Ruņģa 

grāmata «Cietumsargs ar bungu kociņiem», kurā autors stāsta par sevi un «Pērkona» 

laiku. 

 

Tāpat bibliotēkas plauktus papildinājusi aizraujoša tulkotā ārzemju literatūra, 

piemēram, Emmas Hīlijas grāmata «Elizabete ir pazudusi», Kati Hiekkapelto darbs 

«Gājputni», Federiko Askata «Vienīgā izeja» un citas. 

 

Bet latviešu oriģinālliteratūras cienītājiem būs pieejama Dainas Avotiņas grāmata 

«Soliņš pie Salacas», Vijas Beinertes «Mans zelts», Daces Judinas «Amnēzija», kā 

arī vairākas dzejas grāmatas – tostarp Ulda Bērziņa «Idilles», Daiņa Deigeļa «Dievs 

beidz», Lindas Tīmanes «Tik daudz ko teikt». 

 

Iegādāts arī plašs daiļliteratūras klāsts krievu valodā un grāmatas angļu valodā 

bērniem un jauniešiem. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ceturtdien-biblioteka-jauno-gramatu-diena-0
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Mirklis bibliotēkas darbinieku acīm 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/mirklis-bibliotekas-darbinieku-acim 15.11.2018. 

 

Valsts svētku ieskaņā Jelgavas pilsētas bibliotēkā jau piekto gadu atklāta Jelgavas 

bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde «Mirklis», kas apkopo 25 autoru fotodarbus. 

Izstāde bibliotēkā būs apskatāma veselu gadu. 

«Bibliotēku darbinieku atsaucība ar katru gadu arvien pieaug – viņi paši iesūta pat 

vairākus attēlus, kurus gada laikā ir saglabājuši tieši šai izstādei,» skaidro Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane 

Pastere. Viņa papildina, ka šogad 

fotoattēlos iemūžināti visdažādākie 

mirkļi, piemēram, brieža barošana no 

rokas, kaķa lūgums pēc apskāviena, 

ikdienišķie mirkļi un vēl daudz kas cits. 

Lielākoties fotogrāfijas uzņemtas Latvijā, 

taču ir arī daži ārzemēs notverti mirkļi. 

 

Jāpiebilst, ka izstādē apkopoti Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Pārlielupes un Miezītes 

bibliotēku, kā arī bērnu bibliotēkas «Zinītis» darbinieku uzņemtie fotoattēli. Izstādes 

atklāšanas pasākumā Krišjāņa Barona zālē tika apbalvots arī bibliotēkas «Gaismas 

nesējs» – šogad kolēģi šo titulu piešķīra «Zinīša» vadītājai Baibai Karčevskai. 

 

Aizmāršīgo lasītāju dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-

bibliotekas-2018-11-20/ 20.11.2018. 

 

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 29. novembrī. Tiekamies bibliotēkā - labo sajūtu vietā! 

 

Ozolnieku bibliotēkā atklāta cimdu izstāde 

http://www.zz.lv/projekti/projekts-kulturas-neseji-zemga/ozolnieku-biblioteka-atklata-

cimdu-izstade-foto-238602 21.11.2018. 

 

“Izstāde ir mūsu veltījums Latvijas simtgadei un projektam “Cimdotā Latvija”,” 

Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā atklājot cimdu izstādi, teic bibliotēkas vadītāja 

Ingrīda Krieķe. 

 

Izstādē skatāmi ap 20 pāriem gan valkātu, gan arī rūpīgi glabātu adītu un pat viens 

pāris tamborētu cimdu, ko sagādājuši bibliotēkas lasītāji. “Latviešu cimdi ir pārlaicīga 

vērtība. Dažādos laikos tajos ir ieadīts viss, ko vien var ieadīt, – cimdu raksti ir latvieša 

kods. Kāds 18. gadsimta pasaules apceļotājs teicis, ka nekur nav redzējis tik daudz 

cimdu izmantošanas veidu – gan sadzīvē, gan tautastērpā. Cimdi bijuši liecinieki kā 

darbam, tā svētkiem. Tie ir dāvināti gan kāzās, gan bērēs, un jācer, ka tiks izmantoti 

arī uz priekšdienām. Tā ir daļa mūsu identitātes,” stāsta I.Krieķe.  

 

Ozolnieku iedzīvotāji ir nākuši no dažādām Latvijas vietām, tāpēc arī cimdi ne vien 

tapuši pašos Ozolniekos un tuvākajā apkārtnē, bet izstādē nokļuvuši no vairākiem 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/mirklis-bibliotekas-darbinieku-acim
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-11-20/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizmarsigo-lasitaju-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2018-11-20/
http://www.zz.lv/projekti/projekts-kulturas-neseji-zemga/ozolnieku-biblioteka-atklata-cimdu-izstade-foto-238602
http://www.zz.lv/projekti/projekts-kulturas-neseji-zemga/ozolnieku-biblioteka-atklata-cimdu-izstade-foto-238602
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novadiem. “Esam šeit ienākuši un ar savām saknēm gribam šeit arī palikt,” tā 

bibliotēkas vadītāja. 

Katram cimdu pārim ir savs stāsts. Piemēram, Anna Lece izstādē nodevusi divus pārus 

vīra mammas māsas lubānietes Ārijas Karavaičikas adīto cimdu, kas tapuši pirms 

gadiem 35 vai pat visiem 40. “Vīra mammai bija vairākas māsas, bet Ārija bija vislielākā 

adītāja un, kad atbraucām ciemos, vienmēr mūs apdāvināja ar cimdiem. Viņa bija 

vienkārša lauku sieviņa, kopa savu saimniecību, strādāja kolhozā, bet bija arī cītīga 

adītāja un ļoti labestīgs un sirsnīgs cilvēks. Cimdi nav valkāti, tie stāvēja lādē kā 

piemiņa no tantes,” stāsta A.Lece. 

 

Savukārt Ruta Šulca atnesusi pirms gadiem 30 tamborētus cimdus. Viņa pavisam 

notamborējusi kādus piecus pārus, savukārt noadījusi – divus. R.Šulca atzīst, ka 

cimdu tapšanā jāiegulda liels darbs. Salīdzinot viņa teic, ka tamborēt tomēr ir vieglāk 

– jo rakstainākus cimdus ada, jo vairāk kamolīšu un sarežģītāk. 

 

 

Izstādē skatāmi arī Ilzes Lindenbaumas mammas aucenieces Mirdzas Gailes 

dūrainīši. Lai gan valkāti, tie labi ir saglabājušies. Ilze stāsta, ka mamma cimdus arī 

tamborējusi.  

 

Tāpat cimdu kokā aplūkojami divi ap simt gadu veci pāri. Tos izstādei sarūpējusi 

bibliotēkas vecākā bibliotekāre Inga Buholca, taču adītājs nav zināms. Inga stāsta, ka 

vecāsmātes brāļa ģimenē bērnu nav bijis. Kad pāris devās citā saulē, viss mantojums, 

tostarp tamborētas segas un adīti cimdi, nonācis pie viņas vecmāmiņas. Pati 

vecmāmiņas brāļa sieva neesot adījusi, taču adītāja bijusi viņas mamma. Pieļaujot, ka 

viņa arī ir cimdu autore, tie varētu būt ap simt gadu veci. Inga izstādei nodevusi arī 

pašas adītus cimdus un omītes džūkstenieces Annas Buholcas pirms 30 gadiem 

adītus dūraiņus šūnu rakstā un medus krāsās – Ingas opis bijis bitenieks. 

Tāpat izstādē skatāmi Gunas Krieķes skolā adītie cimdi, savukārt Lūcijas Turkas, kura 

nāk no Kursīšiem, cimdi adīti 60. un 70. gados. Bet Edgars Dreimanis savus cimdus 

pirms 26 gadiem saņēmis dāvanā dēla kāzās. 

 

Izstāde, kuru papildina arī grāmatas un publikācijas par cimdiem, Ozolnieku  bibliotēkā 

skatāma līdz mēneša beigām. 

 

UNESCO novērtē bibliotēkas ieguldījumu stāstniecībā 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/unesco-noverte-bibliotekas-ieguldijumu-stastnieciba 

21.11.2018. 

 

Šodien pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas atklāta UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas tīkla «Stāstu bibliotēkas» plāksne, apliecinot mūsu pilsētas bibliotēkas 

veiksmīgo dalību šajā platformā. «Tīklā «Stāstu bibliotēkas» iesaistījāmies pirms 

diviem gadiem, saskatot stāstniecību kā nemateriālā kultūras mantojuma daļu un 

nozīmīgu bibliotēku darba virzienu,» norāda pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/unesco-noverte-bibliotekas-ieguldijumu-stastnieciba
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Bibliotēkas pārstāve skaidro, ka 

plāksne, kas apliecina bibliotēkas 

dalību tīklā «Stāstu bibliotēkas» 

saņemta jau iepriekš, taču šodien 

bibliotēkā notika seminārs pilsētas 

un novada bibliotekāriem «Stāsts. 

Stāstnieks. Bibliotēka», kā arī 

viesojās UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas 

Ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns, 

Zviedrijas projekta «The Land of Legends» (Leģendu zeme) vadītāja Mega Nomgarda, 

kā arī Ziemeļu Ministru padomes pārstāvji, tādēļ plāksne atklāta tieši šodien. 

 

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, ar kuras palīdzību tiek 

īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas 

aktivitātes. 

 

Viesi šodien piedalījās B.Īvānes-Kronbergas vadītajā ekskursijā par Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas ēkas vēsturi «Sienas, kas runā», tādējādi izzinot vienu no Jelgavas 

bibliotēkas kā «Stāstu bibliotēkas» projektiem. Jāpiebilst, ka ekskursijas «Sienas, kas 

runā» gaitā interesentiem ir iespēja uzzināt, kas namā dzīvojis, pirms tur ierīkota 

bibliotēka, ko par ēku stāsta tās arhitektūra, kāda saistība bibliotēkai ir ar romānu 

«Jelgavas 94» un kaķiem, ar ko nozīmīga un interesanta ir Krišjāņa Barona zāle. Šai 

ekskursijai var pieteikties ikviens interesents. Vairāk informācijas ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1542837600&cat=10&art=44830 

22.11.2018. 

 

Vilcē slēgs Ķīves bibliotēku 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-novada/vilce-slegs-kives-biblioteku-238623 

23.11.2018. 

 

Ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli, iedzīvotāju skaita samazināšanos un uzturēšanas 

izmaksas, no 1. decembra Vilcē nolemts slēgt Ķīves bibliotēku, informē Jelgavas 

novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. 

 

Kā norāda Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna, Ķīves bibliotēkas slēgšana nav 

pēkšņs lēmums. Pārvalde ik gadu izvērtē visu bibliotēku darbību pamatrādītājus – 

krājuma atbilstību lietotāju vajadzībām, bibliotēkas apmeklētāju skaitu, tehnisko 

materiālbāzes nolietojumu un nepieciešamību, kā arī citus rādītājus. Ķīves bibliotēkas 

gadījumā pēdējos gados kļuvis aktuāls jautājums tieši par ēkas tehnisko stāvokli. 

Bibliotēka atrodas Vilces pagasta Ķīves skolas telpās, kas vēsturiski ir bijusi pirmā 

Vilces pagasta skolas ēka. Tajā ir vairāki dzīvokļi, daļa no tiem pieder pašvaldībai, bet 

daļa – privātpersonām. 

 

“Šovasar pašvaldības Būvvalde, apsekojot ēku, atzina, ka tā kļuvusi cilvēka drošībai 

bīstama – namam ievērojami bojātas jumta konstrukcijas. Vērtējot nepieciešamību pēc 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1542837600&cat=10&art=44830
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-novada/vilce-slegs-kives-biblioteku-238623
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ēkas rekonstrukcijas, pašvaldība pieņēma lēmumu neieguldīt līdzekļus kopīpašumā. 

Tāpat tika izskatīts un analizēts bibliotēkas reorganizācijas plāns, piemēram, 

pārvietojot bibliotēku uz citām pašvaldības īpašumā esošām telpām. Ņemot vērā faktu, 

ka Vilces pagastā darbojas vēl divas publiskas bibliotēkas – Vilces un Ziedkalnes –, 

kā arī pieejama Vilces pamatskolas bibliotēka, likumsakarīgs ir lēmums par bibliotēkas 

slēgšanu. Esošais bibliotēku skaits pagastā pilnībā nodrošina lasītāju pieprasījumu, jo 

pēdējo 15 gadu laikā iedzīvotāju skaits pagastā samazinājies aptuveni par 500. 

Statistikas dati uz šī gada 1. janvāri atklāj, ka kopējais Vilces pagasta iedzīvotāju skaits 

šobrīd ir ap 1548,” skaidro A. Liekna. 

 

Ķīves bibliotēkas krājums ir aptuveni 7000 vienību. Grāmatu fondu iecerēts sadalīt pa 

pārējām Vilces pagasta bibliotēkām un citām novada publiskajām bibliotēkām. 

 

Jānorāda, ka Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi arī Latvijas Bibliotēku padomes 

atļauju par bibliotēkas slēgšanu. 

 

“Kamēr nebijām saņēmuši apstiprinošu lēmumu no Latvijas Bibliotēku padomes par 

Ķīves bibliotēkas slēgšanu, Vilces pagasta iedzīvotājiem neminējām konkrētu datumu, 

kad tieši bibliotēka pārtrauks savu darbību. Pašlaik, kad lēmums ir saņemts un 

jautājums nonācis arī novada deputātu dienaskārtībā, zināms, ka bibliotēka 

apmeklētājiem būs slēgta jau ar nākamās nedēļas nogali – 1. decembri. Savukārt 

pilnīga bibliotēkas darbības pārtraukšana varētu notikt līdz nākamā gada martam, jo 

nepieciešams laiks, lai veiktu grāmatu fonda norakstīšanu un sadalīšanu, kā arī 

inventāra un pamatlīdzekļu pārvietošanu pēc nepieciešamības uz citām novada 

bibliotēkām,” turpina A.Liekna. 

 

Vilces pagasta pārvalde aicina bibliotēkas apmeklētājus līdz 1. decembrim atdot 

bibliotēkā paņemtās grāmatas. Tāpat pārvalde ziņo, ka iecerēts līdz ar jauno gadu 

izmainīt Vilces bibliotēkas darba laiku, lai lasītājiem bibliotēka kļūtu pieejamāka arī 

vakara stundās. 

 

Pašvaldībā izskatīts jautājums arī par līdzvērtīgas darba vietas nodrošināšanu Ķīves 

bibliotēkas vadītājai. 

 

Publicēts arī: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47267&type=0 23.11.2018. 

 

Simts sirdspuksti Latvijai 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/simts-sirdspuksti-latvijai-2018-11-23/ 

23.11.2018. 

 

24. novembrī pulksten 14.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks dzejnieces Anitas 

Ķēķes dzejoļu krājuma "Simts sirdspuksti Latvijai" atvēršanas svētki. Dzejoļu krājums 

veltīts Latvijai dzimšanas dienā! Tajā publicēti 100 dzejoļi veltīti Latvijai. Pasākumu 

bagātinās dzejnieces A.Ķēķes dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Ikviens 

interesents aicināts uz pasākumu! 

 

Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/aicina-uz-simtgadei-veltita-dzejolu-

krajuma-atversanas-svetkiem-238624 23.11.2018. 

 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47267&type=0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/simts-sirdspuksti-latvijai-2018-11-23/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/aicina-uz-simtgadei-veltita-dzejolu-krajuma-atversanas-svetkiem-238624
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/aicina-uz-simtgadei-veltita-dzejolu-krajuma-atversanas-svetkiem-238624
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Valsts iepirkums bibliotēkām – neiespējamā vai negribētā misija? 

http://www.la.lv/valsts-iepirkums-neiespejama-vai-negribeta-misija 25.11.2018. 

 

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām “Kultūrzīmju” redaktore, “Latvijas Avīzes” kultūras 

nodaļas vadītāja Anita Bormane visām partijām, kuras pretendēja uz iekļūšanu 

Saeimā, uzdeva arī jautājumu, vai tās plāno atjaunot valsts iepirkumu publiskajām 

bibliotēkām. 

 

Jo iepirkums Latvijā atšķirībā no kaimiņvalstīm līdz šim bijis neregulārs un drīzāk 

atkarīgs no pēkšņiem brīvajiem līdzekļiem valsts budžetā, nevis no valdības vai 

valdošās koalīcijas labās gribas un mērķtiecīgas kultūrpolitikas. Arī visām publiskajām 

bibliotēkām nav vienota viedokļa par to, kādā veidā vislabāk būtu organizējams šāds 

iepirkums. 

 

Lai noskaidrotu situāciju ar bibliotēku krājuma veidošanu, “Kultūrzīmes” rosināja 

diskusiju Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kur satikās ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

direktori LĀSMU ZARIŅU, direktores vietnieci, novada pašvaldību bibliotēku 

metodiskā darba vadītāju DZINTRU PUNGU, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju 

VIVITU ARMANOVIČU, Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāju SANDRU 

SILMANI, kā arī Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas direktori INGRĪDU KRIEĶI un 

Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāju INTU STRAZDIŅU. Diskusiju vadīja 

“Kultūrzīmju” žurnāliste Linda Kusiņa–Šulce. 

 

Grāmatu grozs bibliotēkām 

– Man prieks, ka šodien pie apaļā galda ir gan lielo, gan mazo bibliotēku pārstāves, jo 

ir diezgan būtiskas atšķirības gan finansējumā, kas katrai bibliotēkai atvēlēts krājuma 

papildināšanai, gan lasītāju interešu lokā un kopējā krājuma veidošanas politikā. Kā 

vērtējat to valsts atbalstu, kas līdz šim bijis pieejams krājuma papildināšanai? 

 

Lāsma Zariņa: – Jāatzīst, līdz šim tas nav bijis ļoti veiksmīgs. Mēs par iepirkumu 

iepriekš neko nezinām, iepirktās grāmatas ienāk mūsu fondos ar lielu novēlošanos, 

kad mēs tās jau esam paši nopirkuši. Ja grāmata ir vērtīga, atrodama grāmatu 

veikalos, lasītāji nāk un grib to saņemt uzreiz. 

 

Kādreiz Jelgavas bibliotēka bija to bibliotēku skaitā, kuras saņēma no izdevējiem 

obligāto eksemplāru. Tas bija visīsākais ceļš no izdevēja bibliotēkas plauktā. Ja ko 

līdzīgu būtu iespējams īstenot tagad, jebkuras bibliotēkas darbinieki būtu laimīgi, jo ir 

grāmatas, par kurām mēs zinām, ka tās ir vajadzīgas visām bibliotēkām. Piemēram, 

latviešu oriģinālliteratūra. 

 

– Izdevējiem šāda sistēma gan būtu ļoti neizdevīga, jo mums ir aptuveni 800 publisko 

bibliotēku – tik lielu skaitu obligāto eksemplāru neviens nevar atļauties… 

 

L. Zariņa: – Es nedomāju, ka tiem būtu jābūt obligātajiem bezmaksas eksemplāriem, 

runa ir tikai par sistēmu – ja valsts uzņemtos noteiktu eksemplāru skaitu apmaksāt un 

bibliotēkas tās saņemtu tieši no izdevēja. Jo tad, ja grāmatas vispirms nonāk Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, kur tās sadala, tad pie mums, un mēs sadalām tālāk novadu 

un pagastu vietējām bibliotēkām – tas ir ļoti ilgs process. Pa to laiku jau tā grāmata 

bibliotēkās ir nopirkta. Un, ja rīkojas kā līdz šim, iesaistot komisiju, kas izlemj, kādas 

grāmatas tieši iegādāties, tas ieilgst vēl vairāk. 

 

http://www.la.lv/valsts-iepirkums-neiespejama-vai-negribeta-misija
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– Vai Jelgavas pilsētas bibliotēka, kam ir metodiskā funkcija, iesaistās arī apkārtējo 

novadu bibliotēku krājuma komplektēšanā? 

 

Ingrīda Krieķe: – Pie mums bibliotēkas pašas izlemj, kā veidot krājumu. 

 

Dzintra Punga: – Bibliotēkas sava krājuma veidošanas procesā ir neatkarīgas, jo 

finansējums nāk no dažādiem maciņiem, tādēļ mēs arī īpaši nejaucamies 

komplektēšanas politikā. Katrs pats izlemj, ko iegādāties. 

 

– Taču tādā veidā process kļūst vēl sarežģītāks – viens variants, kad bija rajona 

centrālā bibliotēka, kura uzņēmās zināmu atbildību par komplektāciju, bet, ja budžeti 

atšķiras, tā jau ir gluži cita situācija. Nevar jau visām bibliotēkām piegādāt vienādus 

grāmatu komplektus… 

 

I. Krieķe: – Turklāt, pat ja runājam par latviešu oriģinālliteratūru, vispirms jāformulē, 

kas tajā ietilpst. Nav nekādu šaubu, kad runa ir, piemēram, par sērijas “Latvija. Mēs. 

XX gadsimts” grāmatām – tās noteikti noderētu visām bibliotēkām, bet ir jau arī dažādi 

pašu autoru izdevumi, un vai tos arī visus vajadzētu, var strīdēties. 

 

Dz. Punga: – Mēs vēl atceramies, ka bija Grāmatu svētki, kuros politiķi dāvināja 

dāvanu kartes grāmatu iegādei. Ja būtu šādas kartes un nosacījums, ka tās drīkst 

izmantot tikai latviešu oriģinālliteratūrai, mēs tā arī darītu. 

 

– Es domāju, viens no iemesliem līdztekus naudas trūkumam ir arī tas, ka Kultūras 

ministrijas ierēdņi, iespējams, bažījas – ja vienkārši iedos naudu, neko nekontrolējot, 

bibliotēkas sapirks, piemēram, dāmu un spriedzes romānus… 

 

L. Zariņa: – Jāizvirza konkrēti nosacījumi, un bibliotēkas tos pildīs, mēs jau esam 

godprātīgi cilvēki. 

 

Inta Strazdiņa: – Ja valsts atbalstīs oriģinālliteratūru, bibliotēkām atliks vairāk naudas, 

lai nopirktu lasītāju visvairāk pieprasītās grāmatas. Lai kā gribētos, lai visi lasa 

augstvērtīgu literatūru, mēs jau arī nevaram teikt, ka to vai šo nedrīkst lasīt. Iespējams, 

kāds lasīs vieglo literatūru, iepatiksies, un pievērsīsies arī kam nopietnākam. 

 

Sandra Silmane: – Man šķiet, brīnišķīga valsts dāvana simtgadē publiskajām 

bibliotēkām būtu bijusi Latvijas enciklopēdija, vai tad ne? 

 

I. Krieķe: – Protams, taču iespiestajā sējumā informācija novecos, tādēļ labi, ka tā būs 

pieejama internetā. 

 

I. Strazdiņa: – Jā, taču ir ļoti daudz cilvēku, kuriem patīk fiziska grāmata. Protams, 

informācijas meklēšanai internets ir visērtākais, enciklopēdijas vietnē tā arī tiks regulāri 

papildināta un būs uzticama, tomēr cilvēki gribēs enciklopēdiju kā iespiestu grāmatu. 

Un, atklāti sakot, man kā lauku bibliotēkas vadītājai atlicināt tai 36 eiro ir ļoti sarežģīti. 

 

Vineta Armanoviča: – Mēs, piemēram, nopirkām trīs eksemplārus, lai var izmantot arī 

filiālbibliotēkās. 

 

S. Silmane: – Tā kā mazliet piesardzīgi izturos pret domu par oriģinālliteratūras 

iepirkumu, varbūt varētu apsvērt domu par valsts atbalstu šaurākam segmentam? Tik 
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daudz grāmatu šogad iznāk par Latvijas vēsturi, daudzas pat ar īpašo simtgades logo, 

– ja četras piecas šādas simtgades gadā iznākušās grāmatas būtu uzdāvinātas 

publiskajām bibliotēkām un ja tas savlaicīgi būtu ticis paziņots, ka mums būs šāds 

grāmatu grozs, – vai tas nebūtu skaisti? 

 

Dz. Punga: – 

 

Jā, tā nelaime ir, ka līdz šim visos valsts organizētajos iepirkumos grāmatas 

pienākušas ļoti vēlu. 

Man, piemēram, rotācijas kopā stāv atbalstītajā iepirkumā piešķirtā grāmata par Uldi 

Dumpi – mēs taču nevaram gaidīt gada beigas, lai nopirktu grāmatu par savu 

novadnieku, lasītāji to nesapratīs… 

 

I. Strazdiņa: – Tieši tā, lasītāji ļoti seko līdzi jaunumiem. Pati reizēm vēl neesmu kaut 

ko pamanījusi un paspējusi nopirkt, kad jau ir ieraudzījuši, nāk un prasa. 

 

Dz. Punga: – Tajā laikā, kad VKKF finansēja mērķprogrammas, atceros, ka bija lielais 

komplekts lielajām un mazais komplekts mazajām bibliotēkām – varētu būt arī tāds 

variants. Veidi un risinājumi valsts atbalstam ir dažādi, galvenais laikam ir griba un 

finansējums. Un vajadzētu tomēr komunicēt ar speciālistiem, jo kāds tad cilvēkiem, 

kuri paši te nestrādā un bibliotēku varbūt pat neapmeklē, var būt priekšstats par to, ko 

lasa un kādi ir lasīšanas paradumi? 

 

Oriģinālliteratūra un tehnoloģijas 

– Un ko tad lasītāji pieprasa? Vai ir kādas tematiskās līnijas, populārākie autori? 

 

I. Strazdiņa: – Piemēram, manā bibliotēkā ļoti iet detektīvromāni, lasa arī latviešu 

detektīvus – Daci Judinu, Ainu Mikeli, Margaritu Grietēnu. Apgāda “Kontinents” izdotie 

spriedzes un mīlestības romāni ir pieprasīti. Tā kā manā bibliotēkā nodibinājies 

literatūras klubiņš, ļoti cenšamies lasīt latviešu autorus, arī sērijas “Latvija. Mēs. XX 

gadsimts” grāmatas ļoti cītīgi lasījām. 

 

Vivita Armanoviča: – Pilsētas bibliotēkās tomēr topā ir latviešu autori – simtgades gadā 

varbūt arī vēl tādēļ, ka bijām organizējuši akciju “Izlasi simts latviešu autorus”. Pie 

mums vispār labi lasa latviešu rakstnieku darbus, arī par piedzīvojumiem, ceļojumiem, 

pazīstamiem cilvēkiem. 

 

Tāpat, ja ir kādi notikumi – tikko uz ekrāniem nonāca filmas “Homo Novus”, “Bille”, 

sāka runāt par filmas pēc romāna “Jelgava ‘94” uzņemšanu, grāmatas kļuva ļoti 

pieprasītas. Protams, lasa bestsellerus, nozaru literatūru. Bet interesanti, ka tie, kas 

lasa daiļliteratūru, pārsvarā nelasa nozaru literatūru, un otrādi. Tāpat arī, jo vairāk 

kādam autoram grāmatu, jo vairāk viņu lasa – paņem vienu grāmatu, tā iepatīkas, un 

tad meklē arī citas. 

 

I. Krieķe: – Mums Ozolniekos bibliotēka ir ļoti liela, un katrai grāmatai atrodas savs 

lasītājs. Līdzīgi kā pilsētā pēc pieprasītākajām grāmatām stāv rindā. Jo, kad lasošo 

loks grāmatu izlasa, tā turpmāk stāvēs plauktā. 

 

Bet mazajās bibliotēkās, kurām tikai 200–300 lasītāju, patiešām vairāk lasa spriedzes 

un mīlestības romānus – kopā komplektējam, braucam pēc grāmatām un labi redzam, 
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ka viņiem nav pieprasīts tas, kas mums liekas ļoti svarīgs un vērtīgs. Vai būtu 

vajadzīgs, lai katrā mazajā bibliotēkā būtu visas vērtīgās grāmatas – droši vien ne. 

 

Bet kādēļ tad kaimiņos, Igaunijā un Lietuvā, tomēr ir finansējums grāmatu 

iepirkumam? 

Varbūt izdalīt katrai bibliotēkai kādu summu, pēc tam pakontrolējot, lai par to tiešām 

tiktu nopirkta oriģinālliteratūra. 

 

Kādēļ mums nekrītas apmeklētāju skaits, drīzāk pat nedaudz pieaug? Jo vienmēr 

cenšamies iespējami ātri iepirkt visas jaunās grāmatas, tāpēc ka cilvēki tās ļoti 

pieprasa… 

 

I. Strazdiņa: – Tieši tā, kad nopērku jaunās grāmatas, aktīvie lasītāji tās triju mēnešu 

laikā izlasa. Cilvēki grib lasīt skaistas, jaunas grāmatas. 

 

– Man vienmēr šķiet ļoti interesanti, kā bibliotēkas uzzina par jaunajiem izdevumiem? 

No avīzēm, portāliem, raidījumiem? 

 

S. Silmane: – Principā ir arī visi jūsu nosauktie avoti, bet svarīgākie tomēr ir divi citi: 

LNB Bibliogrāfijas institūts izdod divus informatīvus izdevumus: “Literatūras Ceļvedis” 

un “Latvijas Jaunākās Grāmatas”, savukārt lielākais grāmattirgotājs, “Latvijas 

Grāmata”, veido elektronisku izdevumu “Jaunākās Grāmatas”, ko abonējam, tas ir 

iknedēļas jaunumu saraksts ar īsām anotācijām. 

 

– Iespējams, tas ir akmentiņš izdevniecību lauciņā: pasaulē lielās izdevniecības ik 

gadus jau rudenī veido katalogus nākamā gada izdevumiem. Ja Latvijas lielākās 

izdevniecības jau novembrī izsūtītu informāciju par nākamajā gadā plānotām 

grāmatām un piesūtītu to bibliotēkām, vai tas atvieglotu krājuma komplektēšanu? 

 

I Strazdiņa: – Zināmā mērā jā, īpaši, kad runa par vērtīgām un dārgām grāmatām, 

kuras mums noteikti vajadzētu. 

 

Dz. Punga: – Apsverot to, kāda veida valsts organizēts iepirkums bibliotēkām būtu 

vispieņemamākais, atradām vēl vienu jomu, kurā valsts varētu iesaistīties, un tas būtu 

pavisam vienkārši un skaidri: Bērnu un jauniešu žūrija (BJŽ). Šobrīd grāmatu 

komplektus lielākoties pērk pašas bibliotēkas. 

 

Jelgavas novada bibliotēkas ļoti aktīvi iesaistās BJŽ – kopumā 24, gan pagastu, gan 

skolu bibliotēkas piedalās žūrijā, no tām komplektu nopirkušas nav tikai pāris. Tas būtu 

ļoti labs atbalsts. 

 

Taču atkal runa ir par savlaicīgumu: kad sākas jaunā žūrija, bibliotēkas piesakās, 

uzraksta projektu, un zinām, ka grāmatas saņemsim nevis septembrī, kad bērniem 

lasītprieks jau beidzas un sākas skola, bet gan pavasarī, kad saraksts tikko paziņots. 

Jo vasarā bērni ļoti lielā skaitā apmeklē bibliotēkas. Vai arī varētu apmaksāt bērnu un 

jauniešu grāmatas. Tas būtu vēl viens segments, kur būtu nepieciešams valsts 

atbalsts. 

 

I. Strazdiņa: – Jā, vienmēr jāatgādina par savlaicīgumu, jo, tikko komplektu iedod 

novēloti, tas neko vairs nedod, jo esam to jau nopirkuši. 
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I. Krieķe: – Mums vienmēr prieks, ka bērni lasa, bet šovasar vecuma grupā 11+ 

skolotājas bija uzdevušas visiem skolēniem BJŽ grāmatas kā ieteicamo vasaras 

lasāmvielu. Tās bija četras klases, un mums uz komplektu vasarā stāvēja rindā vairāk 

nekā simts cilvēku… 

 

Situāciju mēģinājām risināt dažādos veidos, LNB ieteica, ka mums pašiem vajadzētu 

piedalīties projektā, bet bērni jau Ozolniekos ir tie paši. Kāda nozīme, vai mēs oficiāli 

piedalāmies vai ne, ja viņi tik un tā pie mums lasa grāmatas? Tādēļ BJŽ komplekts 

būtu nozīmīgs atbalsts, bet, kā jau kolēģes teica – tikai tad, ja to nodrošina jau 

pavasarī. 

 

Dz. Punga: – Jelgavas pilsētas bibliotēkai sadalei šogad bija piešķirti trīs pilnie BJŽ 

komplekti – vienu piešķīrām vienai, otru otrai bibliotēkai, trešo sadalījām. Jo bibliotēka, 

pārzinot savas lasītāju intereses, var piedalīties vienā, otrā vai trešā grupā. Un tad arī 

var paņemt tos eksemplārus, kuru pietrūkst. 

 

I. Strazdiņa: – Pie mums, piemēram, arī skolas bibliotēka nopērk visu komplektu, 

izsniedz, lai mainās savā starpā, un tad tie, kuri pirmie izlasījuši savus komplektus, 

ņem citiem vecumiem domātās grāmatas un lasa tās. Mēs arī aizņēmāmies no 

rotācijas kopas starpbibliotēku abonementa kārtā, jo visu nopirkt nevar. 

 

S. Silmane: – Varbūt valsts atbalsts varētu būt ne tikai grāmatu iegādei, bet arī 

tehnikai, tehnoloģijām? Piemēram, e-grāmatu kļūst ar katru gadu vairāk, un e-lasītājs 

ir diezgan dārgs, to cilvēki sev pērk diezgan reti. Varbūt tādi derētu arī bibliotēkās, lai 

var iznomāt. Vai arī pašām e-grāmatām. 

 

L. Zariņa: – Jā, e-grāmatu iegāde ļoti kavējas. Bija brīdis, kad šķita cerīgi, tika izveidota 

pat informācijas sistēma, lai tām piekļūtu, platforma lasīšanai, lasītāji to augstu 

novērtēja, bet šobrīd izdevēji nevēlas dot e-grāmatas bibliotēkām. Iespējams, baidās, 

ka tās varētu uzlauzt un grāmatas nozagt, bet man šķiet, ka platforma ir droša. 

 

E-grāmatas būtu liels pienesums Latvijas bibliotēkām, jo ir paaudze, kas tās lasa. 

V. Armanoviča: – Iespējams, valsts varētu iesaistīties šo jautājumu risināšanā starp 

visām pusēm? Ja reiz citur pasaulē atrasts risinājums, vai tad pie mums to nevar 

izdarīt? Jo, protams, bibliotēku apmeklētājiem ir interese lasīt arī e-grāmatas. 

 

Uzziņa 

 

Vai jāatjauno valsts iepirkums publiskajām bibliotēkām? 

 

Politisko partiju solījumi pirms vēlēšanām “KZ” rīkotajā diskusijā 

 

Jaunā konservatīvā partija, Evita Zālīte-Grosa: “Valoda ir mūsu identitātes pamats un 

būtiska kultūrizglītības sastāvdaļa. Grāmatu iepirkums ir nozīmīgs instruments šajā 

procesā, tādēļ – atbalstāms.” 

 

Nacionālā apvienība, Dace Melbārde: “Programma “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” atjaunojama, tiklīdz valsts budžetā rodas šāda iespēja un 

sabalansējot to ar citām kultūras nozares prioritātēm. No valsts budžeta šobrīd tiek 

līdzfinansēta programma “Bērnu un jauniešu žūrija”, kuras ietvaros notiek arī grāmatu 

iepirkumi programmas īstenošana.” 
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“Saskaņa”, Inga Goldberga: “Jā, galvenokārt, lai nodrošinātu latviešu oriģinālliteratūras 

pieejamību un bērnu literatūras iegādi. Jāizveido arī kārtība, kā nodrošināt e-grāmatu 

pieejamību bibliotēkās.” 

 

“Jaunā Vienotība”, Ints Dālderis: “Kultūras ministrijai budžeta iespēju ietvaros jāpalīdz 

pašvaldībām publisko bibliotēku krājuma papildināšanā.” 

 

“KPV LV”, Atis Zakatistovs: “Jā.” 

 

Zemnieku un zaļo savienība, Māris Kučinskis: “Grāmatu iepirkuma atjaunošana 

atbalstāma līdz ar VKKF finansējuma modeļa atjaunošanu.” 

 

“Attīstībai/Par!”, Dace Bluķe: “Bibliotēkās būtu jānonāk lielākam VKKF atbalstīto 

izdevumu eksemplāru skaitam. Iepirkums varētu būt kombinēts tādā veidā, ka valsts 

līdzfinansē bibliotēku krājumu veidošanu 50:50 ar pašvaldībām, taču valsts 

nenodarbojas ar konkrētu izdevumu iepirkšanu un izplatīšanu.” 

 

Sacensības «Bibliomāni» pulcē 25 ģimenes 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/sacensibas-bibliomani-pulce-25-gimenes 

25.11.2018. 

 

«Visa ģimene uz bibliotēku nākam katru otro 

svētdienu, lai atnestu izlasītās grāmatas un 

paņemtu jaunas. Šoreiz bibliotēkas 

apmeklējums izvērtās aizraujošāks, jo 

piedalījāmies ģimeņu spēlē «Bibliomāni». 

Svarīgākais bija piedalīties, un apliecināt 

sevi kā komandu. Uzdevumi bija ļoti 

interesanti. Pirmklasnieks gan mazliet 

sūdzējās, ka viņam nav ko darīt, taču vecāki iekrita lielā azartā. Pēc uzdevumu izpildes 

sapratām, ka ir mazliet jāatkārto latviešu alfabēts,» tā pēc ģimeņu spēles «Bibliomāni» 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atzina jelgavnieku Zenfu ģimene. 

Tā bija viena no 25 ģimenēm, kura šodien piedalījās Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

organizētajās ģimeņu sacensībās «Bibliomāni», apliecinot savu erudīciju, zināšanas, 

prasmes un arī veiksmi, risinot 11 uzdevumus. Ģimenes uz laiku (divas minūtes) cēla 

grāmatu torni, orientējās bibliotēkā, meklējot izlozētajos attēlos redzamo grāmatu 

vākus bibliotēkas grāmatu plauktos, aktivitātē «Grāmatu alfabēts» komandai noteiktā 

laikā bija jāsakārto dotās grāmatas alfabētiskā secībā, tāpat ģimenes pildīja burtu 

režģi, minēja mīklas, to, kurš vārds latviešu valodā ir tas pats vārds lietuviešu valodā, 

un risināja citus uzdevumus. 

 

Uzrunātās ģimenes portālam www.jelgavasvestnesis.lv atzina, ka spēlē piedalījušās, 

lai jautri pavadītu kopā laiku, kas neizdodas nemaz tik bieži. Šis bijis ļoti labs ģimenes 

kā komandas saliedēšanas pasākums. Lai gan šajā pasākumā galvenokārt bija 

jāapliecina savas zināšanas, komandu dalībnieki atzīst, ka, pildot uzdevumus, 

uzzinājuši arī dažus jaunus faktus. 

 

Medņu ģimeni piedalīties spēlē rosinājusi mamma Lolita, kurai ļoti patīk lasīt grāmatas 

un apmeklēt bibliotēku. Ģimene ir Pārlielupes bibliotēkas lasītāji. «Mēs pārējie 

pavilkāmies. Lielākais ieguvums no šī visa – pavadījām laiku kopā, koncentrējoties uz 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/sacensibas-bibliomani-pulce-25-gimenes
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vienu lietu, kas šodienas steidzīgajā laikā izdodas ļoti reti,» saka Medņu ģimenes tētis 

Guntars. Ģimene stāsta, ka ar visiem uzdevumiem tikuši galā diezgan labi, un tie bijuši 

interesanti. «Mums katrā uzdevumā bija kāds atbildīgais – Danielam padodas darbs 

ar datubāzēm un viņš letonika.lv sameklēja atbildes uz jautājumiem, Rafaels labi 

orientējās bibliotēkas grāmatu plauktos, Gabriels jau mājās bija patrenējies grāmatu 

torņa būvniecībā, pieļaujot, ka tāds uzdevums būs,» stāsta Lolita. Maksimālais 

komandas dalībnieku skaits bija pieci cilvēki, tāpēc māsa Estere šoreiz bija komandas 

līdzjutēja. 

 

«Šis bija foršs ģimenes saliedēšanas pasākums, reizē arī izglītojošs, jo uzzinājām arī 

jaunas lietas. Piemēram, to, ka tukšu eļļas pudeli nedrīkst mest šķiroto atkritumu 

konteinerā pie plastmasas,» stāsta Pootu ģimenes mamma Andra un meita Gerda. 

Komandā startēja arī dēls un brālis Jānis. Ģimene atzīst, ka, viņuprāt, grūtākais bija 

būvēt grāmatu torni uz laiku, taču 125 centimetrus augsts viņiem sanācis. 

 

Noslēgumā, saskaitot visus punktus, tika noskaidrotas piecas aktīvākās un erudītākās 

komandas, kuras tālāk dosies uz fināla sacensībām, kas notiks Šauļos 8. decembrī, 

kur sacentīsies arī piecas atraktīvākās komandas no Liepājas Centrālās zinātniskās 

bibliotēkas un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas. 

 

No Jelgavas sacensībām ceļazīmi uz Šauļiem saņēma: «Bļauriņi», «Gājputni», «3 

paaudzes», «Dzelksne», «Bez cīņas nav uzvaras». Šīs komandas dāvanā saņēma 

spēli «Latvijas fakti» un auduma maisiņus, bet pārējās ģimenes – auduma maisiņus 

un spēli «Ligretto». 

 

Pasākums tiek organizēts Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā. 

 

 

 

 

 

 

Ciklu «Es nāku no Jelgavas» noslēgs tikšanās ar Indru Rogu 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ciklu-es-naku-no-jelgavas-noslegs-tiksanas-ar-

indru-rogu 27.11.2018. 

 

Turpinoties Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta 

biedrības «Libro» un Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas organizētajam pasākumu ciklam «Es 

nāku no Jelgavas», 9. decembrī pulksten 14 

pilsētas bibliotēkā viesosies aktrise un režisore 

Indra Roga. Tikšanos bez maksas var apmeklēt 

ikviens interesents. 

Projekta mērķis ir sniegt interesentiem iespēju tuvāk iepazīt četras sabiedrībā zināmas 

personības, kuru izaugsmē būtiska loma ir bijusi Jelgavai. Šī būs cikla noslēdzošā 

tikšanās. 

 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ciklu-es-naku-no-jelgavas-noslegs-tiksanas-ar-indru-rogu
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ciklu-es-naku-no-jelgavas-noslegs-tiksanas-ar-indru-rogu
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Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras padomes piešķirto 

finansējumu, un pasākumus Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts 

apmeklēt ikviens interesents. 

 

3. decembrī pilsētas bibliotēka strādās no pulksten 12 

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/3-decembri-pilsetas-biblioteka-stradas-no-pulksten-

12 28.11.2018. 

 

Nākampirmdien, 3. decembrī, tehnisku iemeslu dēļ, Jelgavas pilsētas bibliotēka 

apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 12, informē bibliotēkā. 

Bibliotēkas darba laiks 3. decembrī mainīts gaidāmā elektroenerģijas pārtraukuma dēļ. 

 

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka pirmdienās lasītājiem ir atvērta līdz 

pulksten 19. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1543356000&cat=10&art=44885 

28.11.2018. 

  

http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/3-decembri-pilsetas-biblioteka-stradas-no-pulksten-12
http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/3-decembri-pilsetas-biblioteka-stradas-no-pulksten-12
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1543356000&cat=10&art=44885
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DECEMBRIS 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitātes pasākumi 2018. gada decembrī 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  4 

www.jelgava.lv  2 

www.liepajniekiem.lv  1 

www.jelgavnieki.lv  2 

www.biblioteka.lv  1 

www.novaja.lv  1 

Kopā 11 

 

Ģimeņu sacensībās Jelgavas «bibliomāni» uzrāda labāko rezultātu 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenu-sacensibas-jelgavas-bibliomani-

uzrada-labako-rezultatu 09.12.2018. 

 

Šajā nedēļas nogalē piecas 

jelgavnieku ģimenes ceļoja uz 

Šauļiem, lai piedalītos ģimeņu 

sacensību «Bibliomāni» finālā. Kopā 

vēl ar desmit komandām no 

Liepājas un Šauļiem, jelgavnieki 

piedalījās dažādu erudīcijas 

uzdevumu risināšanā, kā arī 

veiklības spēlēs. Lai gan cīņa bija 

līdzvērtīga arī citām komandām, labākos rezultātus uzrādīja un «Bibliomānu» titulu 

izcīnīja Pootu ģimene no Jelgavas. 

Par vietu sacensību finālā Jelgavas pilsētas bibliotēkā sacentās 25 ģimenes, bet 

ceļazīmi uz finālu «Zini vai mini» Šauļos, ieguva piecas pilsētas komandas  –  

«Bļauriņi», «Gājputni», «3 paaudzes», «Dzelksne», «Bez cīņas nav uzvaras». Šīs 

komandas sacensību finālā iesaistījās deviņu uzdevumu risināšanā – cēla grāmatu 

torni uz ātrumu, meklēja vārdus alfabēta režģī, pildīja uzdevumus par dabu, pārbaudīja 

savas valodas zināšanas, minot, kurš vārds lietuviešu valodā varētu būt atbilstošs 

vārdam latviešu valodā, pildīja testu uz laiku, kā arī paveica citus sacensību 

uzdevumus.   

 

Uzvarētāju ģimene no komandas «Dzelksne» portālam www.jelgavasvestnesis.lv 

atzina, ka spēlē piedalījās, lai pavadītu laiku kopā ar ģimeni, un tas arī ir izdevies – 

sacensību atmosfēra bija viegla un patīkama, dažādi uzdevumi saliedēja ģimeni, 

turklāt pēc to norises visiem sacensību dalībniekiem bija iespēja doties izzinošā 

ekskursijā uz Šauļu velosipēdu muzeju. «Mūsu uzvara nāca ļoti viegli. Tas, iespējams, 

saistīts ar to, ka komandā bijām kopā ar 11 gadus veco dēlu Jāni, kurš prot gan veikli 

lasīt, gan arī ātri reaģēt uzdevumos, kas ir uz laiku,» norāda Pootu ģimenes mamma 

Andra, papildinot, ka pasākumā piedalījās arī ģimenes ar mazākiem bērniem, kuriem 

dažādos uzdevumos krietni vairāk bija nepieciešama vecāku palīdzība. «Protams, arī 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.liepajniekiem.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenu-sacensibas-jelgavas-bibliomani-uzrada-labako-rezultatu
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenu-sacensibas-jelgavas-bibliomani-uzrada-labako-rezultatu
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mēs, pieaugušie, ar entuaziasmu iesaistījāmies spēlēs. Piemēram, ceļot grāmatu torni, 

izstrādājām veselu ģimenes strātēģiju, kā vajadzētu,» tā viņa. 

 

Jāpiebilst, ka otrajā un trešajā vietā sacensībās ierindojās komandas no Liepājas. 

Ikviens dalībnieks saņēma vecināšanas balviņas un atzinības rakstus par dalību. 

 

Jāatgādina, ka ģimeņu sacensības «Bibliomāni» tapa Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

pārrobežu projekta gaitā un tā galvenais mērķis bija veicināt paaudžu sadarbību, 

rosinot bērnus, vecākus un vecvecākus līdzdarboties un apgūt jaunas zināšanas, 

mācoties vienam no otra. Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja 

uzsver, ka pasākuma organizatori un sadarbības partneri jau saņēmuši daudz 

pozitīvas atsauksmes no sacensību dalībniekiem un tas tikai apliecina, ka pasākums 

ļāvis ģimenēm pavadīt brīvo laiku kopīgās aktivitātes, apgūstot jaunas zināšanas un 

mācoties sadarboties. Viņa norāda, ka komandu sastāvā bija gan tēvi, gan mammas, 

gan vecmāmiņas, kuri brīžiem izbaudīja spēles azartu pat vairāk nekā viņu bērni.  

 

Pasākums tika organizēts Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā. 

 

Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1544306400&cat=10&art=44975 

09.12.2018. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1544392800&cat=163&art=44979 

10.12.2018. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-bibliomanu-titulu-iegust-jelgavnieki-1/ 

09.12.2018. 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/gimenu-cina-biblioteka-227776 

20.12.2018. 

 

Indra Roga: «Neplānoju būt ne aktrise, ne režisore» 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/indra-roga-neplanoju-ne-aktrise-ne-rezisore 

09.12.2018. 

 

«Skolas laikā gāju dramatiskā teātra pulciņā 

– man ļoti patika tas, ko mēs tur iestudējām 

–, bet aktrise būt viennozīmīgi neplānoju. Šī 

profesija, tāpat kā režija, manā dzīvē bija 

drīzāk nejaušība. Klasisks stāsts, kad 

draudzene pierunā tevi kopā ar viņu braukt 

un iestāties kinoaktieru studijā – tevi pieņem, 

bet viņai atsaka,» par savu profesijas izvēli, 

bērnību, karjeru un dzīves gaitām šodien jelgavniekiem stāstīja aktrise un režisore 

Indra Roga. Ar šo tikšanos Jelgavas pilsētas bibliotēkā tika noslēgts pasākumu cikls 

«Es nāku no Jelgavas». 

Pasākuma gaitā, atbildot uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas 

pārstāves Baibas Īvānes–Kronbergas jautājumiem, I.Roga jelgavniekiem stāstīja par 

bērnību mūsu pilsētā, savu karjeru, kā arī izaicinājumiem sievas, mammas un 

režisores lomā. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1544306400&cat=10&art=44975
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1544392800&cat=163&art=44979
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-bibliomanu-titulu-iegust-jelgavnieki-1/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/gimenu-cina-biblioteka-227776%2020.12.2018
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/gimenu-cina-biblioteka-227776%2020.12.2018
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/indra-roga-neplanoju-ne-aktrise-ne-rezisore
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«Es mīlu Jelgavu kā savu dzimteni. Te ir tik daudz vietu, kas man vēl arī šodien raisa 

siltas atmiņas. Raiņa iela pie baznīcas, kura tad vēl nebija atjaunota. Akadēmijas ielas 

Mežsaimniecības parks, kura krūmu rindās mēs jutāmies kā tunelī. Teātra spēles 

dzīvoklī. Dzīve Meiju ceļā,» atminas I.Roga. Viņa stāsta, ka vecākiem bija liela loma 

viņas personības izveidē – pateicoties mammai, iegūta prasme novest lietas līdz 

galam, bet pateicoties tēvam māksliniekam – prasme pamanīt nianses un 

likumsakarības, kā arī vēlme saskatīt lietu būtību. «Ar tēvu vienmēr bija ļoti interesanti. 

No vienas puses viņš bija stingrs. Bet no otras – varēja mūs uzraut ar māsu augšā 

nakts vidū, lai brauktu skatīties, kāds ārā ir iespaidīgs mēness,» atminas I.Roga. 

 

Runājot par savas profesijas izvēli, I.Roga uzsver – tā bijusi drīzāk nejaušība, kas 

aizrāva. «Kinoaktieru studijā mani uzņēma 14 gadu vecumā un tad sākās lielā 

braukāšana uz Rīgu. Jāatzīst, ka pirmais gads bija ļoti grūts – man nesanāca it nekas. 

Atceros, ka es par to biju tik ļoti satraukusies, ka aktiermeistarības eksāmenā, es pat 

vārdu nevarēju pateikt – ierāvos stūrī, un klusēju. Nezinu, ko pedagogi tad manī 

saskatīja, kāpēc neizdzina... Viss mainījās pēc pusotra gada – vienā brīdī notika 

klikšķis un viss aizgāja – brīvība uz skatuves bija dzimusi, un tad sajutu, kas ir 

profesionālais āķis lūpā. Un tad pēc dēla piedzimšanas jau bija Latvijas Valsts 

konservatorijas aktieru fakultāte, divas sezonas Daugavpils teātrī, uzaicinājums uz 

Nacionālo...» tā viņa. 

 

Vēlāk I.Rogas ceļš viņu vedis uz Latvijas Kultūras akadēmiju, kur viņa ieguva maģistra 

grādu režijā. «Tas bija tas pats stāsts, kas ar aktiermākslu – šaubas, kas mijās ar 

nejaušību. Sākotnēji iestājos akadēmijā ar domu gūt iedvesmu,» atminas I.Roga. Viņa 

stāsta, ka tolaik iestājeksāmenus pieņēmis režisors Mihails Gruzdovs – viņas šā brīža 

vīrs un bērna tēvs. «Nebiju vēl redzējusi nevienu viņa izrādi. Bet baidījos, jo runāja, ka 

viņš esot stingrs. Prasīgs. Tā nu pēc pirmajiem viņa uzdevumiem, es atskārtu – es 

gribu pie viņa mācīties,» teic I.Roga. Viņa uzsver, ka šis mācību process pamazām 

mainīja domāšanu un nāca apziņa, ka režija ir viņas aicinājums. «Laiku pa laikam, jo 

īpaši mūsu profesijā, ir jāizsit griesti, lai sasniegtu jaunu līmeni,» secina režisore. 

 

Šobrīd I.Roga ir Valmieras Drāmas teātra mākslinieciskā vadītāja, kura strādā arī par 

pasniedzēju Latvijas Kultūras akadēmijā. Vērtējot izaicinājumus, jauno aktieru 

skološanā, viņa uzsver – vienu jaunieti pēc vidusskolas ir ļoti viegli sačakarēt, tāpēc 

katram uzmanīgi jāpalīdz sevis meklējumos. «Jaunajiem aktieriem ir jāiemācās būt 

brīviem un tikt pie savas domāšanas. Tā ir mūsdienu lielākā problēma – viņi atnāk 

pārāk pareizi un pārāk vienādi, un paiet vismaz gads, kamēr viņi sāk atbrīvoties. Man 

nevajag, lai viņš dara kā es – man vajag, lai viņš dara pa savam,» skaidro I.Roga, 

papildinot: aktieri nevar būt vienādi, jo katrā laikā jānāk ar ko jaunu. «Tādi kādreiz bijām 

mēs un tādi ir jaunie studenti – ar vēlmi mainīt un radīt ko pavisam jaunu,» tā viņa. 

Aktrise, režisore un pasniedzēja atzīst: šobrīd viņa veic ļoti sarežģītu, bet ārkārtīgi 

interesantu darbu. 

 

 Projekts «Es nāku no Jelgavas» tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras padomes piešķirto 

finansējumu. 

 

Miezītes bibliotēkā notiek remontdarbi; izmaiņas bibliotēkas darbā nav plānotas 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/miezites-biblioteka-notiek-remontdarbi-

izmainas-bibliotekas-darba-nav-planotas 12.12.2018. 

 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/miezites-biblioteka-notiek-remontdarbi-izmainas-bibliotekas-darba-nav-planotas
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/miezites-biblioteka-notiek-remontdarbi-izmainas-bibliotekas-darba-nav-planotas
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Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A 

norisinās remontdarbi, kuru gaitā ēkā 

plānots nomainīt novecojušās iekšējās 

komunikācijas, tostarp apkures un 

elektroapgādes tīklus, izveidot pasākumu 

zāli un veikt telpu kosmētisko remontu, kā 

arī paaugstināt energoefektivitāti, siltinot 

ēkas fasādi, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Darbi aizsākti novembrī, un to izpildes termiņš ir 

pieci mēneši. Jāpiebilst, ka tuvākajā laikā būvdarbi bibliotēkas darbību neietekmēs. 

Šobrīd remontdarbi notiek bibliotēkas 2. stāvā. «Tuvākajā laikā nekādas izmaiņas 

bibliotēkas darbībā nav paredzētas – neskatoties uz to, ka ēkā notiek remontdarbi, tā 

lasītājiem bez ierobežojumiem pieejama ierastajā darba laikā,» norāda L.Zariņa. Viņa 

papildina, ka šobrīd tiek remontēts bibliotēkas 2. stāvs, kurā atrodas krājums, bet 

abonements, ko izmanto lasītāji, ir bibliotēkas 1. stāvā. «Izmaiņas bibliotēkas darbībā 

iespējamas nākamā gada sākumā, kad remontdarbi ritēs abonementā, bet par to mēs 

informēsim laikus,» tā Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore. 

 

Miezītes bibliotēkas remontdarbu gaitā tiks paaugstināta ēkas energoefektivitāte, 

nomainot novecojušos elektrības un siltumtīklus, kā arī siltinot ēkas fasādi – tas 

palīdzēs mazināt siltuma zudumus. Savukārt bibliotēkas 2. stāvā, telpā, kur atradās 

repozitārijs, tiks izveidota pasākumu zāle. Tāpat darbu gaitā tiks paaugstināta vides 

pieejamība, ēkas 1. stāvā pārbūvējot labierīcības un pielāgojot tās cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

 

«Remontdarbi Miezītes bibliotēkā nav notikuši kopš 1986. gada, un šobrīd mūsu 

mērķis ir nodrošināt lietderīgu telpu noslogojumu, piemēram, izveidojot pasākumu zāli 

bibliotēkas 2. stāvā. Bibliotēkas telpās notiek ne vien mūsu organizēti pasākumi, bet 

telpas tiek izmantotas arī dažādu organizāciju pasākumu norisei. Tāpat ar katru gadu 

pieaug bibliotēkas apmeklētāju skaits – pagājuša gada nogalē mums bija 936 lasītāji, 

kas ir par 70 vairāk nekā 2016. gadā,» stāsta Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta 

Treigute, papildinot, ka jauniegūtā zāle sniegs plašākas iespējas dažādu pasākumu 

norisei, jo šobrīd pieejamās telpas ir par šauru. 

 

Darbus veic SIA «Zemgales būvserviss», un kopā ar pievienotās vērtības nodokli 

būvdarbu līguma summa ir 242 866,80 eiro. Darbu izpildes termiņš – pieci mēneši. 

 

Jāatgādina, ka Miezītes bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta no otrdienas līdz 

sestdienai. Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās bibliotēka strādā no 

pulksten 10 līdz 18, bet sestdienās – no pulksten 10 līdz 17. Pirmdienās un svētdienās 

bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. 

 

Publicēts arī: 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=35035 12.12.2018. 

 

Lasīšanas veicināšanas akcija "100 grāmatas par godu Latvijas simtgadei" 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47521&type=0 14.12.2018. 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=35035
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47521&type=0
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Latvijas simtgadē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas piedāvāja saviem lasītājiem īpašu 

veidu, kā atzīmēt šo nozīmīgo notikumu – 

izlasot 100 latviešu autoru grāmatas. 

Saņemot īpaši izveidotu bukletu, visa gada 

garumā par katru izlasīto grāmatu tika vākti 

zīmodziņi. Bukletā bija arī tāds neliels, 

bibliotekāru sastādīts „ieteicamās” literatūras 

saraksts dažādām vecuma grupām: bērniem, 

jauniešiem un pieaugušajiem. Iesākumā gan 

bibliotekāri, gan arī paši lasītāji bija diezgan skeptiski noskaņoti par izdošanos, jo 100 

grāmatas, tas tomēr nav nekāds joks. Apņēmības pilni, 123 lasītāji saņēma bukletus 

un uzsāka lasīšanas maratonu. 

 

Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka 49 no viņiem veiksmīgi sasniedza finišu – izlasīja 

100 latviešu autoru grāmatas. Īpaši priecē tas, ka starp tiem arī 5 ģimenes, kur lasīja 

visi - lielie un mazie.  Šiem lasītājiem tika rīkots svinīgs pasākums, pasniegti atzinības 

raksti un nelielas dāvaniņas. Pasākumu kuplināja Iecavas folkloras kopa „Tarkšķi”. 

 

Apskatot, kas visvairāk šīs akcijas laikā tika lasīts, tie ir darbi, kuri izdoti sērijās „Mēs. 

Latvija. XX gadsimts”, „Lata romāns”, bērniem „Bikibuki”, kā arī Dzintra Žuravskas, 

Daces Judinas, Dainas Avotiņas, Ingunas Baueres, Skaidrītes Gailītes, Ineses 

Zanderes, Māras Cielēnas, Evijas Gulbes, Māra Runguļa un daudzu citu latviešu 

autoru romāni, stāstu un dzejoļu grāmatas. 

 

Paldies visiem aktīvajiem un entuziasma pilnajiem lasītājiem un tiekamies kā vienmēr 

– bibliotēkā! 

 

Svētkos izmaiņas pilsētas bibliotēku darba laikā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-

laika-2018-12-17/ 17.12.2018. 

 

Ziemassvētku un Jaunā gada svētku laikā 

pilsētas bibliotēkās mainīts darba laiks. 

 

22. decembrī Jelgavas pilsētas bibliotēka būs 

slēgta, savukārt tās filiāles – Pārlielupes 

bibliotēka, Miezītes bibliotēka un bērnu 

bibliotēka „Zinītis” strādās no 10.00 līdz 15.00. 

23. decembrī, pirmssvētku dienā, Jelgavas 

pilsētas bibliotēka strādās no 10.00 līdz 15.00, 

bet filiāles būs slēgtas. Ziemassvētkos, no 24. decembra līdz 26. decembrim, visas 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas. 

 

Bibliotēkā iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-

jaunumiem-2 18.12.2018. 

 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2018-12-17/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/svetkos-izmainas-pilsetas-biblioteku-darba-laika-2018-12-17/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-2
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem-2
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20. decembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

notiks Jauno grāmatu diena, aicinot ikvienu 

lasītāju no pulksten 10 līdz 18 iepazīties ar 

šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 

Decembrī bibliotēkas grāmatu plauktus 

papildinājušas 196 jaunas grāmatas, 

tostarp latviešu oriģinālliteratūra, kā arī 

grāmatas par Ziemassvētkiem, pasakas un 

stāsti, kas būs saistoši mazajiem lasītājiem. 

 

«Jelgavas pilsētas bibliotēka iegādājusies tādas vērtīgas grāmatas kā profesores 

Janīnas Kursītes-Pakules «Dainu kodekss» – 798 lappuses biezu dainu simbolu 

vārdnīcu; Egīla Zirņa «Rīgas Latviešu biedrība trijos gadsimtos», kas ir veltījums Rīgas 

Latviešu biedrības 150. gadadienai, Arnolda Klotiņa «Mūzika pēckara staļinismā». Bet 

Latvijas simtgades zīmē iznākusi grāmata «LV top 100. Tautas izvēlētas visu laiku 

labākās dziesmas»,» jaunumus ieskicē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra 

Silmane. 

 

Ziemassvētku noskaņu radīs Guntara Rača grāmata «Reiz Ziemassvētkos», kurā 

dzejnieks un mūziķis apkopojis daudzu gadu laikā rakstītos, kā arī jaunus īpaši šim 

izdevumam radītus Ziemassvētku dzejoļus. Izdots arī CD, kas apkopo populāras 

dziesmas ar G.Rača vārdiem, kā arī dziesmu instrumentālos pavadījumus. 

 

Bērniem iegādātas tādas Ziemassvētku grāmatas kā Barbaras van den Speilhofas «13 

ņipri Ziemassvētku vīriņi», Eleonoras Barsoti «Ziemassvētkus gaidot» un Ingo Zīgnera 

«Mazais Pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti». 

 

Decembrī bibliotēkas krājumu papildinājis arī plašs tulkotās daiļliteratūras klāsts – 

mīlestības, spriedzes, vēsturiskie un kriminālromāni, piemēram, Kārenas Vaitas 

«Vēlmju koks», Paulīnes Petersas «Rubīnsarkanā istaba», Džona Ljēra Horsta 

«Medību suņi». Iegādātas arī daudzas grāmatas krievu valodā. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


