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Jelgavas pilsētas bibliotēku 2019. gada darba pārskata sagatavošanā piedalījās:  

 Lāsma Zariņa, JPB direktore; 

 Dzintra Punga, JPB direktores vietniece, novada pašvaldību bibliotēku metodiskā darba vadītāja; 

 Liāna Pastere, JPB direktores vietniece saimniecības darbos;  

 Klinta Kalnēja, JPB projektu vadītāja;  

 Olga Spirta, JPB BIS ALISE sistēmas administratore; 

 Haralds Bukšs, JPB datortīkla administrators; 

 Baiba Īvāne, JPB Informācijas nodaļas vadītāja;  

 Vivita Armanoviča, JPB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja; 

 Sandra Silmane, JPB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja; 

 Viktorija Agafonova, JPB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākā bibliotekāre; 

 Aiga Volkova, Jelgavas Pārlielupes bibliotēkas vadītāja; 

 Baiba Karčevska, bērnu bibliotēkas “Zinītis” vadītāja; 

 Liene Vespere, Miezītes bibliotēkas vadītāja.  

 

Vāka noformējumā izmantota Jelgavas pilsētas bibliotēkas drauga un sadarbības partnera, 

mākslinieka Raita Junkera glezna.  
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Apzīmējumu saraksts 
 

ASV Amerikas Savienotās Valstis 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

ES Eiropas Savienība 

IFLA International Federation of Library Associations  

(Starptautiskā Bibliotēku Asociāciju un Institūciju Federācija) 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

JPB Jelgavas pilsētas bibliotēka 

KAN Komplektēšanas un apstrādes nodaļa 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

LAN Lasītāju apkalpošanas nodaļa  

LBB  Latvijas Bibliotekāru biedrība 

LIKTA Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LU Latvijas Universitāte 

LR Latvijas Republika 

NS Novadpētniecība un senie izdevumi  

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

SBA  Starpbibliotēku abonements 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

(Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) 

VDK Valsts drošības komiteja 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VKKF Valsts kultūrkapitāla fonds 

ZRKAC  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 
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Pārskata perioda kopsavilkums 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka, metodiskais un konsultatīvais centrs 26 

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir 3 filiāles 

– Miezītes bibliotēka, bērnu bibliotēka “Zinītis” un Jelgavas Pārlielupes bibliotēka. 

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 prasmes un kultūru. Pārskata periodā JPB krājuma komplektēšanas un 

organizācijas prioritāte bija krājuma kvalitāte un pilnveidošana (sk. 30. lpp.). 

Pārskata gadā tika veiksmīgi pabeigta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas iegādāto tehnoloģiju ieviešana gan Jelgavas pilsētas bibliotēkā, gan bērnu bibliotēkā “Zinītis”. 

Tika uzstādīti drošības vārti, pašapkalpošanās ierīces un videonovērošanas ierīces.  Projekta ietvaros tika 

nomainīta  un uzlabota datortehnika (sk. 7., 52. lpp.).  

2019. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālē “Miezītes bibliotēka”, Dobeles šosejā 100A, tika 

pabeigti pārbūves darbi. Miezītes bibliotēkas telpas nebija remontētas kopš 1982. gada un ēkas ilgi gaidītā 

renovācija nu ļauj nodrošināt bibliotēkas vides un pakalpojumu pieejamību iespējami plašai lietotāju grupai.  

Pārskata gadā turpinājās rekonstrukcijas darbi ēkā Zemgales prospektā 7.  2020. gada maijā uz šo ēku 

tiks pārcelta Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle, bērnu bibliotēka “Zinītis”, kas šobrīd atrodas bērnu 

bibliotēkai nepiemērotās telpās (sk. 7. lpp.).  

Analizējot 2019. gada darba rādītājus jāsecina, ka visas Jelgavas pilsētas bibliotēkās ir palielinājies 

lietotāju skaits, jo īpaši Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā (sk. 15. lpp.). Tas skaidrojams ar to, ka lietotājiem 

tiek aktīvi piedāvātas dažādas iespējas un pakalpojumi, kuru klāsts papildinās un kvalitāte tiek nepārtraukti 

uzlabota.  

Nozīmīgs darba virziens ikkatrā bibliotēkā ir darbs ar bērniem. Bibliotēkas darbojas dažādās lasīšanas 

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

bibliotēkas pilsētas mēroga pasākumos un izglītības iestādēs. Īpašs gandarījums ir par šajā gadā ieviesto 

jauno pakalpojumu bērniem “Kanisterapija”, kā arī teātra pulciņa izveidošanu (sk. 15. lpp.).  

Jelgavas pilsētas bibliotēka ne tikai nodrošina bibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un 

informacionālo apkalpošanu, bet veic arī izglītojošo darbību, uzsverot mūžizglītības lomu vietējās 

sabiedrības attīstībā. Mācības notiek ne tikai bibliotēkas apmeklētājiem (pieaugušajiem, skolēniem, 

studentiem, senioriem) un citiem interesentiem, bet darbojamies arī kā konsultatīvais un metodiskais mācību 

centrs Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām (22. – 

25.lpp.).  
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1. Vispārīgs Jelgavas pilsētas publisko bibliotēku raksturojums 

Īss situācijas apraksts 

Jelgavas pilsētā bibliotekāros pakalpojumus sniedz 4 publiskās bibliotēkas, 13 izglītības iestāžu 

bibliotēkas, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas Jelgavas filiāle, kā arī LLU Fundamentālā bibliotēka. 

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

informācijas iestāde, Zemgales lielākā publiskā bibliotēka. Jelgavas pilsētas bibliotēka akreditēta kā reģiona 

galvenā bibliotēka, tā ir metodiskais un konsultatīvais centrs 26 Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību 

publiskajām bibliotēkām. Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes bibliotēka, bērnu bibliotēka 

“Zinītis” un Jelgavas Pārlielupes bibliotēka.   

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Pārskata periodā izmaiņas pilsētas bibliotēku juridiskajā statusā, struktūrā u.c. nav notikušas. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem  

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstības stratēģija 2016–2020 gadam paredz jaunu pakalpojumu 

ieviešanu un esošo pilnveidošanu, bibliotēkas lietotāju informācijpratības, medijpratības pilnveidi, 

bibliotēkas krājuma sistemātisku izvērtēšanu un mērķtiecīgu papildināšanu, informācijas tehnoloģiju un 

tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, vides pieejamības uzlabošanu. 

Pārskata gadā strādāts pie visiem izvirzītajiem mērķiem, paplašinot gan pakalpojumu klāstu (radīti 

jauni pakalpojumi, pilnveidoti esošie), nozīmīgs darbs paveikts pie jaunu tehnisko risinājumu ieviešanas un 

esošās materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas, pilnveidots bibliotēku krājums. Nozīmīgs darbs paveikts pie 

vides pieejamības uzlabošanas (Miezītes bibliotēkas rekonstrukcija), taču Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

pakapojumi joprojām nav pilnā mērā pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem (Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas ēka). 

 

Bibliotēku akreditācija  

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

2.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 932 484 975 944 1 044 685 

Pašvaldības finansējums 899 043 845 805 942 863 

Citi ieņēmumi:   101 822 

t. sk. maksas pakalpojumi 3 809 35 04 5 556 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums   480 

t. sk. citi piešķīrumi 19 393 126 635 95 786 

 

2.2. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku izdevumi                                              

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 937 062 976 242 1 045 990 

Darbinieku atalgojums (bruto) 370 751 413 071 409 530 

Krājuma komplektēšana 43 000 47 798 30 000 

 

 

Pašvaldības piešķirtais finansējums (sk. 2.1. tabulu) ir pietiekams un bibliotēkas attīstību veicinošs. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka veiksmīgi strādā, lai sagatavotu projektus, ar kuru palīdzību bibliotēka iegūst 

papildinājumu pašvaldības piešķirtajam finansējumam. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2019. gada maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālē “Miezītes bibliotēka”, Dobeles šosejā 100A, 

tika pabeigti pārbūves darbi, kas tika uzsākti 2018. gada novembrī. Būvdarbus veica SIA “Zemgales 

Būvserviss”. Kopējās izmaksas 211 969.37 EUR. Miezītes bibliotēkas telpas nebija remontētas kopš 

1982. gada.  

2019. gadā turpinājās rekonstrukcijas darbi ēkā Zemgales prospektā 7, kas uzsākti 2018. gadā.  2020. 

gada maijā uz šo ēku tiks pārcelta Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle, bērnu bibliotēka “Zinītis”, kas atrodas 

bērnu bibliotēkai nepiemērotās telpās, jo daļēji ierobežota pieeja vecākiem ar maziem bērniem un telpas nav 

pieejamas apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.  

Jebkuras pārmaiņas, kas rada pozitīvu vidi, ir nozīmīgas gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem, līdz 

ar to palielinās apmeklējums, kā arī cilvēku apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem.  
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2020. gadā plānotā lifta izbūve Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, pārtraukta uz 

nenoteiktu laiku nepietiekama finansējuma dēļ, taču ir piešķirts finansējums 3. stāva labierīcību izbūvei un 

kosmētiskajam remontam. 

 

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 

Pārskata gadā tika veiksmīgi pabeigta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas iegādāto tehnoloģiju ieviešana gan Jelgavas pilsētas bibliotēkā, gan bērnu bibliotēkā “Zinītis”. 

Tika uzstādīti drošības vārti, pašapkalpošanās ierīces un videonovērošanas ierīces.  Projekta ietvaros tika 

nomainīta novecojusī JPB Informācijas centra un apmeklētāju apkalpojošā personāla datortehnika. Tika 

nomainīts novecojušais serveris pret jaunu, mūsdienīgu serveri, kā arī iegādāta datortehnika jaunajām bērnu 

bibliotēkas “Zinītis” telpām. JPB un filiālbibliotēkās pakāpeniski tiek nomainīta datortehnika, līdz ar to 

neveidojas novecojušas datortehnikas uzkrājumi.  

Nākotnē paredzēts izveidot jaunu JPB tīmekļvietni, iegādāties 3D printeri un VR (virtuālās realitātēs) 

aprīkojumu, kā arī uzlabot darbinieku datortehniku, palielinot operatīvo atmiņu un nomainot cietos diskus 

pret ātrajiem SSD diskiem.  

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

2019. gadā galvenās problēmas materiālā un tehniskā stāvokļa jomā bija interneta regulāri traucējumi 

pēcpusdienā, kas būtiski ietekmēja BIS ALISE darbību, un bibliotēkas vides nepieejamība personām ar 

kustību traucējumiem.  

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas trijos stāvos, ikdienā apmeklētājiem pieejams 2. stāvs, kas 

apgrūtina nokļūšanu bibliotēkā vecāka gadagājuma cilvēkiem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Jelgavas pilsētas bibliotēkā lasītājiem, kuri paši veselības problēmu dēļ nevar atnākt uz 

bibliotēku pēc iespieddarbiem, bibliotēka tos piegādā mājās. Kopš 2019. gada bibliotēkas pakalpojumi tiek 

piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām – iespēja izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu nodošanas 

iekārtā. 

 

4. Personāls 

Personāla raksturojums  

2019. gada beigās Jelgavas pilsētas bibliotēkās kopā strādāja 32 bibliotekārie darbinieki (31 sieviete 

un 1 vīrietis), no tiem:  

 Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 21;  
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 Miezītes bibliotēkā – 2;  

 Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā – 5;  

 Bērnu bibliotēkā “Zinītis” – 4.      

30 cilvēki bija pilnas slodzes darbinieki, 2 cilvēki strādāja uz pusslodzi. Darbinieku sadalījums pēc 

vecuma: 20–29 gadi – 3 (9 %); 30–39 gadi – 6 (19 %); 40–49 gadi – 9 (28 %); 50–59 – 6 (19 %); 60–69 – 8 

(25 %) (sk. 4.1. attēlu).   

 

 

4.1. att. Jelgavas pilsētas bibliotēku bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām 

 

21 Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekam ir bibliotekārā izglītība, no tiem 11 darbiniekiem – 

augstākā bibliotekāra izglītība (sk. 4.1. tabulu). 

                                                                         4.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku bibliotekāro darbinieku izglītība 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 21 

t. sk. ar maģistra grādu                                7 

t. sk. ar bakalaura grādu 4 

t. sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību 

2 

t. sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993. g.)  

t. sk. ar profesionālo vidējo izglītību 4 

III profesionālais kvalifikācijas līmenis 4 

Ar izglītību citās jomās kopā 7 

t. sk. ar maģistra grādu                                  4 

20-29
9%

30-39
19%

40-49
28%

50-59
19%

60-69
25%

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
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t. sk. ar bakalaura grādu 3 

t. sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību 

 

t. sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993. g.)  

Ar vispārējo vidējo izglītību 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pārskata gadā 1 Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieks turpināja studijas LU Komunikācijas zinātnes 

doktora studiju programmā, 1 bērnu bibliotēkas “Zinītis” darbinieks uzsāka mācības LU Bibliotēkzinātnes 

un informācijas maģistra studiju programmā.  

 

Apbalvojumi un pateicības 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir izveidota tradīcija – pirms LR Proklamēšanas dienas 18. novembrī 

svinīgā darbinieku pasākumā sveikt kalendārajā gadā inovatīvākos, veiksmīgākos darbiniekus. 2019. gadā 

par Gada bibliotekāru Jelgavā nominēta JPB Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre Gundega Kalniņa. 

 

Finansējums personāla attīstībai  

Darbiniekiem ir iespējas piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, konferencēs un semināros, 

pieredzes braucienos, atbilstoši profesionālās pilnveides plānam mācīties LNB Kompetenču attīstības centra 

un citu izglītības iestāžu kursos (sk. 4.2. tabulu).  

Finansējumu profesionālās pilnveides nodrošināšanai piešķir ikgadējo budžeta līdzekļu ietvaros. 

Finansējums šim nolūkam ir pietiekams. Papildus finansējums personāla attīstībai tiek iegūts arī ar projektu 

izstrādi. 

4.2. tabula 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 24.01.2019. Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

(LNB) 

Rīgas Stradiņa 

universitāte  

Starptautiskā konference 

“Šķērsojot robežas 

pedagoģijā, politikā un 

medijpratībā” 

8 

2. 20.02.2019. Rīga Eiropas 

Parlamenta 

Birojs Latvijā 

“Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas 2019” 

2.5 

3. 28.02.2019. LNB LNB ”Nacionālās enciklopēdijas 

popularizēšana bibliotēkās, 

tajā skaitā jauni projekti 

tās satura pieejamības 

nodrošinājumā” 

2 
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4. 01.03.2019 Ķīpsalas 

izstāžu 

centrs, Rīga 

Latvijas 

grāmatizdevēju 

asociācija 

Starptautiska konference 

“Veiksmes faktoru 

meklējumi mūsdienu 

grāmatu (gada) tirgus 

realitātē” 

5 

5. 02.03. –
08.03.2019. 

Alkala de 

Enaresa, 

Spānija  

Latvijas 

Bibliotekāru 

Biedrība (LBB) 

Mācību mobilitātes 

brauciens Erasmus+ 

programmas KA1 projekta 

“Latvijas bibliotekāru – 

pieaugušo izglītotāju 

profesionālo IKT 

kompetenču 

paaugstināšana” ietvaros 

25 

6. 11.03.2019. Jelgava Zemgales 

reģiona 

Kompetenču 

attīstības centrs 

(ZRKAC) 

“E-prasmju diena 

Zemgales reģiona 

pedagogiem 2019” 

6 

7. 13.03.2019. LNB UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas tīkla 

“Stāstu bibliotēkas” 

seminārs 

 

8. 14.03.2019. Jelgava Izglītības 

attīstības centrs  

“Medijpratības integrēšana 

mācību un audzināšanas 

darbā” 

6 

9. 14.03.2019. Rīga  SIA “Latvijas 

grāmata” 

Pasākums “Bibliotēja”  

10. 02.04.2019. Daugavpils Eiropas 

Reģionālās 

attīstības fonds 

Konference “Bibliotēka 

digitālajā laikmetā: 

tradīcijas un inovācijas” 

7 

11. 09.04.2019. LNB IBBY Latvia // 
Latvijas Bērnu 

un jaunatnes 

literatūras 

padome, LNB 

Konference bērnu 

literatūras un bibliotēku 

speciālistiem “Vārds un 

attēls”  

8 

12. 16.04.2019. LNB LBB, LNB Latvijas bibliotekāru 20. 

konference “Bibliotēkas – 

dialogs ceļā uz 

pārmaiņām” 

6 

13. 17.04.2019. LNB LBB, LNB “Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2019: 

Bibliotekāru modes un 

stila diena”. LBB sekciju 

sapulces  

4.5 

14. 24.04. –
25.04.2019. 

Rīga  Valsts 

administrācijas 

skola 

“Projektu vadīšana valsts 

pārvaldes un pašvaldības 

iestādēs”  

16 



 12 

15. 04.04. –
03.06.2019. 

Rīga  Latvijas 

Universitātes 

(LU) Sociālo 

zinātņu fakultāte 

“Līderība un literatūra: 

organizāciju uzvedības 

izpēte” 

32 

16. 08.05.2019. Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka 

Jelgava pilsētas 

bibliotēka, LBB 

Zemgales nodaļa  

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

“Praktiskais radošums 

darba kolektīva labizjūtai 

– “Lai ko Tu domā, domā 

CITĀDI” 

4 

17. 24.05.2019. Jelgava ZRKAC “Kā dzirdēt un būt 

uzklausītam” 
2 

18. 26.06. –
28.06.2019. 

Jēkabpils UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

“Mazs solis cilvēkam, liels 

lēciens cilvēcei” 

16 

19. 01.07. – 

10.07.2019. 

Vācija  LBB  Pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Bavārijas 

bibliotēkām  

8 

20. 02.07.2019. Jelgava Biedrība 

“Project Net”, 

ZRKAC 

“Digitālā apguve, 

izmantojot paaudžu 

mācīšanos” 

6 

21. 27.07.2019. Rīga  Biedrība 

“Project Net” 

“Digitālā apguve, 

izmantojot paaudžu 

mācīšanos” 

6 

22. 13.08. –
04.12.2019. 

Jelgava ZRKAC  “Komandas darba 

vadīšana ABC” 

80 

23. 24.08. – 

30.08.2019. 

Atēnas, 

Grieķija 

Starptautiskā 

bibliotēku 

asociāciju un 

institūciju 

federācija 

(IFLA) 

IFLA Pasaules bibliotēku 

un informācijas kongress 
“Bibliotēkas: dialogs ceļā 

uz pārmaiņām” (Libraries: 

dialogue for change) 

 

24. 28.08.2019. Dobele  Dobeles novada 

Centrālā 

bibliotēka 

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

“Vasaras iedvesmas un 

radošuma skola” 

4 

25. 28.08.2019. Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka  

Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 

2014.–2020. gadam 

projekta LLI-110 

“Inovatīvu bibliotēku 

risinājumu izstrāde 

dažādām paaudzēm 

pierobežas reģionā” 

noslēguma konference 

8 
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“Bibliotēkas no paaudzes 

paaudzē” 

26. 18.09 –

19.09.2019. 

Jēkabpils LNB, LBB. 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

17. Bibliotēku 

novadpētniecības 

konference 

10 

27. 20.09.2019. Rīga  Rīgas Centrālā 

bibliotēka 

Starptautiskā konference 

“Baltu mantojums”  
 

28. 16.10.2019. Cēsis  Cēsu Centrālā 

bibliotēka 

Vidzemes novadu Bērnu 

un skolu bibliotēku 

darbinieku 18. konference 

“Efektīvi komunikācijas 

līdzekļi un mūsdienīgas 

prezentācijas prasmes 

21. gadsimta bibliotēkā”. 

8 

29. 27.09.2019. Rīga  AS “Latvijas 

Mediji”, SIA 

“Latvijas 

grāmata” 

“Iedvesmojošas sarunas 

krāsainam rudenim” 

 

30. 30.09. –
29.10.2019. 

Jelgava Mācību centrs 

“BUTS” 

“Datu analīze un pārskatu 

sagatavošana ar MS 

Excel” 

40 

31. 02.10.2019. Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka 

LNB, UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija, LBB 

Zemgales reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši”  

3 

32. 08.10.2019. Rīga  Audiovizuālo 

mediju 

piedāvājuma 

kritikas biedrība 

“Ētikas tilts 

Latvijā”, LU 

Starptautiska konference 

“Bērnu tiesības un 

ekrānmediju piedāvājums” 

6 

33. 29.10.2019. Rīga  Valsts izglītības 

attīstības 

aģentūra 

Konsultāciju seminārs 

2019. gada Nordplus 

Pieaugušo izglītības 

projektu īstenotājiem – 

koordinatoriem un 

partneriem 

2 

34. 31.10.2019. Rīga Kultūras 

informācijas 

sistēmu centrs 

EBSCO datubāzu 

apmācību seminārs 

speciālajām un 

zinātniskajām bibliotēkām, 

kā arī publiskajām 

bibliotēkām 

2 

35. 13.11.2019. Bauska Bauskas 

Centrālā 

bibliotēka  

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

5 
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“Bibliotēkas – visuma 

centrs”  

36. 25.11.2019. Eiropas 

Savienības 

mājā, Rīga 

LR Ārlietu 

ministrija, 

Eiropas 

Parlamenta 

birojs Latvijā, 

Eiropas 

Komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Eiropas informācijas diena 

“Zaļi. Digitāli. Sociāli” 

5.5 

37. 06.12.2019. LU Lībiešu 

institūts, 

Rīga  

Latvijas 

stāstnieku 

asociācija, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

IV Latvijas stāstnieku 

konference “Kaimiņu, 

nāburgu, sābru būšana” 

6 

38. 13.12.2019. Rīga Latvijas 

Informācijas un 

Komunikācijas 

tehnoloģijas 

asociācija 

(LIKTA) 

Projekta “Digitālās 

kompetenču attīstības 

sistēmas” noslēguma 

seminārs 

4 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galvenie rādītāji  

5.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku pamatrādītāji 

 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 10 914 10 916 11 556 + 0.01 %; + 5.9 % 

t. sk. bērni 4 244 4 364 4 656 + 2.8 % ; + 6.7 % 

Bibliotēkas apmeklējums 99 266 111 886 11 2870 + 12.7 %; + 0.9 % 

t. sk. bērni 27 542 28 200 28 712 + 2.4 %; + 1.8 % 

Virtuālais apmeklējums 52 737 56 326 60 220 + 6.8 %; + 6.9 % 

Izsniegums kopā 198 847 206 486 190 661 + 3.8 %; - 8.3 % 

t. sk. grāmatas 149 987 158 799 152 270 + 5.9 %; - 4.1 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 41 111 38 248 38 391 - 6.9 %; + 0.4 %  

t. sk. bērniem 35 510 37 207 32 069 + 4.8 %; - 13.8 % 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

17.8 18 19.5  

t. sk. bērni līdz 18 g. 34.9  35.1 37.5  

Iedzīvotāju skaits pilsētā* 61 183 60 804 59 202  
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Bērnu līdz 18 g. skaits 

pilsētā** 

12 147 12 407 12 405  

*Piezīme: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.  

       *Piezīme: Centrālās statistikas pārvaldes dati. 

 

Analizējot 2019. gada darba rādītājus jākonstatē, ka visas Jelgavas pilsētas bibliotēkās ir palielinājies 

lietotāju skaits (+640), jo īpaši Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā (+471). Lietotājiem tiek piedāvātas dažādas 

iespējas un pakalpojumi, kuru klāsts papildinās un kvalitāte tiek nepārtraukti uzlabota. Bibliotekārais 

aptvērums pamazām, bet nemainīgi palielinās. Neskatoties uz bibliotēku lietotāju pieaugumu, pārskata 

periodā ir samazinājies izsniegumu skaits.    

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Nozīmīgākais tehnoloģiskais jauninājums pakalpojumu attīstībā pārskata gadā ir pašapkalpošanās 

risinājumu ieviešana Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā “Zinītis”. Noslēdzoties Interreg V-A 

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ieviesti jauni pašapkalpošanās risinājumi – drošības 

vārti, pašapkalpošanās iekārta, grāmatu nodošanas iekārta, izglītojamie var izmantot jaunu interaktīvu spēli 

dabaszinātnēs. 

Bibliotēku vides sakārtošanas un pieejamības nodrošināšanas jomā kā nozīmīgākais notikums šajā 

gadā neapšaubāmi ir Miezītes bibliotēkas renovācija, kas pavērusi plašākas iespējas apkalpot lietotājus. 

Tīrās un gaišās telpās cilvēkiem ir patīkamāk uzturēties. Otrā stāva telpas pēdējā ceturksnī tika izmantotas 

trim pasākumiem. Otrā stāva gaitenī izvietotas vitrīnas un iekaramās sistēmas izstādēm. Bibliotēkā pēc 

renovācijas jau organizētas divas izstādes. Atsevišķā telpa bērniem dod iespēju piesaistīt bērnu auditoriju. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir uzsākts jauns darba virziens – skolas brīvlaika aktivitātes bērniem 

vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Pārskata gadā kopumā bija 16 tikšanās reizes, kurās bibliotēku apmeklēja 156 

bērni. 

Sadarbojoties ar Valsts policiju un CSDD, bērnu bibliotēkā “Zinītis” tika organizēta Veloskola 

bērniem, kā arī gada beigās uzsākta ilgi plānota un gaidīta aktivitāte bērnu bibliotēkā – Kanisterapija 

bērniem sadarbībā ar biedrību “HP canis Latvia”. Terapijas grupā iesaistīti 10 Jelgavas pamatskolas 

“Valdeka” – attīstības centra 1. klases skolēni ar lasīšanas traucējumiem, kas turpmāk terapiju bibliotēkā 

apmeklēs reizi mēnesī. Savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālē “Pārlielupe” izveidota jauan iniciatīva – 

teātra pulciņš. 
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E-grāmatu bibliotēka  

5.2. tabula 

E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 373 1034 
                *Piezīme: KISC dati. 

 

Pārskata gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1 894 bibliotēkas lietotājiem (par 73 % vairāk 

salīdzinājumā ar 2018. gadu). Piešķirot lietotājiem autorizācijas datus, parastā procedūra ir iepazīstināšana 

ar autorizētā lietotāja iespējām (attālināti pasūtīt un rezervēt izdevumus; pagarināt tos; piekļūt “3td e-

GRĀMATU bibliotēkai” (turpmāk tekstā – e-grāmatu bibliotēka). 

2019. gadā e-grāmatu bibliotēkā bija pieejamas 307 grāmatas.  

E-grāmatu bibliotēkas lietotāji pozitīvi novērtēja, ka 

 pakalpojums ir pieejams bez maksas; 

 reģistrācija bibliotēkā ir vienkārša un saprotama; 

 e-bibliotēkas grāmatas iespējams lasīt datorā, planšetdatorā un viedtālrunī; 

 tiek pievienotas tieši nesen izdotās grāmatas un populāras grāmatas; 

 pastāv iespēja izvēlēties lasāmvielu pēc kategorijas; 

 grāmata ir pieejama jebkur un jebkurā laikā; 

 grāmatas lasīšanas laiku var pagarināt; 

 jaunās grāmatas papildina bibliotēku noteiktajā dienā – trešdienās; 

 ir pieejama lietošanas pamācība darbam ar e-grāmatu bibliotēku.  

Lietotāji ir ieinteresēti, lai būtu iespēja pieslēgties e-grāmatu bibliotēkai caur mobilo lietotni; vēlas, 

lai tiktu norādīts lasāmās lappuses numurs u. c. 

Kā trūkums jāatzīmē tas, ka ne visi lietotāji vēlas lasīt grāmatas elektroniskā formātā vai vispār lasīt 

tiešsaistē. 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieki aktīvi popularizē “3td e-GRĀMATU bibliotēku” un stāsta par 

tās ieguvumiem gan bibliotēku lietotājiem, gan kolēģiem no Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldību 

publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām. Informatīvs materiāls no KISC par e-grāmatu bibliotēku 

vienmēr tiek pārsūtīts Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga lietotājiem.  

Saite uz e-grāmatu bibliotēku ievietota WebPAC https://jelgava.biblioteka.lv, informācija par 

pakalpojumu tika publicēta reģionālo un vietējo mediju portālos, bibliotēkas tīmekļvietnē. 

https://jelgava.biblioteka.lv/
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“Digitālās nedēļas” ietvaros visiem interesantiem tika piedāvāta praktiskā nodarbība “Lasi 

elektroniskās grāmatas latviešu valodā: “3td e-Grāmatu bibliotēka”. 

Informācija par e-grāmatu bibliotēku ir norādīta izdales lapās par datubāzēm, ir izveidotās arī 

speciālās grāmatzīmes (sk. 5.1. attēlu). 

 

 

5.1. att. Informatīvie materiāli par “3td e-Grāmatu bibliotēku”               

Jelgavas pilsētas bibliotēkās uz grāmatām, kas ir pieejamas elektroniskā veidā, ir uzlīmes ar tekstu 

“Grāmata pieejama e-Grāmatu bibliotēkā 3td.lv” (sk. 5.2. attēlu).  

 

 

5.2. att. Uzlīmes uz JPB krājuma grāmatām “Grāmata pieejama e-Grāmatu bibliotēkā 3td.lv” 

 



 18 

Informācija par to, ka grāmata ir pieejama arī “3td e-Grāmatu bibliotēkā” ir pievienota grāmatas 

aprakstā MARC 21 500. laukā, kas dod iespēju grāmatas no e-bibliotēkas meklēt Jelgavas reģiona bibliotēku 

kopkatalogā. 

Iespēja lasīt “3td e-Grāmatu bibliotēkā” tiek popularizēta arī bibliotēkas sociālo tīklu kontos, kā arī 

Lasītāju klubiņā. Ir novērojama pozitīva tendence – cilvēki, kas ilgu laiku nav apmeklējuši bibliotēku, 

atgriežas, lai iegūtu iespēju piekļūt e-grāmatu bibliotēkai, kā arī, izsakot vēlmi izmantot tieši šo jauno 

pakalpojumu, bibliotēkā reģistrējas jauni lasītāji. 

 

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

Jaunu lasītāju piesaisti veicina ikviena kvalitatīvi veikta pilsētas bibliotēku aktivitāte.  

Plaša pilsētas iedzīvotāju aptauja par bibliotēku pakalpojumiem 2019. gadā nav veikta, bet ikvienam 

interesentam ir iespējams izteikt savu viedokli mutiski, bibliotēku profilos sociālajos tīklos, bibliotēkas 

tīmekļvietnes sadaļā “Jautā bibliotekāram” www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-

celvedis/jauta-bibliotekaram (sk. 5.3. attēlu). 

 

5.3. att. JPB tīmekļvietnes sadaļa “Jautā bibliotekāram” 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Jelgavas pilsētas bibliotēkām nav ārējo apkalpošanas punktu. 

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkā Akadēmijas ielā 26 nav nodrošināta vides pieejamība personām ar 

kustību traucējumiem, tiem joprojām pieejams tikai 1. stāvs. Diemžēl pēc budžeta apstiprināšanas kļuva 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram
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skaidrs, ka ieplānotie lifta būvniecības darbi 2020. gadā nenotiks. Jelgavas pilsētas bibliotēkā lasītājiem, kuri 

paši veselības problēmu dēļ nevar atnākt uz bibliotēku pēc iespieddarbiem, bibliotēka tos piegādā mājās. 

Pārskata periodā šo pakalpojumu izmantoja 22 Jelgavas pilsētas iedzīvotāji.  

Jau piecus gadus JPB piedāvā bezmaksas pakalpojumu lasītājiem, kuri paši dažādu iemeslu dēļ vairs 

nevar lasīt, bet labprāt to gribētu. Bibliotekāri dodas pie klienta uz mājām un lasa viņam priekšā. Cilvēku 

loks, kuriem šāds pakalpojums ir nepieciešams, tiek apzināts sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi. 

2019. gadā šo iespēju izmantoja 2 cilvēki.  

2018. gadā 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. 2019. gadā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāle  pagarinājusi savu darbalaiku, 

līdz ar to kļuvusi ērtāk pieejama, un lietotāji izvēlas izmantot šīs bibliotēkas pakalpojumus bez JPB 

starpniecības. 

Pārskata periodā mainījusies Miezītes bibliotēkas pieejamība. Pēc ēkas renovācijas, bibliotēka 

ieguvusi uzbrauktuvi, kura apmeklētājiem ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiņiem nodrošina piekļuvi  

grāmatu un periodikas krājumam abonementā, kā arī bērnu nodaļai. 

2020. gadā bērnu bibliotēka “Zinītis” pārcelsies uz savu jauno mājvietu, kurā pieejamības jautājumi 

būs pilnībā atrisināti. 

JPB izstāžu galeriju regulāri apmeklē Jelgavas dienas centru klienti. Pārskata gadā notikuši vairāki 

bibliotēkas iepazīšanas pasākumi – ekskursijas cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no valsts 

sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ziedkalne”.  

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

Pārskata gadā Jelgavas pilsētas bibliotēku lietotāju sadalījums pa vecuma grupām ir šāds: 16 % 

lietotāju ir vecumā no 16 līdz 25 gadiem, 18 % no 26 līdz 40, 18 % no 41 līdz 60 gadiem, 32 % no 7 līdz 15 

gadiem, 14 % no 61 gada un vecāki, 2 % bērni līdz 7 gadu vecumam. Statistikas dati apliecina, ka Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas aptver ļoti plašu mērķauditoriju, tās ir pakalpojumu sniegšanas un tikšanās vietas 

ģimenēm, bērniem, studentiem, senioriem, strādājošiem un nestrādājošiem pilsētas iedzīvotājiem, no 

dažādām sociālajām grupām, tāpēc arī bibliotēkas pakalpojumu klāsts ir plašs un iespējami visaptverošs, 

pievēršoties katrai mēķgrupai. 

Pakalpojumi visām mērķgrupām: informācijas pieejamība par bibliotēkas aktualitātēm 

tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv un sociālajos medijos; informācijas saņemšana par bibliotēkas 

jaunieguvumiem un pasākumiem uz e-pastu; interešu grupu sanāksmes; tematiski pasākumi, radošās 

darbnīcas; semināri; datorapmācības ikvienam interesentam bez priekšzināšanām un iemaņām datora 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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lietošanā; individuālās konsultācijas konkrētos datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas 

jautājumos; 

Tematiskie pasākumi ģimenēm un pieaugušajiem: dalība pilsētas mēroga pasākumos, piemēram, 

zinību dienas svētkos “ZinīBUMS”, Metāla svētkos, Baltu vienības dienā, Muzeju naktī; tikšanās bibliotēkā 

ar rakstniekiem, māksliniekiem, pētniekiem u.c. ievērojamām personām; UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas “Stāstu bibliotēkas” tīkls Jelgavas pilsētas bibliotēka, projekts “Sienas, kas runā”; dažādi interešu 

klubiņi – lasītāju klubiņi, Vecmāmiņu klubiņš, dekupāžas pulciņš u.c. 

2019. gadā notikušas tikšanās ar autoriem – Valdi Atālu, Oskaru Tarvidu, Daci Judinu un Arturu 

Nīmani, Andru Manfeldi, Eduardu Aivaru, Ingu Pizāni, Daci Micāni-Zālīti, Rasmu Urtāni, Andritu 

Grīnbergu, Dzintaru Tilaku, Armandu Puči, Luīzi Pastori, Inesi Valteri. 

Bibliotēkās organizētas dažādas un daudzveidīgas lekcijas un prezentācijas. Mākslas zinātnieka 

Dr. h. c. art. Imanta Lancmaņa lekcija ”Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās Kurzemē” 

bija viskuplāk apmeklētā. To noklausījās gandrīz 200 jelgavnieku. 

Notikušas dažādas tikšanās un aktivitātes, tostarp tikšanās  ar Ojāru Spārīti; Uzvedības.lv speciālisti 

Līgu Bērziņu; Dzintru Līci; Mairitu Lūsi; Ilzi Neimani; Andri Tomašūnu, Annu Tamužu; Daini Īvānu u.c. 

Kopā ar sadarbības partneriem esam atklājuši dažādas izstādes, koncertus, izrādes, priekšlasījumus, daži 

no tiem: 

 ceļojošā izstāde “Ak, svētā Lestene!”; 

 teātra izrāde “Tautasdziesmas DNS manī”; 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta, mākslas vēsturnieka Ojāra Spārīša priekšlasījums 

“Nacionālās identitātes daudzveidības, piederības apziņas un nacionālo kultūras formu saglabāšanās 

perspektīva”; 

 koncerts “No klasikas līdz tango”, kurā uzstājās Jelgavas Mūzikas skolas akordeonistes Darja Grišina 

un Anta Puķīte ar skolotāju Ludmilu Furmanovu un Jeļena Jasjuļaņeca ar skolotāju Mariju Vasiļjevu; 

 seminārs “Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas”; 

 izstāde “Latviešu Dziesmu svētki ārpus Latvijas” un Askolda Saulīša dokumentālās filmas 

“Dziesmuvara” (2018) seanss, Daiņa Īvāna priekšlasījums “Valstgriba un Dziesmusvētki”; 

 lietuviešu mākslinieka Laimutis Šiurna izstāde “LIETUVAI 101”; 

 Latviešu valodas aģentūras  izstāde „Kļūdies tā, lai citiem prieks”; 

Sadarbībā ar SIA “OC Vision” un SIA “ „Vision Express Baltija” Jelgavas pilsētas bibliotēka saviem 

lasītājiem uzsākusi piedāvāt bezmaksas lasāmbrilles. Jelgavas pilsētas bibliotēkā devām iespēju  sekot līdzi 

ideju forumam “TEDxRiga 2019” tiešraidei. 2019. gada foruma tēma bija “Together” jeb “Kopā”.  
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2019. gada vasarā pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas notika filmas “Jelgava 94” filmēšana. Izveidojām  

3 lielformāta banerus – “Pa J. Joņeva romāna “Jelgava 94” pēdām. Bibliotēka. Filmēšana. Citādais 

skaistums”. 

Atvērta puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka, jaunais pakalpojums tiek piedāvāts arī 2020. gadā. 

Pārskatā gadā tika aizsākti filmu ceturtdienu vakari ar Askolda Saulīša dokumentālo filmu 

“Dziesmuvara” un režisores Ināras Kolmanes spēlfilmu “Bille”. 

Turpinās Ģimenes dienu tradīcijas, Muzeju nakts, organizējām Patriotu dienu un 4.maija Baltā 

galdauta svētkus. Ģimenes dienu tradīcijām pievienojušās arī filiālbibliotēkas – Miezītes un Pārlielupes 

bibliotēka.  

Plašu un aizraujošu programmu bibliotēka piedāvā Dzejas dienās – bibliotēka aicināja visus uz 

Dzejas dienām “Dzejnieka kurpēs” , dodoties pilsētas ielās ar dzejriteni un baudot dzejas slamu un dzejas 

kulmināciju Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zālē. 

Piedāvājām regulāras kultūrvēsturiskas ekskursijas–ceļojumus laikā pa bibliotēkas ēku un 

apkārtni “Sienas, kas runā”. 

Bibliotēka īsteno dažādus izglītojuošus, kā arī izklaidējošus pakalpojumus un sarīkojumus bērniem, 

skolēniem un studentiem.  

 

Uzziņu un informācijas darbs  

Bibliotēka joprojām ir nozīmīgs resurss un instruments informācijas ieguvē. Bibliotēkas apmeklētāji 

vēršas pie darbiniekiem ar visdažādākajām uzziņām, no vienkāršas līdz ļoti komplicētai. 

Kopā 2019. gadā sniegtas 1703 uzziņas. Liela daļa uzziņu saistītas ar novadpētniecības jautājumiem, 

tās veic Informācijas nodaļas speciālisti, pārsvarā skolēnu, studentu un pētnieku, vietējās vēstures aktīvistu 

un iestāžu darbinieku vajadzībām. Savukārt Informācijas centrā uzziņas saistītas ar ļoti praktiskiem 

jautājumiem, un parāda publiskās bibliotēkas visaptverošās funkcijas un misiju, aptverot arī dažādas sociālās 

grupas un palīdzot mazināt digitālo plaisu sabiedrībā. Bibliotēkas lietotājiem bijusi nepieciešama palīdzība, 

piemēram, šādu jautājumu risināšanā: 

 e-pasta adreses izveidošana; 

 Curriculum Vitae izveidošana; 

 reģistrēšanās Latvijas Valsts arhīva tīmekļvietnē un VDK iestāžu publiskoto dokumentu meklēšana; 

 likuma pantu, tiesas spriedumu meklēšana; 

 viedtālruņa un sociālo tīklu lietošana; 

 prezentāciju veidošana; 
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 čeku reģistrēšana VID čeku loterijai; 

 e-paraksts; 

 dokumentu un attēlu izgūšana no viedierīcēm; 

 sludinājumu ievietošanā internetā; 

 internetbankas kodu kalkulatora un mobilās lietotnes Smart-ID lietošana; 

 elektrības rādījumu nodošana, reģistrēšanās vietnē elektrum.lv; 

 aviobiļešu rezervācija, viesnīcu rezervēšana; 

 u.c. 

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Jelgavas pilsētas bibliotēka ne tikai nodrošina bibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un 

informacionālo apkalpošanu, bet veic arī izglītojošo darbību, uzsverot mūžizglītības lomu vietējās 

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, planšetdatori, multifunkcionālais printeris). 

Tas dod iespēju piedāvāt regulāras un daudzpusīgas nodarbības dažādām mērķgrupām.    

Jau vairākus gadus JPB piedāvā apgūt datorprasmes ikvienam interesentam bez priekšzināšanām un 

iemaņām datora lietošanā. Visaktīvāk šo iespēju izmanto vecākā gadagājuma cilvēki. 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, nodarbībās var iemācīties izveidot savu e-pasta adresi, 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. Pagājušajā gadā datornodarbības apmeklēja 16 cilvēki, taču 

pieteikušies nodarbībām bija krietni vairāk bibliotēkas lietotāju un pilsētas iedzīvotāju. Tā kā šajā gadā 

nodrošinājām apjomīgu trīs mēnešu praktisko nodarbību ciklu Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldību 

publisko un izglītības iestāžu bibliotekāriem, visiem iedzīvotājiem, kuri to vēlējās, nevarējām nodrošināt 

apmācības resursu trūkuma dēļ. 



 23 

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

konkrētos datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos. Pārskata gadā 41 cilvēkam 

sniegtas 62 individuālās konsultācijas.   

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. 2019. gadā “Digitālās nedēļas” galvenās tēmas bija digitālā identitāte, digitālās prasmes 

nākotnes digitālajam darbam, drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas, kritiskā domāšana un mediju 

pratība u.c. Atbilstoši tam JPB ar filiālbibliotēkām piedāvāja vairākus digitālo prasmju veicināšanas 

pasākumus. Bibliotēkas lietotāji mācījās izmantot e-pakalpojumu portālus, iepazinās ar bibliotēkas 

pakalpojumu attālinātas lietošanas iespējām, reģistrējās “3td e-GRĀMATU” bibliotēkā, stiprināja savas 

zināšanas un prasmes  mediju un informācijas lietošanā, klausījās Nodarbinātības valsts aģentūras speciālista 

lekciju par e-prasmēm darbam, sev un karjerai. Kopumā “Digitālās nedēļas” desmit organizētos pasākumus 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās apmeklēja 154 cilvēki.  

2019. gadā piedalījāmies arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā akcijā 

“Dienas bez rindām”, kuras laikā konsultējām visus interesentus par e-pakalpojumiem – kādi e-pakalpojumi 

pieejami, kas nepieciešams, lai lietotu e-pakalpojumus, kur tos atrast, kā pieteikt, kā saņemt atbildi utt. 

Visvairāk bibliotēkas apmeklētāji interesējas par internetbankas lietošanu viedierīcēs, portālu Latvija.lv un 

E-veseliba.lv izmantošanu, Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) lietošanu. Akcijas laikā tika piedāvāta 

īpaša, vēl nebijusi aktivitāte – tiešsaistes viktorīna par e-pakalpojumiem, ar mērķi noskaidrot zinošākos 

Latvijas novadus (iestādes, bibliotēkas u.c.), kā arī izglītot dalībniekus par dažādiem ar e-pakalpojumiem 

saistītiem jautājumiem. Pēc akcijas rīkotāju apkopotajiem datiem Jelgavas pilsētas bibliotēka ierindojās 

aktīvāko dalībnieku trijniekā (kopā ar Pļaviņu bibliotēku un Līvānu novada Rožupes bibliotēku). 

Bibliotēkas speciālisti piedāvā un organizē apmācības pilsētas un novada skolēniem un studentiem 

par datubāzu izmantojumu un informācijpratības jautājumiem, iepazīstina ar bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem. Iepriekšējā gadā notika 13 šādas nodarbības, kurās piedalījās 303 izglītojamie un studenti.  

Jelgavas pilsētas bibliotēku tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums dažādām 

mērķgrupām apskatāms JPB tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-

celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas (sk. 5.4. attēlu). 

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


 24 

 

5.4. att. JPB tīmekļvietnes sadaļa “Ekskursijas, bibliotekārās stundas un mācības” 

Šāda pieeja dod iespēju potenciālajiem bibliotēkas lietotājiem saistošā veidā iepazīties ar bibliotēku, 

tās pakalpojumiem un plašajām iespējām uzticamas informācijas ieguvē. JPB piedāvā plašu informatīvu 

nodarbību klāstu, divas no tām, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Pedagogu 

informācijpratības uzlabošana un pilnveide” un “Ievads medijpratībā”, ir licencētas programmas. Nākotnes 

perspektīvā plānots strādāt arī pie citu mācību programmu licencēšanas, lai tuvotos JPB stratēģiskajam 

mērķim un JPB Mācību klase kļūtu par Reģionālo Mācību centru.  

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

un pilnveidošanu. JPB bibliotekāri regulāri 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 kolēģiem par aktuālām tēmām, piemērām, par datubāzēm un 

informācijas meklēšanas jautājumiem, darbu ar BIS ALISE, lasītāju datu rediģēšanu, darbu ar dažādām 

lietojumprogrammatūrām, lai uzlabotu ikdienas darbu, efektivitāti u.tml. 

2019. gadā bibliotēkas izglītojošās darbības prioritāte bija Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību 

publisko un izglītības iestāžu bibliotekāru profesionālā pilnveidošana. Trīs mēnešu garā praktisko nodarbību 

ciklā notika 13 nodarbības par šādiem jautājumiem: komplektēšana; norakstīšana; darbs ar kavētājiem; gada 

pārskata sagatavošana; MS Excel un to pielietojums bibliotekārajā darbā; tiešsaistes attēlu apstrādes 

programmas; animēta reklāmas video izveide; plakātu, afišu veidošana u.c. Nodarbības kopumā apmeklēja 

31 bibliotekārs. Iesāktais nodarbību cikls tiks turpināts arī 2020. gadā. 
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JPB izglītojošo darbību pamatā veic 4 speciālisti. Trim no tiem papildus augstākajai bibliotekārajai 

izglītībai 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.     

 

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, Administrācija; Cirkulācija; WebPAC; 

Mobilais WebPAC; SBA; Mācības; Inventarizācija; 

 papildu datubāze – Jelgavas novadpētniecība; 

 ALISE-i; 

 SKOLU ALISE. 

BIS ALISE izmanto Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles, Jelgavas novada 22 pašvaldības 

bibliotēkas, visas Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu bibliotēkas (sk. 5.3. 

tabulu). 

5.3. tabula 

BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Pasūtīti 

(Web) 

eksemplāri 

(2019) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkas 

4 4 4 4 1 4 959 5 258 

BIS ALISE-i 

Jelgavas 

novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 1 595 256 

Kopā 26 26 26 26 23 6 554 5 514 
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Jelgavas bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs aptver 59 bibliotēku krājumus (sk. 5.4. tabulu): 

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

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

 22 Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkas; 

 13 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. 

 

5.4. tabula 

Kopkataloga dalībbibliotēkas: BIS ALISE izmantošana   

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

B
ib

li
o
tē

k
u

 s
k

a
it

s Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Pasūtīti 

(Web) 

eksemplāri 

(2019) 

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 4 959 5 258 

BIS ALISE-i 

Jelgavas novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 1 595 256 

BIS SKOLU ALISE 

Jelgavas pilsētas 

izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

13 13 13 13 13 1 893 71 

Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centra 

MB 

1 1 1 1 1 339 368 
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Jelgavas novada 

izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

15 15 15 15 15 480 11 

Ozolnieku 

novada izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

4 4 4 4 4 214 26 

 33 33 33 33 33 2 926 476 

Kopā 59 59 59 59 56 9 480 5 990 

 

Sistēmā reģistrēti 124 lietotāji. Bibliotēku darba laikā (07.30–20.00) sistēmā pastāvīgi strādā vairāk 

nekā 75 lietotāji. 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir informācija (uz 01.01.2020.) par 13 9871 (2018. g. – 

135 852) ierakstiem un 681 581 (2018. g. – 702 705) monogrāfisko izdevumu eksemplāriem, t.sk. par 119 

354 Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma vienībām; 44 676 turpinājumresursu eksemplāriem, t.sk. par 10 875  

no JPB. 

JPB no 1997. gada veido novadpētniecības datubāzi, kurā pašlaik 100 608 (uz 01.01.2020.) (2018. g. 

– 98 348) ieraksti. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka veido bibliogrāfiskos ierakstus elektroniskajā kopkatalogā visiem 

dokumentu veidiem. Elektroniskajā kopkatalogā tiek ievadīti ne tikai jaunie bibliogrāfiskie ieraksti, bet arī 

regulāri papildināti un rediģēti agrāk ievadītie ieraksti. Uzlabota datu kvalitāte: rediģēti 15 172 MARC 

ieraksti, 22 autoritatīvie ieraksti, 841 anotācija. 

Notiek regulārs darbs pie lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes. Pastāvīgi tiek veikti 

Integritātes testi (Izsniegumu integritāte, Lasītāju saraksta integritāte). 2019. gadā rediģēti 31 947 lietotāju 

konti, t.sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 20 649, dzēsti dati par 3 188 lietotājiem. Kavētāju dati lietotāju 

reģistrācijas datubāzē tiek uzglabāti desmit gadus, pēc tam tie tiek izdzēsti. 

2019. gadā trīs 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 1 376 jaunie apraksti, importēti 2 844 MARC ieraksti, importēti 496 

autoritatīvie ieraksti. Pavisam izveidotas 3 950 anotācijas. Tāpat turpinājās darbs ar Autoritatīvo datubāzi – 

gada beigās datubāzē bija 18 536 ieraksti. 

Norakstīti 74 112 eksemplāri, t.sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 17 229. 
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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. Izglītības iestāžu bibliotēkās inventāra numuru piešķiršanas veids – Automātisks – 

numurs identisks eksemplāra svītrkodam. 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). 

 

5.5. att. Bibliotēku krājumi Jelgavas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ievadīti visi 4 Jelgavas pilsētas un 22 Jelgavas novada 

publisko bibliotēku krājumi, kā arī 32 izgītības iestāžu bibliotēku, kas strādā ar SKOLU ALISE, krājumi. 

Jelgavas mūzikas vidusskolas bibliotēkā rekataloģizācija nav pabeigta. Automatizētā lietotāju apkalpošana 

ieviesta visās dalībbibliotēkās: iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa 

pagarināšana elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām, 

iespēja veidot brīvos pasūtījumus. 

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

bibliotekārās informācijas hipersaitēm. WebPAC apmeklētība 2019. gadā palielinājās, it īpaši autentificēto 

sesiju skaits – 17 419 (2018. g. – 15 367). No pieprasījumu kopskaita (izdevumu atlase) mobilās lietotnes 

pieprasījumu skaits  – 14 416. Aktīvi tiek izmantots pakalpojums E-katalogs mobilajās ierīcēs. 

Autentificētā lietotāja darbības notiek sadaļā “Mana bibliotēka”. Saņemot lietotāja vārdu un paroli 

savā bibliotēkā, lietotāji kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pierakstīties rindā populāras grāmatas vai 

66%

16%

18%

Izglītības iestāžu bibliotēkas (SKOLU ALISE)

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas (BIA ALISE-i)

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles (BIS ALISE)
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žurnālu saņemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi novērtēja un 2019. gadā izmantoja 5 671 (2018. gadā – 4 916) 

lietotāji (+15.4 %) (sk. 5.5. tabulu). 

5.5. tabula 

Autorizētie lietotāji 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

4 300 5 671 + 15,4 % 

 

2019. gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1 894 (2018. gadā – 1 098) lietotājiem (tikai 160 

lietotāji nomainīja paroli). 

2 452 lietotāji pieprasīja pagarināt 11 525 izdevumus; 690 lasītāji pasūtīja 5 991 grāmatu; tika 

izveidoti 128 brīvie pasūtījumi. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās 588 lasītāji pasūtīja 5 258 grāmatas. 

Pārskata gada beigās datorlietotājus sākām reģistrēt sistēmā, izmantojot Cirkulācijas iespēju – Ierīču 

pārvaldību. Praktiskās nodarbības laikā Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības bibliotēkas bibliotekāres 

ievadīja savas bibliotēkas ierīces (bibliotēkas datorus un “apmeklētāju datoru”). Šādu iespēju izmantojam 

Miezītes bibliotēkā, JPB lasītavā un nozaru abonementā. 

Automatizētā lietotāju apkalpošana ieviesta visās dalībbibliotēkās. 

 

Iekšzemes SBA 

5.6. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku SBA rādītāji  

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

145 231 330 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

883 703 847 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā ievērojami pieaudzis gan SBA kārtā saņemto dokumentu 

skaits, gan uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu daudzums (sk 5.6. tabulu). Tas ir skaidrojams 

ar to, ka ir uzlabojusies un nostiprināta sadarbība ar citām bibliotēkām, īpaši ar izglītības iestāžu bibliotēkām. 

2019. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumus SBA kārtā izmantoja 3 Jelgavas pilsētas izglītības 

iestāžu bibliotēkas, 18 Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas, 1 Jelgavas novada izglītības 

iestādes bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka, 2 Ozolnieku novada pašvaldību 

publiskās bibliotēkas un Auces novada Bēnes bibliotēka. 
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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 (167 eks.), Sesavas pagasta bibliotēka (90 eks.) un Platones pagasta 

bibliotēka (78 eks.).   

Lai nodrošinātu lasītājus ar izdevumiem, kas nav pieejami Jelgavas pilsētas bibliotēku vienotajā 

krājumā, tika veikta to pasūtīšana SBA kārtā no citām Latvijas bibliotēkām. 

5.7. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku SBA pieprasījumu izpildei izmantotie bibliotēku krājumi 

Bibliotēka(-as)  Saņemto dokumentu skaits 

2017 2018 2019 

Latvijas Nacionālā bibliotēka  14 23 16 

RTU Zinātniskā bibliotēka 0 1 0 

Latvijas Universitātes bibliotēka  0 0 1 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu 

izglītības iestāžu bibliotēkas un ZRKAC Metodiskā 

bibliotēka 

27 71 151 

 

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 102 136 162 

Citu pilsētu un novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas 2 0 0 

 

Kopumā pārskata gadā izpildīti 330 SBA pieprasījumi. Pieprasījumu tematika daudzveidīga – 

daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra, zinātne, vēsture, filosofija, reliģija, tehnika, biogrāfijas, medicīna, 

pedagoģija, jurisprudence u.c.  

 

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 prasmes un kultūru. Pārskata periodā JPB krājuma komplektēšanas un 

organizācijas prioritāte – krājuma kvalitāte un pilnveidošana.  

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir izstrādāta “Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija” 

(sk. 1. pielikumu). Komplektējot JPB un filiālbibliotēku krājumus, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa 

(KAN) vadās pēc šī dokumenta.  
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JPB krājuma attīstības koncepcija regulāri (reizi gadā) tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā 

rediģēta un papildināta. Dokumenta rediģēšanu veic Krājuma komplektēšanas komisija. 2019. gada nogalē 

dokuments tika pārskatīts un rediģēts, būtiskas izmaiņas netika veiktas. Nozīmīgus komplektēšanas 

jautājumus izvērtē un risina Krājuma komplektēšanas komisija. Pārskata periodā  notikušas vairākas JPB 

Komplektēšanas komisijas sēdes, kurās izskatīti jautājumi par budžeta līdzekļu sadali filiāļu krājumu 

komplektēšanai, literatūras iegādi angļu un krievu valodā, preses izdevumu pasūtīšanu 2020. gadam. 

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

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

6.1. tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

43 000 47 798 38 560 

t. sk. grāmatām 35 176 39 976 30 000 

t. sk. bērnu grāmatām 6 351 5 626 3 968 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 7 824 7 822 8 560 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

0.70 0.78 0.63 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

43 000 47 798 38 560 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanas avoti 2019. gadā – pilsētas pašvaldības 

finansējums – 76,42 %, dāvinājumi – 21,38 %, Draudzīgais aicinājums – 0,48 % , Bērnu un jauniešu žūrija 

– 1,73%. 

2019. gadā Jelgavas pašvaldības finansējums grāmatām, salīdzinājumā ar 2018. gadu, krasi 

samazinājās par gandrīz 10 000 EUR. Tas, protams, ieviesa korekcijas krājuma komplektēšanā.  

Rekataloģizācija Jelgavas pilsētas bibliotēkās pabeigta jau pirms vairākiem gadiem, tāpēc 

rekataloģizācijas ierakstu nav. 

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Kopš ieviesta BIS ALISE, inventarizācijas notiek regulāri un kvalitatīvi. Krājumi ir sakārtoti, 

Bibliotēkas Summārās uzskaites grāmatas (SUG) dati sakrīt ar grāmatvedības datiem, inventarizācijas 

rezultātā atklātās nepilnības tiek novērstas. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude 

(inventarizācija) nav veikta. 
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Krājuma rādītāji: 

6.2. tabula 

Krājuma rādītāji 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 8 754 8 565 5 420 

t. sk. grāmatas 5 822 5 814 4 780 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 962 835 826 

t. sk. bērniem 1 366 1 256 856 

Izslēgtie dokumenti 17 789 20 249 16 766 

Krājuma kopskaits 175 664 163 980 15 4706 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.2 1.5 1.5 

Periodisko izdevumu apgrozība    
 

Skaitliski bibliotēkas krājumu veido BIS ALISE uzskaitītie dokumenti – grāmatas, audiovizuālie  

materiāli, skaņu ieraksti, filmas, spēles, kartogrāfiskie dokumenti, nošu izdevumi un seriālizdevumi – žurnāli 

un avīzes. 

2019. gadā jaunieguvumu skaits krasi samazinājies saistībā ar pašvaldības budžeta samazinājumu. 

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

renovācijas darbiem Miezītes bibliotēkā, gatavošanos bērnu bibliotēkai “Zinītis” pārcelties jaunās, modernās 

telpās.  

Saistībā ar finansējuma samazinājumu visam vēlamajam līdzekļu nepietika, tāpēc bija ļoti rūpīgi 

jāizvērtē un jānosaka prioritātes. Latviešu oriģinālliteratūra prioritāti saglabāja un jaunieguvumu rādītāji ir 

līdzīgi 2018. gada rādītājiem. Samazinājies bērnu literatūras jaunieguvumu klāsts. To plānots kompensēt 

2020. gadā, kad jaunās bērnu bibliotēkas fonda komplektēšana ir noteikta kā prioritāte. 

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

žūrijai” nepieciešamās grāmatas.  

Mūsu lietotāju sastāvs ir daudzveidīgs, tāpēc arī krājumu veidojam universālu. Daiļliteratūras klāsts 

ir vispusīgs un atbilstošs dažādu literatūras žanru cienītāju prasībām. Nozaru literatūrā, vairākās nozarēs, 

joprojām trūkst jaunākās literatūras latviešu valodā, it īpaši tik pieprasītajā IT jomā. Ļoti pieprasīta ir 

bilingvālā literatūra, gan bērniem, gan pieaugušajiem, bet piedāvājums ir ļoti mazs. Iespēju robežās 

komplektējam nozaru literatūru arī angļu un krievu valodā. 

Mūsdienās plašā klāstā ir pieejamas dažādas galda spēles un prāta spēles. Jelgavas pilsētas bibliotēka 

ar katru gadu vairāk komplektē šādas spēles, kas ir veiksmīga alternatīva viedtālruņiem un datoriem brīvā 

laika pavadīšanai bērniem un ģimenēm. Prāta spēles dod iespēju trenēt noteiktas prasmes – rēķināšanu un 
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valodu ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Daudzas spēles sniedz plašu izziņas materiālu, piemēram, 

spēles par Latviju. Tās izmantojam arī dažādos bibliotēkas rīkotajos pasākumos. 

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 dāvina lasītājam” 

– tur nonāk daudzas krājumam nepiemērotās grāmatas. 

Darbs pie krājuma kvalitātes pilnveidošanas turpinās. 

 

Datubāzes 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās pieejamas šādas abonētās datubāzes: EBSCOhost, EBSCO eBooks, 

LETONIKA.LV, BRITANNICA, LURSOFT, NEWS.LV.  

6.3. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums* 

Datubāze  2017 2018 2019 ( +/- salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu)  

 10 980 skatījumi 

3684 sesijas 

8 312  skatījumi 

2650 sesijas 

11 018 skatījumi (+2706) 

3347 sesijas (+697) 

  1 398 skatījumi 

514 sesijas 

1 710 skatījumi (+312) 

619 sesijas (+105) 

 1 834 skatījumi 

1375 sesija 

1 426 skatījumi 

1075 sesija 

1 785 skatījumi (+359) 

1 408 sesija (+333) 

 

kopā  

3 381 skatījums 

1 568 sesijas 

4 889 skatījumi 

1 913 sesijas 

5 637 skatījumi (+748) 

2 727 (+814) 

t. sk. Jelgavas pilsētas bibliotēka 
1 617 skatījumi 

872 sesijas 

1 673 skatījumi 

837 sesijas 

1797 skatījumi (+124) 

1 181 sesija (+344) 

t. sk. Pārlielupes bibliotēka 
47 skatījumi 

71 sesija 

80 skatījumi 

53 sesijas 

103 skatījumi (+23) 

121 sesija (+68) 

t. sk. bērnu bibliotēka “Zinītis” 
105 skatījumi 

67 sesijas 

218 skatījumi 

58 sesijas 

90 skatījumi (-28) 

67 sesijas (+9) 

t. sk. Miezītes bibliotēka 
49 skatījumi 

118 sesijas 

22 skatījumi 

10 sesijas 

42 skatījumi (+20) 

41 sesija (+31) 

t. sk. Attālinātā piekļuve 
1 563 skatījumi 

440 sesijas 

2 896 skatījumi 

955 sesijas 

3 605 skatījumi (+709) 

1 317 sesijas (+362) 

 
473 skatījumi 565 skatījumi 482 skatījumi (-83) 

 

 kopā 1 181 skatījums  2 108 skatījumi 3 001 skatījumi (+893) 

t. sk. Jelgavas pilsētas bibliotēka 956 skatījumi 1 952 skatījumi 2 875 skatījumi (+923) 

t. sk. Pārlielupes bibliotēka 153 skatījumi 56 skatījumi 93 skatījumi (+37) 

t. sk. bērnu bibliotēka “Zinītis” 49 skatījumi 71 skatījums 21 skatījums (-50) 

t. sk. Miezītes bibliotēka 23 skatījumi 29 skatījumi 12 skatījumi (-17) 
*Piezīme: KISC dati. 
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Vērtējot pārskata gada datubāzu lietošanas statistiku (sk. 6.3. tabulu) jāsecina, ka praktiski visu 

datubāzu izmantojamībā vērojams neliels, bet stabils kāpums, tātad darbs ar resursu popularizēšanu devis 

rezultātus un arī bibliotēku lietotāji arvien vairāk uzlūko datubāzes resursus kā vērtīgus un drukātajiem 

līdzvērtīgus avotus. Krities LURSOFT datubāzes izmantojamības rādītājs, un tas ir likumsakarīgi, jo 

SIA “Lursoft” izstrādātais īpašais piedāvājums studentiem, kas dod iespēju divu mēnešu periodā saņemt 

nepieciešamo informāciju par uzņēmumiem, to fnanšu rādītajiem, saistītajām personām, nozares rādītājiem 

un novadu vai pilsētas uzņēmējdarbības attīstības tendencēm, studentiem ir daudz izdevīgāks nekā JPB 

piedāvājums.    

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Viens no bibliotēkas svarīgiem uzdevumiem ir elektronisko datubāzu pieejamības un izmantojamības 

nodrošināšana, lietotāju iepazīstināšana ar elektronisko datubāzu piedāvātajām iespējām, lietošanas 

apmācības, individuālas konsultācijas. 

2019. gadā turpinājās skolēnu un studentu apmācības datubāzu izmantošanā. Izveidojusies stabila 

sadarbības ar Jelgavas Tehnikumu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti – studenti tika iepazīstināti gan 

ar bibliotēkas piedāvājumu, gan padziļināti iepazinās ar datubāzēm un nozīmīgiem informācijpratības 

jautājumiem. 

Tika nodrošināta publicitāte par elektroniskajiem resursiem, veidoti informatīvi materiāli, piemēram: 

JPB sociālajos tīklos veidota rubrika “EBSCO e-grāmatu pirmdiena”; publikācijas par dažādiem resursiem, 

izdales materiāli. JPB tīmekļvietnē pārstrukturēts un padarīts pievilcīgāks datubāzu piedāvājums, JPB 

tīmekļvietnē izveidots baneris “Uzticies tam, ko tu lasi!” (sk. 6.1. attēlu).  

 

6.1. att. JPB tīmekļvietnes baneris “Uzticies tam, ko tu lasi” 
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Periodiski norisinājās Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku apmācības resursu izmantošanā. 

 

Darbs ar kavētājiem  

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī pārskata gadā darbā ar kavētājiem tika izmantotas dažādas iespējas 

– BIS ALISE piedāvātais automatizētais atgādinājumu sūtīšanas veids (11 376 atgādinājumi), atgādinājumi 

īsziņu (SMS) veidā (791 atgādinājumi) un saziņa pa tālruni (207 sarunas).  

Preventīvs pasākums kavētāju dinamikas uzlabošanā – pirmstermiņa atgādinājumi, kuri lasītājiem 

tika sūtīti dienu pirms izdevumu atdošanas termiņa beigām, izmantojot BIS ALISE piedāvātās iespējas.  

Lai lasītāji varētu nodot paņemtos izdevumus, nemaksājot kavējuma naudu, katra mēneša pēdējā 

ceturtdiena ir “Aizmāršīgo lasītāju diena”. 2019. gadā saistības ar bibliotēku nokārtojuši 607 kavētāji. Par 

laikā neatdotiem iespieddarbiem visa gada garumā iekasēta kavējuma nauda – 1 040.98 EUR.  

Projekta ietvaros iegādātā grāmatu nodošanas iekārta, kura atrodas ārpus bibliotēkas telpām, arī 

uzlaboja situāciju ar kavētājiem.  

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem  

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

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. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka ar 3 filiālēm – Miezītes bibliotēku, 

Pārlielupes bibliotēku un bērnu bibliotēku “Zinītis”. Lai gan viena no filiālbibliotēkām ir bērnu bibliotēka 

visās bibliotēkās ir ierīkoti bērnu stūrīši, pieejama bērnu un jauniešu literatūra, tiek rīkoti pasākumi, 

aktivitātes un realizētas lasīšanas veicināšanas programmas bērnu un jauniešu mērķauditorijai. 

Pārskata perioda laikā Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālē Miezītes bibliotēkā, pēc renovācijas 

bērniem izveidota atsevišķa telpa 48.4 m2 platībā. Bērnu grāmatas tiek kārtotas 4 vecumgrupās. Atsevišķi ir 

izdalīta nozaru literatūra. Jauniešiem un pusaudžiem ir ierīkots atsevišķs stūrītis pieaugušo abonementā. 

Bērniem paredzētajā telpā tiek izvietotas izstādes no bērnu grāmatu krājuma.  

Analizējot Jelgavas pilsētas bibliotēkas un filiālbibliotēku darba pamatrādītājus redzams, ka 

bibliotēkās reģistrēto bērnu skaits ir ievērojami palielinājies (6.7 % salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu), 
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savukārt, izsniegums ievērojami samazinājies (-13.8 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). Tas skaidrojams 

ar to, ka novērojamas bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas paradigmas maiņas. Attīstot jaunus 

pakalpojumus un dažādas aktivitātes bibliotēkas ieinteresē lietotājus apmeklēt bibliotēku, izmantot tās telpas, 

iesaistīties pasākumos, bet lasīšana, grāmatu un citu izdevumu ņemšana izmantošanai mājās vairs nav tik 

aktuāla – tas ieņem sekundāru lomu. 

Bērnu bibliotēkā “Zinītis” pārskata periodā arī ir novērojams samazinājums reģistrēto bērnu skaitā. 

Bērnu bibliotēkas apmeklējuma samazinājums skaidrojams ar to, ka Jelgavas pilsētas bibliotēku telpās veikti 

remontdarbi, telpas kļuvušas pievilcīgākas, bibliotēkas organizē arvien vairāk pasākumus ģimenēm, tās 

biežāk apmeklē ģimenes ar bērniem. Turpretim, Jelgavas bērnu bibliotēkas telpās nav veikts remonts un 

mazāk tiek organizēti pasākumi, sakarā ar to, ka 2020. gada maijā bibliotēka tiks pārcelta uz jaunām telpām 

un tiek veikti sagatavošanās darbi. 

Bērnu bibliotēkā visnoslogotākie bijuši vasaras mēneši. Tas izskaidrojams ar skolēnu vajadzību pēc 

vasarā ieteicamās literatūras, kad vasaras mēnešos izsniegums bērniem līdz 18 gadiem ir vislielākais. Šī 

tendence vērojama katru gadu. 

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 

komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir universāla rakstura publiskā bibliotēka ar daudzveidīgu 

lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēkas komplektē universālu krājumu, kas aptver dažādas nozares. Bibliotēkās 

krājums tiek komplektēts atbilstoši lasītāju sastāvam, interesēm un mikrorajona īpatnībām, kurā bibliotēka 

atrodas. 

Lai arī viena no Jelgavas pilsētas bibliotēkām ir bērnu bibliotēka “Zinītis”, tā ir publiskā bibliotēka, 

kuru apmeklē ģimenes ar bērniem, tāpēc arī šai filiālbibliotēkai tiek komplektēts universāls krājums, kas 

aptver dažādas zinātņu nozares un daiļliteratūru pieaugušajiem. Lielākā daļa krājuma ir bērnu literatūra 

atbilstoši lasītāju sastāvam un interesēm. Kopš 2017. gada krājums tiek papildināts ar dažādām Latvijā un 

citviet ražotām galda un sarunu spēlēm. 

 2019. gadā 68.6 % no kopējā bērnu bibliotēkas grāmatu krājuma veido bērnu grāmatas, kas ir 

atbilstoši lasītāju sastāvam. Savukārt no jaunieguvumu skaita bērnu grāmatas veido 18 %, kas skaidrojams 

ar to, ka tiek palielināts grāmatu krājums pieaugušajiem, kas ir pavadošās personas bērniem, pedagogi vai 

citi pieaugušie, kas apmeklē bibliotēku. No krājuma 2019. gadā izslēgti 23 % nolietotie un mazpieprasītie 

izdevumi, bet jaunieguvumi veido 10.2 % no kopējā krājuma.    
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Pārskata periodā ir palielinājies izslēgto dokumentu skaits bērnu bibliotēkā, jo krājums tiek gatavots 

pārvietošanai uz jaunām telpām, nolietoto un mazpieprasīto literatūru norakstot vai nododot repozitārijā.    

Viss Jelgavas bērnu bibliotēkas krājums pilnībā ir rekataloģizēts un atspoguļots Jelgavas reģiona 

elektroniskajā kopkatalogā.  Bērnu literatūra tematiski klasificēta un apskatāma katalogā “Atrodi pats!”. 

Bērnu bibliotēkas daiļliteratūras krājums saturiski apmierina lasītājus, bet ir nolietots. Savukārt 

nozaru literatūras klāsts saturiski ir novecojis un nolietots. Kā risinājums lasītāju pieprasījumu izpildei bieži 

tiek izmantots SBA pakalpojums. Grāmatu vizuālo stāvokli būtu iespējams uzlabot un ilgāk saglabāt, 

ievākojot iespieddarbus. To plānots izdarīt, kad tam būs pietiekošs finansējums. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā krājums bērnu stūrītī pēc 

katras jaunumu dienas tika papildināts ar jaunām grāmatām. 2019. gadā visās bibliotēkās (tai skaitā bērnu 

bibliotēkā “Zinītis”) bērnu literatūra un citi materiāli veido 15.79 % no visiem jaunieguvumiem.   

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam LLI-110 “Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros 2019. gadā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkai un bērnu bibliotēkai “Zinītis” nopirktas 10 jaunas spēles, kuras pirmo reizi tika izmēģinātas 

“Rudens raibumiņu” aktivitātēs rudens brīvlaikā. Kā arī bibliotēkās pasūtīti periodiskie izdevumi bērniem – 

“Vāģi”, “Ledussirds”, “Ilustrētā junioriem” u.c. 

Bibliotēkās turpinās darbs pie daiļliteratūras krājuma tematiskās klasifikācijas, grāmatas atzīmējot ar 

īpašām uzlīmēm, lai lasītājiem būtu vieglāk atrast nepieciešamo vai viņus interesējošo literatūru: 

detektīvus/kriminālromānus, šausmu stāstus, fantastiku/fantāziju, jauniešu daiļliteratūru, vēsturiskos 

romānus, biogrāfiskos romānus, komiksus, piedzīvojumus/ceļojumus un latviešu autoru lugas. 

2019. gadā, popularizējot “3td E-Grāmatu bibliotēku”, bibliotēkas grāmatām, kas lasāmas arī 

tīmekļvietnē www.3td.lv, tiek piešķirta uzlīme uz grāmatas muguriņas.  

Tāpat tiek atzīmētas Starptautiskās Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvas un “Bērnu, Jauniešu 

un vecāku žūrijas” laureātu grāmatas, uz kurām tiek uzlīmētas uzlīmes ar vecuma grupā iegūto vietu 

attiecīgajā gadā. Šīs grāmatas tiek popularizētas arī bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv/par-

mums/filiales/bernu-zurijas-laureati-2015. 

 Sākot ar 2019. gadu, bērnu bibliotēkas krājumā ar piktogrammu noformētas grāmatas, kas ir Latvijas 

Literatūras gada balvu (LALIGABA) laureātes, popularizējot novērtētu un augstvērtīgu literatūru. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku lasītāju ieteikumi un pieprasījumi tiek ņemti vērā, 

komplektējot grāmatu jaunumus, pieprasītus izdevumus, kā arī preses izdevumu abonēšanas procesā. 

Atteikumi tiek reģistrēti Atteikumu žūrnālā un iespēju robežās piekomplektēti krājumā. 

 

http://www.3td.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/filiales/bernu-zurijas-laureati-2015
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/filiales/bernu-zurijas-laureati-2015
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Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Jelgavas pilsētas bibliotēkām ir izstrādāts tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums, 

kas pieejams bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-

ekskursijas.  

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. 

Sadarbojoties ar izglītības iestādēm Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles pārskata periodā tika 

organizēti tematiski pasākumi – ekskursijas, kuras apmeklēja gan skolu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņi. Piemēram 2019. gadā bērnu bibliotēku “Zinītis” apmeklēja 25 bērnu grupas (532 bērni un 51 

pieaugušais). Tematiskajās ekskursijās bibliotēku apmeklējušas šādu izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi: 

Jelgavas PII “Ķipari”, “Gaismiņa”, “Zemenīte”, “Vārpiņa”, “Lācītis”, “Pasaciņa”,  PPII “Punktiņš”, 

Ozolnieku novada Ānes PII “Saulīte”, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2. internātpamatskola, Jelgavas 

Centra pamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Ādažu vidusskola. 

Savukārt, Jelgavas pilsētas bibliotēkā ekskursijas, organizētās mācības un lekcijas arī šajā gadā ieņem 

nozīmīgu vietu Informācijas nodaļas darbā – tajās tiek realizēti galvenie nodaļas mērķi gan novadpētniecības 

virzienā, gan bibliotēkas pakalpojumu un resursu popularizēšanā, kā arī bibliotēkas reprezentācijas 

nodrošināšanā. Šajā gadā bērniem un jauniešiem kopā bibliotēkā un ārpus tās vadītas ap 20 dažādas 

ekskursijas, bibliotekārās stundas. Kopā bibliotēkas telpās Informācijas nodaļas darbinieces Gundega 

Kalniņa un Baiba Īvāne novadījušas ekskursijas un mācības 558 bērniem un jauniešiem, gan no Jelgavas 

skolām, gan arī Rīgas un citām pilsētām. Aktīvi PII ekskursiju vadīšanā iesaistās arī Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļa, kas pārskata perioda laikā vadījušas izzinošās ekskursijas vairāk 

nekā 300 bērniem. 

Uzziņu meklēšanā bibliotekāri meklē informāciju un palīdz bibliotēkas lietotājiem, izmantojot 

elektronisko kopkatalogu un internetu, datubāzi LETONIKA.LV, Lursoft laikrakstu bibliotēku NEWS.LV, 

aicina izmantot enciklopēdiju datubāzi BRITANNICA, kā arī daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu 

datubāzi EBSCOhost un EBSCO eBooks datubāzi, kur pieejamas vairāk nekā 40000 e-grāmatu angļu valodā. 

Veiksmīgākie pasākumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs pārskata perioda ietvaros: 

 Jelgavas pilsētas bibliotēka skolēnu brīvlaikā (trešdienās) organizēja aktivitātes bērniem vecumā 

no 8 – 12 gadiem. Kopumā tās bija 16 tikšanās reizes, kurās bibliotēku apmeklēja 156 bērni. Lielākais 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas
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bērnu skaits vienā tikšanās reizē – 16. Bērniem tika piedāvātas ekskursijas, lai iepazītu bibliotēku un 

dažādas aktivitātes: 

o orientēšanās bibliotēkā, grāmatu meklēšana,  

o radošās darbnīcas - atslēgu izgatavošana, gredzentiņu veidošana, apsveikuma kartīšu 

veidošana un krāsošana, aplikāciju un makramē tehnikā veidoti darbiņi, 

o galda spēles – “Monopols”, “Cirks”, “Memories” u.c., 

o sporta spēles –  teniss ar kamolu, “Trāpi kamolu spainī” u. c., 

o tafetes, viktorīnas, konkursi, dažādi atjautības uzdevumi, 

o tika rādīts Kamišibai teātris, aktieri – teksta lasītāji ir paši  bērni, līdz ar to tiek veicināta un 

popularizēta skaļā lasīšana, 

o tika rādītas animācijas un izglītojošas filmas; 

 Ziemeļvalstu dienu ietvaros sadarbībā ar Somijas vēstniecību, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Bērnu 

stūrītī bija eksponēta izstāde “Muminu ģimene no Somijas”. Šī izstāde piesaistīja lielu uzmanību 

un to apmeklēja PII audzēkņu grupiņas un dažādu Jelgavas skolu klases.  Kopumā izstādi apmeklēja 

20 ekskursantu grupas, vairāk kā 300 bērni; 

 Stāstu bibliotēkas ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā 2019. gada janvārī organizēta stāstu lekcija 

Jelgavas 3. sākumskolas skolēniem (200 skolēnu) “Stāsti cauri laikiem dzīvo bibliotēkā” par 

Barikāžu notikumiem un bibliotēku kā vietu, kurā uzzināt par vēsturiskiem notikumiem. Eksursiju 

vadīja Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne; 

 Pārlielupes bibliotēka gada pārskata periodā izveidojusi pašdarbības bērnu teātra pulciņu ar 

mērķi iestudēt Gunitas Grīnvaldes lugu “Sniegavīra Ziemassvētki”. Vienpadsmit tikšanās reizēs 

šī ideja tika realizēta un pašā gada noslēgumā ģimenes ar bērniem saņēma aicinājumu skatīt izrādi 

gan ģenerālmēģinājumā, gan gala izrādē. Jaunizveidotais teātra pulciņš ar šo izrādi uzstājās arī 

Miezītes bibliotēkā. Teātra pulciņā iesaistītie bērni ir izrādījuši interesi un iniciatīvu darboties arī 

turpmāk, tāpēc arī nākamajā pārskata peiodā tas turpinās savu darbību; 

 Pārlielupes bibliotēka pārskata periodā pirmo reizi piedalījās Muzeju nakts aktivitātēs. Pasākuma 

temats – “Tālavas taurētājs Pārlielupes bibliotēkā – laikmetu varoņstāsti”; 

 Pārlielupes bibliotēkā organizēta tikšanās ar grāmatas “Laika jautājums” autori Andritu 

Grīnbergu. Pasākumu apmeklēja kopā 51 skolēns no Jelgavas 4. vidusskolas (divas desmitās klases). 

Literārā pasākuma mērķis bija skolēnus iepazīstināt ar dzeju un epifānijām, kā arī dialoga ceļā iziet 

grāmatas tapšanas līkločus – no idejas līdz grāmatas tapšanai; 
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 Pēc lasītāju lūguma Pārlielupes bibliotēkā novembra beigās noorganizēta tikšanās ar bērnu 

detektīvstāstu sērijas “Mākslas detektīvi” autori Luīzi Pastori. Pasākumu apmeklēja ap 50 bērnu 

(6. klase no Jelgavas 6. vidusskolas un audzēkņi no Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības 

centra); 

 Jau otro gadu Pārlielupes bibliotēkā tika rīkoti Helovīnu svētki jeb “Skaisto briesmonīšu vakars”. 

Vakara saturā ietilpa līdzpaņemto ķirbju izstāde, masku parāde jeb modes skate, iepriekš sagatavots 

spoku stāsts, spēles; 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs tika svinēta Patriotu diena. Pasākumi tika organizēti kā 

ģimenes dienas, tajos apmeklētāji varēja piedalīties viktorīnās par Latviju, spēlēt spēli “Latvija”, 

veidot latvju zīmes no dažādiem dabas materiāliem, izlauzties cauri rēbusam, iepazīt Latviju dažādās 

grāmatās un iesaistīties citās aktivitātēs; 

 Bērnu bibliotēka “Zinītis” kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju iesaistījās pilsētas mēroga 

pasākumā “Kopā drošāk un interesantāk!”; 

 Bērnu bibliotēka “Zinītis” iepazīstinot skolēnus ar Eiropas simboliem un popularizējot bibliotēkas 

piedāvājumu Jelgavas 4. sākumskolā atzīmēja Eiropas dienu; 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Viena no bibliotēku prioritātēm darbā ar bērnu un jauniešu mērķauditoriju ir lasīšanas veicināšana. 

Prioritātes īstenošanai Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles pārskata periodā ir īstenojušas dažādus 

lasīšanas veicināšanas pasākumus un aktivitātes: 

 No 2019. gada decembra bērnu bibliotēkā “Zinītis” uzsākta Kanisterapija bērniem, sadarbībā ar 

biedrību “HP canis Latvia”. Terapijas grupā iesaistīti 10 Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības 

centra 1. klases skolēni ar lasīšanas traucējumiem, kas turpmāk terapiju bibliotēkā apmeklēs reizi 

mēnesī; 

 Papīra Kamišibai teātris – papīra teātri PII un skolēnu ekskursijās, dodoties uz PII, ‘”Pūcēnu 

skoliņā”, Ģimenes dienās un citos pasākumos izmanto visas Jelgavas pilsētas filiāles. Jaunāko bērnu 

auditorijai šis ir viens no saistošākajiem veidiem kā radīt interesi par kādu konkrētu grāmatu, stāstu; 

 Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijā”. Šogad Pārlielupes bibliotēka izrādīja jaunu iniciatīvu un rudenī devās 

uz PII “Pīlādzītis” sešgadnieku bērnu vecāku sapulci, kur informēja vecākus par šo lasīšanas 

veicināšanas programmu un piedāvāja reizi nedēļā apciemot bērnus grupiņā un lasīt priekšā grāmatas 

no Bērnu žūrijas programmas. Četrpadsmit bērnu vecāki deva rakstisku piekrišanu bērnu dalībai 
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programmā. Protams, grāmatu lasīšanā piedalījās visi bērni, bet tie sešgadnieki, kuriem vecāki deva 

piekrišanu, drīkstēja aizpildīt grāmatu novērtēšanas anketas interneta vietnē www.lasamkoks.lv. 

Pavisam no oktobra mēneša šādas tikšanās ar bērniem bija deviņas (gan latviešu, gan krievu 

grupiņām); 

 Atsaucoties LNB Bērnu literatūras centra aicinājumam Jelgavas reģionā organizēt “Latvijas 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības”, otro gadu tika rīkots reģiona fināls, iesaistot sacensībās 9 

Jelgavas pilsētas un novada skolas. Fināla sacensības tika rīkotas Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Žūrijas 

sastāvā bija pirmais Jelgavas reģiona lasīšanas čempions Matīss Kaktiņš, dzejniece Iveta Skapste un 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova. Kā īpašais viesis bija 

burbuļmeistars Mārtiņš („Mārtiņa Burbuļi”), kas iepriecināja ikvienu pasākuma dalībnieku un 

apmeklētāju, mazinot sacensību spriedzi un uztraukumu; 

 Bērnu bibliotēka “Zinītis” iesaistījās daiļlasīšanas konkursā “Riti raiti, valodiņa!”, popularizējot 

jaunāko bērnu literatūru un konkursa starplaikos, prezentējot R. Skotona grāmatu “Runcis Puncis un 

bibliotēkā nenodotā grāmata” ar Kamišibai papīra teātra palīdzību; 

 Bērnu bibliotēkā “Zinītis” organizēts Helovīna šausmu stāstu vakars, kas tiek rīkots pēc lasītāju 

pieprasījuma ceturto gadu. Bibliotēkas telpas tiek izdekorētas atbilstoši tematikai, samazināts 

apgaismojums un tiek lasīti šausmu stāsti; 

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļā bibliotēkas iesaistās katru gadu, aicinot pie sevis pirmsskolas 

iestāžu grupiņas, vai arī apmeklējot tās klātienē, lai lasītu grāmatas. 2019. gadā par tēmu “Svētki 

Ziemeļvalstīs” bērnu bibliotēkā “Zinītis” tika sagatavota literārā izstāde un lasīta A. Lindgrēnes 

grāmata par Brālīti un Karlsonu. Popularizējot Ziemēlvalstu literatūru bibliotēkā bija apskatāma arī 

ceļojošā izstāde “Kur bērnam augt”. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle “Miezītes bibliotēka” turpina sadarbību ar pašvaldības iestādi 

“Junda”. Otrā stāva telpās 2x nedēļā darbojas brīvā laika pavadīšanas klubs “Pietura”.  

2019. pārskata gadā Pārlielupes bibliotēka sadarbojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”, 

“Zīļuks”, Jelgavas 4.vidusskolu un Jelgavas 6.vidusskolu, aicinot bērnus iepazīties ar grāmatu pasauli 

bibliotēkā. Pavisam pārskata gadā skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem novadītas 15 ekskursijas. 

Ārējās jeb ekskursijas uz dažādām iestādēm pavisam bijušas 16 (tai skaitā 3 x uz PII “Zīļuks”, 3 x uz Jelgavas 

4.vsk un Bērnu žūrijas programmas ietvaros Lasīšanas veicināšanas nolūkos 10 x uz PII “Pīlādzītis”). 

http://www.lasamkoks.lv/
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2019. gadā Bērnu bibliotēka “Zinītis”, sadarbojoties ar Valsts policiju un CSDD, bibliotēkā 

organizēja Veloskolu bērniem. Kopumā tika apmācīti 100 skolēni 4 grupās, no kuriem 79 skolēni bibliotēkā 

sekmīgi nokārtoja CSDD Velosipēda kvalifikācijas eksāmenu.  Nodarbības grupai ilga 4 dienas un piektajā 

tika kārtots eksāmens. Vienu nodarbību vadīja Valsts policijas pārstāvji Drošības klasē, runājot par drošību 

uz ceļa, savukārt ceļu policists palīdzēja skolēniem apgūt satiksmes regulētāja žestus.  

No 2019. gada decembra bērnu bibliotēkā uzsākta Kanisterapija bērniem, sadarbībā ar biedrību “HP 

canis Latvia”. Terapijas grupā iesaistīti 10 Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra 1. klases 

skolēni ar lasīšanas traucējumiem, kas turpmāk terapiju bibliotēkā apmeklēs reizi mēnesī.  

Pateicoties pašvaldības finansējumam skolēniem vasaras mēnešos ir iespēja strādāt pašvaldības 

iestādēs un gūt darba pieredzi. 2019. gadā bērnu bibliotēkā “Zinītis” strādāja 2 Jelgavas skolu audzēkņi, kas 

veica dažādus palīgdarbus un administrēja datorlietotāju interneta izmantošanas laiku, veica kopēšanas un 

skenēšanas darbus. 

Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, bērnu bibliotēkā  tiek organizēti tematiski pasākumi – 

ekskursijas, kurus apmeklē gan skolu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. 2019. gadā kopumā bērnu 

bibliotēku “Zinītis” apmeklēja 25 bērnu grupas (532 bērni un 51 pieaugušais).  

Tematiskajās ekskursijās bibliotēku apmeklējušas šādu izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi: 

Jelgavas PII “Ķipari”, “Gaismiņa”, “Zemenīte”, “Vārpiņa”, “Lācītis”, “Pasaciņa”, PPII “Punktiņš”, 

Ozolnieku novada Ānes PII “Saulīte”, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2. internātpamatskola, Jelgavas 

Centra pamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Ādažu vidusskola. 

Joprojām bibliotēkā darbojās Eiropas Savienības informācijas punkts, kas atrodas LR Ārlietu 

ministrijas pakļautībā. Punkta koordinatore 2 reizes gadā apmeklē LR Ārlietu ministrijas rīkotos seminārus 

par ES aktuālajām tēmām. 

Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru bērnu bibliotēka “Zinītis” piedalās lasīšanas 

veicināšanas programmās, lai popularizētu lasīšanu un literatūru, kā arī bibliotekāri apmeklē dažādus 

tālākizglītības seminārus. 

Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru un Jelgavas pilsētas un novada skolām, otro gadu pēc 

kārtas veiksmīgi tiek realizētas Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības. 2019. gadā šīs sacensības 

atbalstīja sponsors – “Karameļu darbnīca”, sarūpējot saldas pārsteiguma balvas sacensību dalībniekiem. 

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības organizēšanā veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Jelgavas pilsētas 

bibliotēku atbalsta biedrību “Libro”. Biedrība ik gadu iesniedz projekta pieteikumu papildus finansējuma 

iegūšanai noslēguma pasākuma organizēšanai. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Ziemeļvalstu dienu ietvaros, sadarbībā ar Somijas vēstniecību, 

bibliotēkas Bērnu stūrītī tika eksponēta izstāde “Muminu ģimene no Somijas”, kuru apmeklēja PII audzēkņi 
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un jaunāko klašu skolēni. Pasākuma laikā eksursantiem tika piedāvāta iespēja iepazīt bibliotēku, kā arī tika 

izspēlēts kāds interesants stāsts ar Kamišibai teātri. Kopumā izstādi apmeklēja 20 ekskursantu grupas, vairāk 

nekā 300 bērni. Liels darbs tika ieguldīts izstādes pozicionēšanai, informācija tika nosūtīta Jelgavas 

pirmsskolas iestādēm un skolām, kā rezultātā atsaucība un ieinteresētība apmeklēt izstādi bija ļoti liela. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros cieša sadarbība ir izveidojusies ar Jelgavas Domes priekšsēdētāju Andri 

Rāviņu. Jelgavas mērs izbrīvē laiku, lai ierastos bibliotēkas bērnu stūrītī un kādai no Jelgavas pirmsskolas 

grupiņām lasītu priekšā pasaku. 

 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstības stratēģijā kā viena no galvenajām attīstības vajadzībām 

noteikta – Personāla kvalifikācijas celšana/zināšanu pilnveide – tas ir nebeidzams process, profesionālā 

līmenī sekot tendenču/paradigmu maiņai, tehnoloģiju attīstībai. Ir būtiski nodrošināt zinošu un kompetentu 

bibliotēkas personālu, tādējādi veicinot bibliotēkas apmeklētāju uzticību sniegtajiem pakalpojumiem un 

rosinot vēlmi apmeklēt bibliotēku. 

Lai pilnveidotu zināšanas un profesionālo kompetenci darbā ar bērniem un jauniešiem Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki apmeklē tālākizglītības kursus un bibliotēkāros seminārus, kā arī 

iesaistās starptautiskos projektos, kas paredz jaunu zināšanu apguvi darbā ar bērnu un jauniešu 

mērķauditoriju. 

Visi bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi uzskaitīti pārskata 4. nodaļā – 

Personāls. 

Pārskata periodā Jelgavas pilsētas bibliotēka iesaistījusies ERASMUS+ programmas Pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) “Youth is stranger than fiction” (“Jaunieši košāki par iztēli”) projektā, kas paredz 5 dienu 

apmācību kursus 7 bibliotēkas darbiniekiem. Kursu programma būs pielāgota jaunu zināšanu un prasmju, 

kompetenču apguvei darbā ar jauniešu mērķauditoriju. Projekta apmācību programma tiks īstenota 

2020. gadā. 

Bibliotēkas personāls ir kodols no kura izriet arī bibliotēkas kā institūcijas attīstība. Augot mums, 

aug arī bibliotēka un tās pienesums sabiedrībai. Bērni un jaunieši ir viena no mainīgākajām bibliotēku 

auditorijām, līdz ar to ikvienam bibliotekāram ir aktīvi jāstrādā, jāatrod jaunas iespējas sevis pilnveidei, lai 

veicinātu bērnu interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu prasmju apguvi, piedāvātu saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem. Jo ikviens bibliotēkas 

jaunās paaudzes apmeklētājs ir gan mūsu nākotnes lasītājs, gan pilsētas kultūras, izglītības un zinātnes 

nākotnes pārstāvis. 
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Kopumā Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums 

specializācijā ir augsts. Darbinieki ir zinoši, kompetenti, aktīvi, ar vēlmi pilnveidoties un meklēt, attīstīt 

jaunus risinājumus bērnu un jauniešu auditorijas piesaistei bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanā. 

 

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

Bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem aktuālākā problēma ir rast jaunas idejas, kā veicināt šīs 

auditorijas interesi par grāmatu un lasīšanu. To pierāda arī bibliotēku pamatrādītāji, bērni un jaunieši labprāt 

apmeklē bibliotēku, bet lasīšana nav galvenais iemesls. Dažādi pētījumi pierāda, ka bērnu un jauniešu 

aizraušanās ar jaunajām tehnoloģijām mazina to spēju uztvert sarežģītākus tekstus, konkrētā lasāmgabala 

kontekstu, spēju analizēt šādus tekstus, kā arī mazina koncentrēšanās spējas. Kā viens no risinājumiem, ko 

īsteno Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas – iesaistāmies Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

piedāvātajā lasīšanas veicināšanas programmā trīsgadīgiem bērniem un viņu ģimenēm “Grāmatu starts” jeb 

Jelgavas bibliotēkās šīs nodarbības ir pazīstamas kā “Mazo Pūcēnu skoliņa”. Mūsu mērķis, organizējot 

nodarbību ciklu trīsgadīgiem bērniem, ir ar radošām aktivitātēm jau  no agrīna vecuma veicināt bērnu interesi 

par lasīšanu un bibliotēkas apmeklēšanu. Protams šis ir tikai viens no ceļiem, bibliotēkas darbinieki pilnveido 

savas zināšanas, dodas pieredzes apmaiņas braucienos, kur iegūst jaunas idejas, kā strādāt ar bērnu un 

jauniešu auditoriju. 

 Negatīvais aspekts novērojams Jelgavas pilsētas bibliotēkās un filiālbibliotēkās, īstenojot lasīšanas 

veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Kā iepriekšējos gados, arī 2019. gadā lasīšanai 

bija pieteikušies daudz dalībnieku, bet anketas aizpilda ļoti maza daļa. Tā kā atsevišķas pilsētas izglītības 

iestādes arī iesaistās šajā programmā, ir diezgan grūti potenciālajiem dalībniekiem pamatot, kāpēc būtu 

jāiesaistās un jāaizpilda anketas tieši pilsētas bibliotēkā vai tās filiālbibliotēkās. Izglītības iestādēs dažreiz 

mēdz programmā ietvertās grāmatas piedāvāt kā ieteicamo literatūru skolēnu brīvlaikam, kad nedarbojas arī 

to bibliotēkas. Līdz ar to rodas neviennozīmīga situācija, kurā zaudētājas ir pilsētas publiskās bibliotēkas, jo 

tām nav iespēju piedāvāt bonusus (saņemt vērtējumu literatūras stundā). Šis jautājums joprojām gadu no 

gada ir aktuāls, iespējamos risinājumus nav izdevies atrast. 

 

8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

2019. gads novadpētniecības jomā iezīmīgs ar gatavošanos Jelgavas pilsētas bibliotēku simtgadei. 

Izstrādāta koncepcija grāmatai par bibliotēku vēsturi, sagatavots tāmes uzmetums, formulētas 2020. gadā 

īstenojamie darbi saistībā ar bibliotēku vēstures aktualizēšanu. Pakāpeniski norisinājās laikietilpīgs darbs ar 

bibliotēku vēstures izpēti un apkopošanu, darbs ar arhīva materiāliem un periodiku. Izstrādāta JPB 100 gadu 
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jubilejas konferences “Bibliotēkas pāri laikiem un robežām” koncepcija un programmas projekts, notika 

sagatvošanas darbs. 

Turpinājās bibliogrāfisko ierakstu izveide novadpētniecības datubāzei Jelgavas reģiona bibliotēku 

kopkatalogā: “Jelgavas Vēstnesis”, “Ozolnieku Avīze”, “Jelgavas Novada Ziņas”, “Zemgales Ziņas”; 

ierakstu eksports LNB analītikas datubāzei. Tika rediģēti ieraksti (apkopota informācija par trūkstošiem 

priekšmetiem un institūcijām, lai datubāzi varētu kvalitatīvi papildināt).  

Nopietni gada griezumā tika veidots plāns JPB Novadnieku datubāzes rediģēšanas darbam, izvirzot 

2020. gada mērķi – pārstrukturēt pieejamo datubāzi un precizēt tajā esošos datus. Pārskatāma arī JPB 

datubāze pēc būtības – tā izstrādāta jau sen, šobrīd nepilnvērtīgi strādā meklēšanas funkcija, novadnieki nav 

sadalīti pa kategorijām, līdz ar to tā ir plašākai auditorijai grūti izmantojama. Noritēja darbs saziņā ar JPB 

tīmekļvietnes uzturētājiem, lai atrastu optimālo variantu datubāzes sakārtošanai – gan lietotājam ērtāko, gan 

bibliotēkai finansiāli iespējamu. Izveidots ikgadējais Novadnieku Kalendārs 2020. gadam. 

 

Novadpētniecības krājums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas 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 lietojams 

un atpazīstams. 

Pārskata gadā novadpētniecības materiāli tika sakārtoti un pārvietoti jaunās mapēs, kopā 75 

tematiskās mapes. Izveidoti detalizēti mapju satura apraksti un saraksts, uzsākta aprakstu veidošana e-

kopkatalogam; mapes pārvietotas uz Novadpētniecības un seno izdevumu (NS) krātuvi. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Tekstu, dokumentu un fotogrāfiju aprakstu un anotāciju izveide novadpētniecības datubāzei – 

papildināta ar 55 jauniem ierakstiem un attēliem. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs papildināts ar 26 

jaunām anotācijām. Digitalizēti arī rakstnieka Jāņa Joņeva privātā arhīva skolas laika materiāli (izmantoti 

baneru “Pa “Jelgava 94” pēdām” izveidei), kā arī “Dzejas dienu 2019” Raita Junkera mākslas studijas 

audzēkņu zīmējumi “Dzejnieka kurpēs”, kas tika izmantoti dzejas dienās. Izveidots elektroniskais materiāls 

“Putin, Palīdzi!” jeb bibliotekāru joki, 2020. gadā būs pieejami JPB tīmekļvietnes sadaļā Par Jelgavu – 

jaunizveidotā sadaļā “Bibliotēku vēsture”. 
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Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums, izmantojums 

Novadpētniecības krājums tiek sistemātiski papildināts un izmantots, sevišķa interese bija skolēniem 

zinātniski pētniecisko darbu izstrādes laikā, skolotājiem un vēstures entuziastiem. Vairāk būtu nepieciešams 

strādāt tieši pie seno izdevumu kolekcijas aktualizēšanas. 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana un sadarbība novadpētniecības jomā 

2019. gadā jau tradicionāli katru mēnesi tika aktualizēti novadnieki JPB tīmekļvietnes 3. banerī, 

izceļot jubileju, kā arī norādot pieejamos resursus Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā: “Andrejam 

Zvejniekam – 80”, “Jūnijā atceramies literātu Tālivaldi Treici”, “Jānim Lūsim – 80”, “Jānim Čakstem – 160”, 

“Garlībam Merķelim – 250” u.c. 

Tika izcelti arī tie novadnieki, ar ko mēs īpaši lepojamies: izveidota publikācija JPB vietnē par 

“Zemgales Laiks Ziedonim” laureāti Gunitu Kulmani, Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēkas vadītāju. 

Bibliotēkas vārdā iesniegts pieteikums izvirzīt bibliofilu un kolekcionāru Jāni Vilku Goda rakstam par mūža 

ieguldījumu – goda raksts un atzinības balva arī saņemta. 

Novadpētniecības aktualizēšana norisinājās arī sarīkojumos un izstādēs:  

 JPB K. Barona zālē organizēta ceļojošā izstāde “Dziesmu svētki ārpus Latvijas”, apvienojot tās 

atklāšanu ar Askolda Saulīša filmas “Dziesmuvara” demonstrēšanu un filmas scenārista Daiņa Īvāna 

priekšlasījumu par Dziesmu svētku nozīmi nacionālās identitātes tapšanā, kā arī par Jelgavas 

Dziesmu svētku nozīmi Latvijas vēsturē; 

 Seno mācību grāmatu izstāde un bibliotekārā stunda “Uzdošanas galvā ko rēķināt”, materiāli no Jāņa 

Vilka kolekcijas un JPB novadpētniecības un seno izdevumu krājuma; 

 Izstāde “Garlībam Merķelim – 250”, sadarbībā ar kolekcionāru Jāni Vilku bibliotēkas lasītavā 

izstādīti reti Garlība Merķeļa darbu pirmizdevumi, izcelta saikne ar Jelgavu;  

 Iespiedizdevumu izstāde par Jāni Čaksti; 

 Izstāde par Imanta Lancmaņa radošo devumu viņa lekcijas “Versaļa Jelgavā” ietvaros; 

 Izstāde par NS krājuma savdabīgākajiem izdevumiem: “Visvecākā, vislielākā, vismazākā, 

visbiezākā”; 

 Izstāde “Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma kartītes 20. gadsimtā”.  

Bibliotēka kā novadpētniecības materiālu glabātāja un kā vieta lokālās vēstures aktualizēšanai un 

iedzīvināšanai tika popularizēta arī ārpus bibliotēkas, kā arī darbojoties Latvijas Nacionālās komisijas “Stāstu 

bibliotēku tīkla” kontekstā: 
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 2019. gada janvārī organizēta stāstu lekcija Jelgavas 3. sākumskolas skolēniem “Stāsti cauri laikiem 

dzīvo bibliotēkā” par Barikāžu notikumiem un bibliotēku kā vietu, kurā uzzināt par vēsturiskiem 

notikumiem; 

 Aprīlī Latvijā viesojās stāstniece no Norvēģijas Ivanīra Sibilla Hasona, 28. aprīlī apmeklējot arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotēkas darbu UNESCO Latvijas nacionālās komisijas 

“Stāstu bibliotēku tīklā” un dalītos ar savu stāstnieces pieredzi, tostarp kopā ar  Ivanīra Sibilla Hasona 

jau otro reizi pie mums ciemojās stāstniece no Zviedrijas Mega Normgarda;  

 JPB Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre Gundega Kalniņa ar stāstiem piedalījusies UNESCO 

Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” pasākumā “Rīgā stāsti ripo raiti”, kā arī 8. 

Zemgales stāstnieku festivālā;  

 8. Zemgales stāstnieku festivāla pirmā diena organizēta Jelgavas pilsētas bibliotēkā: festivāla 

atklāšana, vadīta stāstu ekskursija festivāla dalībniekiem pa bibliotēku, seminārs festivāla 

dalībniekiem par radošo rakstīšanu. 

Īpašs notikums ir arī JPB Informācijas nodaļas vadītājas Baibas Īvānes dalība IFLA kongresā Atēnās, 

Grieķijā, uzstāšanās ar referātu par Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas vēsturi “Creating a Story About Library 

Building”, starptautiskā mērogā aktualizējot novadpētniecības un bibliotēku ēku vēstures, kā arī 

reprezentācijas problēmjautājumus. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiek nodrošināta Novadpētniecības darba nepārtrauktība, krājums tiek 

veidots un aktualizēts, strādāts pie tā popularizēšanas, taču pārskata gada problēmas faktiski bija tās pašas, 

kas iepriekšējā pārskata periodā 2018. gadā (sk. Jelgavas pilsētas bibliotēku 2018. gada pārskatu). 

Visbūtiskākā problēma – cilvēkresursu trūkums – arī 2019. gadā JPB Informācijas nodaļa, kas ir atbildīga 

par novadpētniecības darbu bibliotēkā, strādāja nepilnā sastāvā. Trūkst darbinieka, kas sistemātiski un pilnas 

slodzes apjomā strādātu ar digitalizācijas jautājumiem un pilnveidotu novadpētniecības datubāzi. 

 

9. Projekti   

Projektu apkopojums 

2019. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles uzsāka un turpināja realizēt pašvaldības, valsts 

programmu un fondu, kā arī ārvalstu un Eiropas Savienības programmu finansētus projektus (sk. 9.1. tabulu). 
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9.1. tabula 

Projektu apkopojums  

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Sarunu cikls, kurā 

rakstnieki tiekas ar 

saviem lasītājiem 

“VIŅI raksta – 

vīrietis rakstnieks 

latviešu 

literatūrā”. 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

480 EUR Bibliotēkas apmeklētājiem 

tika nodrošināta iespēja 

tikties ar ievērojamiem 

autoriem – Dzintaru Tilaku, 

Jāni Joņevu un Armandu 

Puči. 

Atbalstīts 

“Pūcītes skola 

Jelgavā”- 

Lasīšanas kultūras 

pilnveide 

trīsgadnieku 

ģimenēm Jelgavas 

pilsētas bibliotēkās. 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Zemgales 

kultūras 

programma 

2019 

1 600 EUR Projekta mērķis – organizēt 

nodarbību ciklu 

trīsgadīgiem bērniem un 

viņu vecākiem, lai ar 

radošām aktivitātēm jau no 

agrīna vecuma veicinātu 

bērnu interesi par lasīšanu, 

bibliotēkas apmeklēšanu, kā 

arī sniegtu vienlīdzīgas 

iespējas ikvienam iegūt 

pieeju kvalitatīvai literatūrai 

un zināšanām. 

Neatbalstīts 

Informatīvo lekciju 

cikls sevis 

pilnveidošanai un 

dzīves kvalitātes 

uzlabošanai “Tver 

dzīvi!”. 

Jelgavas 

pilsētas 

biedrību, 

nodibinājumu 

un reliģisko 

organizāciju 

atbalsta 

programma 

 500 EUR Projekts sagatavots un 

iesniegts, sadarbojoties JPB 

un Jelgavas pilsētas 

bibliotēku atbalsta biedrībai 

“Libro”.  

JPB Lasītāju klubiņa 

dalībnieki un citi interesenti 

tika aicināti piedalīties 

informatīvā lekciju ciklā 

sevis pilnveidošanai un 

dzīves kvalitātes 

uzlabošanai “Tver dzīvi!”. 

Katru mēnesi notika 1 

lekcija (kopā 3 lekciju cikls) 

divu stundu garumā par 

dažādām tēmām – sevis 

pilnveidošanu, saskarsmi ar 

apkārtējiem (lektore Dzintra 

Līce), rūpēm par sevi un 

apkārtējo dabu jeb kā dzīvot 

zaļi visās dzīves jomās 

(lektores Mairita Lūse un 

Ilze Neimane).  

Atbalstīts 
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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 

EUR 

Projekta īstenošanas laiks – 

01.05.2017. – 31.08.2019. 

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 

Nordplus 

pieaugušo 

izglītības 

programmas 

mobilitātes projekts 

“Promotion of 

Adult Information 

Literacy – Iceland 

libraries 

experience” 

(“Pieaugušo 

informācijpratības 

veicināšana – 

Islandes bibliotēku 

pieredze”).  

Nordplus 1 640 EUR Projekta īstenošanas laiks – 

01.09.2019. – 31.08.2020.  

Projekta partneris – 

Reykjavik City Library 

(Reikjavīkas Pilsētas 

bibliotēka).  

Projekta mērķis – iegūt 

jaunas zināšanas un prasmes 

par Islandes publisko 

bibliotēku 

informācijpratības 

pakalpojumiem un 

izglītojošajām aktivitātēm 

pieaugušo mērķauditorijai. 

Atbalstīts 

“Lasi klusi, lasi 

skaļi 2019” – 

nacionālā Skaļās 

lasīšanas konkursa 

Jelgavas reģionā 

fināls Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkām un 

Jelgavas reģiona 

skolu bibliotēkām. 

Jelgavas 

pilsētas 

biedrību, 

nodibinājumu 

un reliģisko 

organizāciju 

atbalsta 

programma 

140 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 

2019”, lai izceltu lasošus, 

zinātkārus un radošus 

bērnus; attīstītu bērniem 

Atbalstīts 
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skatuves runas pamatus; 

pilnveidotu bibliotēkās 

notiekošo pasākumu 

kvalitāti, kas veicinātu 

bērnu savstarpējo 

komunikāciju, veicinātu 

lasīšanas paradumu attīstību 

Jelgavas reģionā. 

ERASMUS+ 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr. 1 (KA1) 

projekts “Youth is 

stranger than 

fiction” (“Jaunieši 

košāki par iztēli”).  

ERASMUS + 3 952 EUR Projekta vadošais partneris 

– Šauļu apriņķa Povila 

Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka). 

Projekta partneri – Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, Tallinas 

Centrālā bibliotēka.  

Projekta īstenošanas laiks – 

01.08.2019. – 30.06.2020.  

Projekta mērķis – sniegt 

bibliotekāriem 

nepieciešamās zināšanas un 

paplašināt redzeslauku par 

to, kā sadarboties, informēt 

un strādāt ar jauniešiem 

neformālās izglītības 

kontekstā. 

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.  

- 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

“Bērnu, jauniešu 

Projekta 

dalībniekiem 

netiek piešķirts 

finansējums, ar 

Projekta 

dalībniekiem 

netiek 

Mērķprogramma izveidota 

pēc LR Kultūras ministrijas 

un Latvijas Nacionālās 

- 
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un vecāku žūrija 

2019”.  

projektu 

saistītās 

izmaksas JPB 

un tās filiāles 

sedz no 

bibliotēkas 

budžeta. 

piešķirts 

finansējums. 

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 3 filiāles.  

“Pūcītes skola 

Jelgavā” – 

lasīšanas kultūras 

pilnveide 

trīsgadnieku 

ģimenēm Jelgavas 

pilsētas bibliotēkās.  

Jelgavas 

Kultūras 

padome 

500 EUR Projekts sagatavots un 

īstenots, sadarbojoties JPB 

un Jelgavas pilsētas 

bibliotēku atbalsta biedrībai 

“Libro”. 

Projekta mērķis – organizēt 

nodarbību ciklu 

trīsgadīgiem bērniem un 

viņu vecākiem, lai ar 

radošām aktivitātēm jau no 

agrīna vecuma veicinātu 

bērnu interesi par lasīšanu, 

bibliotēkas apmeklēšanu, kā 

arī sniegtu vienlīdzīgas 

iespējas ikvienam iegūt 

pieeju kvalitatīvai literatūrai 

un zināšanām. 

Atbalstīts 

Nordplus 

pieaugušo 

izglītības 

programmas 

mobilitātes projekts 

“Public libraries 

as Informal 

Media Literacy 

Educators” 

(“Publiskās 

bibliotēkas kā 

neformāli 

medijprātības 

izglītotāji”).  

Nordplus 1 300 EUR Projekta īstenošanas laiks – 

01.09.2018. – 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 

 

Tabulā apkopoto projektu detalizēts apraksts pieejams JPB tīmekļvietnē 

www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti. 
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Secinājumi par Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar projektiem 

2019. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka, lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas pakalpojumus, ir aktīvi 

strādājusi pie esošo projektu realizācijas un jaunu projektu izstrādes. Kopumā 2019. gadā tika sagatavoti un 

dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 7 projekti, no kuriem finansējumu ieguvuši 6 projekti (1 

no iesniegtajiem projektiem saņēmis 100 % finansējumu). Piesaistītais finansējums projektu realizēšanai 

2019. gadā – 7 212 EUR (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. 

2019. gadā JPB turpina veiksmīgu sadarbību projektu izstrādē un īstenošanā ar Jelgavas bibliotēku 

atbalsta biedrību “Libro”, projekti “Lasi klusi, lasi skaļi 2019” un “Pūcītes skola Jelgavā” saņēmuši daļēju 

finansējumu, kas Jelgavas pilsētas bibliotēkām radīja iespēju būtiski uzlabot bērnu auditorijai paredzēto 

pasākumu kvalitāti. Savukārt projekts “Informatīvo lekciju cikls sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes 

uzlabošanai – Tver dzīvi!” veicinājis pieaugušo auditorijas pasākumu kvalitāti. 

Paralēli jaunu projektu izstrādei JPB aktīvi strādājusi pie iepriekšējo pārskata periodu projektiem, 

tādēļ kopumā 2019. gadā noticis darbs pie 10 projektiem (visi projekti norādīti 9.1. tabulā).  

Finansiāli apjomīgākais projekts, pie kura īstenošanas 2019. 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 izmaksas ir 585 262.94 EUR, JPB finansējums 

– 263 449.92 EUR. Projekta ietvaros tika modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviestas jaunas tehnoloģijas, 

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

tīmekļvietnē un projekta tīmekļvietnē www.selfservicelibraries.mozello.lv/sakums. 

2018. gadā finansējumu ieguva Nordplus pieaugušo mobilitātes projekts “Public libraries as Informal 

Media Literacy Educators” (“Publiskās bibliotēkas kā neformāli medijprātības izglītotāji”) projekta 

aktivitāte, pieredzes apmaiņas brauciens notika 2019. gada martā. Nordplus mobilitātes projekti JPB 

darbiniekiem sniedz iespēju gūt jaunas zināšanas, pieredzi, idejas jaunu pakalpojumu attīstībai savā 

darbavietā. 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. 

http://www.selfservicelibraries.mozello.lv/sakums
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Programmas ietvaros 2019. gada 6. un 7. septembrī norisinājās 8. Zemgales stāstnieku festivāls, kas aptvēra 

Jelgavu, Eleju, Rundāli, Bausku un Brunavu. Festivāla pirmā diena 6. septembrī iesākās Jelgavā. Stāstnieki 

un citi interesenti satikās Jelgavas pilsētas bibliotēkā, lai noklausītos stāstu par bibliotēkas ēku JPB 

Informācijas nodaļas vadītājas Baibas Īvānes interpretācijā, kas balstīta faktos, stāstos un fotogrāfijās. 

Lai ikvienam interesentam būtu pieejama informācija par JPB projektiem, bibliotēkas tīmekļvietnē 

(sk. 9.1. attēlu) ir izveidota sadaļa, kurā pieejama šāda informācija, kas regulāri tiek atjaunota: 

www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti. Ikviens projekts tiek popularizēts arī bibliotēkas 

sociālajos tīklos, vietējos un nozares medijos.  

 

9.1. att. JPB tīmekļvietnes sadaļa “Projekti” 

 

10. Publicitāte   

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

pakalpojumiem 

Lai veicinātu publicitāti un sabiedrības informēšanu par Jelgavas pilsētas bibliotēku funkcijām un 

pasākumiem, regulāri tiek veidotas preses relīzes un aktualizēti bibliotēku piedāvātie pakalpojumi, kā arī 

uzrunāti lietotāji arī personīgi. Pirms katra Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkotā sarīkojuma tiek izveidota afiša 

un preses relīze, kas tiek ievietota JPB tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un nosūtīta Jelgavas publiskajiem 

medijiem, aicinot ikvienu iedzīvotāju un pilsētas viesi ierasties bibliotēkā, tiek izveidoti pasākumi bibliotēkas 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti
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kontos Facebook.com un Draugiem.lv portālos, kas ļauj ar šo ziņu tālāk dalīties, ievietot to savā kalendārā, 

uzlikt sev atgādinājumu. Caur šiem pasākumiem bibliotēka cenšas iepazīstināt apmeklētājus ar saviem 

pamatpakalpojumiem un piesaistīt jaunus lietotājus. Vairāki cilvēki ir atzinuši, ka tieši apmeklējot bibliotēkā 

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

jauna, un sāk izmantot arī iestādes pamatpakalpojumu – grāmatu izsniegšanu. 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļvietnē  

o www.jelgavasbiblioteka.lv  

60 220 apmeklējumi 2019. gadā (+6,9 % salīdzinājumā ar 2018. g. ) – vidēji 165/dienā  

 sociālajos tīklos:  

o www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka 

101 178 apmeklējumi (-9,4%); 889 sekotāji (+0,1 % salīdzīnājumā ar 2018. g.); 

o www.facebook.com/jelgavasbiblioteka 

178 253 apmeklējumi (+11,2%), 896 sekotāji (+24,3 % salīdzīnājumā ar 2018. g.); 

o www.twitter.com/jelgavasbiblio  

649 sekotāji (+1,7 % salīdzīnājumā ar 2018. g.). 

Katru gadu manāms Jelgavas pilsētas bibliotēkas sociālo tīklu sekotāju skaita pieaugums. Pasaulē 

populārākajā sociālajā tīklā Facebook sekotāju skaits katru gadu ievērojami palielinās un to apliecina arī 

bibliotēkas statistikas rādītāji.   

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi ir Muzeju nakts Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas 

notiek maija vidū, un Dzejas dienas, kas ik septembri notiek Jelgavas pilsētas bibliotēkā un dažādās 

pieturvietās visā pilsētā, piesaistot dzejas mīļotājus, skolēnus un pilsētas iedzīvotājus. Populāras ir arī 

tradicionālās Ģimenes dienas, kas tiek rīkotas reizi ceturksnī ar tematiskām radošām darbnīcām un skolēnu 

brīvlaika aktivitātes (“Vasarraibumiņi”, “Rudens raibumiņi”, “Ziemas raibumiņi”), kā arī rakstnieku tikšanās 

ar lasītājiem, sabiedrībā populāru nozares speciālistu lekcijas un bezmaksas kinoseansi, saistīti ar latviešu 

literatūras ekranizējumiem, kā arī nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem. 

 

Populārākie pasākumi 2019. gadā: 

 Muzeju nakts bibliotēkā (320 apmeklētāju); 

 Dzejas dienas (220 apmeklētāju); 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka
http://www.facebook.com/jelgavasbiblioteka
http://www.twitter.com/jelgavasbiblio
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 Valda Atāla koncerts un jaunās grāmatas atvēšanas pasākums (150 apmeklētāju); 

 Pasaku krājuma atvēršana “Stāstu pasaku” (150 apmeklētāju) 

 Mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekcija “Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVII 

uzturēšanās Kurzemē” (150 apmeklētāju);  

 Pavasara ģimenes diena. Tikšanās ar rakstnieci Inesi Valteri (145 apmeklētāju); 

 Folkloras uzvedums “Tautasdziesmas DNS manī” (110 apmeklētāju); 

 Baltā galdauta svētki (110 apmeklētāju);  

 Daces Judinas un Artūra Nīmaņa grāmatas “Devītais” atvēršanas pasākums (100 apmeklētāju); 

 Tikšanās ar rakstnieku Dzintaru Tilaku un dziesminieku Āri Ziemeli (100 apmeklētāju); 

 Tikšanās ar rakstnieku un sporta žurnālistu Armandu Puči (90 apmeklētāju); 

 Visas vasaras garumā (jūnijs – augusts) – bērnu brīvlaika aktivitātes “Vasarraibumiņi” – (114 

apmeklētāju); 

 Ceļojošā izstāde “Muminu ģimene no Somijas”, kuru apmeklēja 20 grupas no Jelgavas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, kopā vairāk nekā 300 bērnu un skolotāju.  

Kopā 2019. gada bibliotēku pasākumus apmeklēja 5752 cilvēku, kas ir par 39 % vairāk, nekā 

2018. gadā.  

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Šobrīd Jelgavas pilsētas bibliotēkai nav būtisku ar publicitāti saistītu problēmu, jo sadarbība ar 

Jelgavas sabiedriskajiem medijiem ir ļoti laba. 2019. gadā par Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās 

filiālbibliotēkām tika ievietotas 323 publikācijas elektroniskajos medijos.  

2019. gadā nogalē tika slēgta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales INFO”, kas nodrošināja 

bezmaksas laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” izdošanu un portāla www.jelgavasvestnesis.lv uzturēšanu.  

Lai arī ir saglabāta drukātā laikraksta izdošana, portāls ir likvidēts, tādējādi novēršot funkciju un ziņu 

dublēšanos ar Jelgavas pilsētas oficiālo portālu www.jelgava.lv, kurā arī tiek publicētas vietējā mēroga ziņas. 

Tas varētu ietekmēt publikāciju skaitu 2020. gadā. Turklāt, slēdzot portālu www.jelgavasvestnesis.lv ir 

zudusi pieeja tā arhīvam, kas ir liels zaudējums novadpētniecībai un visiem tiem, kas vēlas sameklēt 

vēsturiskus ierakstus, fotogrāfijas un videomateriālus. 

Arī nozares portāls www.biblioteka.lv ir zudis kā JPB ziņu izplatīšanas kanāls, jo 2019. gada nogalē 

tas mainīja savu koncepciju, atsakoties no ziņu publicēšanas, kas skar bibliotēku ikdienas darbu un pasākumu 

organizēšanu lasītājiem. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Zināmas problēmas sagādā tehniskās nepilnības Jelgavas pilsētas bibliotēkas Facebook kontā. 

2019. gada sākumā nedarbojās iespējas dalīties (share) ar bibliotēkas ierakstiem – ziņām (posts) un attēlu 

galerijām, tajā pašā laikā joprojām ir iespēja dalīties ar video, pasākumiem (events) un pārpublicētajām ziņām 

(re-posts). Jelgavas pilsētas bibliotēka ir vairākkārtīgi vērsusies Facebook klientu servisā pēc palīdzības, 

tomēr rezultātu nav. Šī iemesla dēļ bibliotēka zaudē potenciālo Facebook apmeklētāju, sekotāju un ziņu 

lasītāju skaitu, jo ar oriģinālziņām nav iespējams dalīties, uz ko vairākkārtīgi norādījuši arī lasītāji. Kā 

pagaidu risinājums tiek piemērota ziņu sākotnēja publicēšana bibliotēkas tīmekļvietnē, ar mērķi to 

pārpublicēt Facebook kontā ar aktīvo saiti uz mājaslapu, tādējādi ar šo ziņu ir iespējams tālāk dalīties. Šāds 

risinājums tiek piemērots lielām un svarīgām ziņām, tomēr svarīguma ziņā mazākas ziņas, kas nav 

piemērotas publicēšanai tīmekļvietnē, taču ir interesantas lasītājiem sociālajos tīklos, šādā veidā nevar tikt 

publicētas, tādējādi daļa apmeklējuma tiek pazaudēts. 

Pozitīvu ietekmi uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitāti atstāj filiālbibliotēku aktīvā darbība 

sociālajos tīlklos. Visām filiālbibliotēkām ir atvērti konti portālos Draugiem.com un Facebook.com. Tomēr, 

sekojot līdzi pēdējo gadu tendencēm, aktīvāka komunikācija notiek caur Facebook kontiem. Uz šo brīdi 

bērnu bibliotēkas “Zinītis” Facebook kontam ir 240 sekotāju, Jelgavas Pārlielupes bibliotēkai – 145 sekotāju, 

bet Miezītes bibliotēkai – 130 sekotāju. Šos kontus aktīvus uztur paši filiālbibliotēku darbinieki, ievietojot 

tajā informāciju par pasākumiem, ekskursijām bibliotēkās, jauniegūtajām grāmatām, izvietojot pasākumu 

attēlu galerijas utt. Visas četras bibliotēkas savā starpā dalās arī ar interesantākajiem un svarīgākajiem 

ierakstiem Facebook kontos, tādējādi aptverot plašāku lasītāju loku. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums  

Sadarbība ar Jelgavas pilsētas 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 izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes (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); 
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 Jelgavas Latviešu biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, piemēram, tikšanās ar mākslas 

zinātnieku Dr. h. c. art. Imantu Lancmani,  lekcija “Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII 

uzturēšanās Kurzemē” ); 

 Jelgavas pašvaldības policija (Dzejas dienu Dzejriteņa brauciena drošības nodrošināšana); 

 Jelgavas mūzikas vidusskola (muzikālo noformējumu veidošana dažādos Jelgavas bibliotēku 

pasākumos; koncertu organizēšana, piemēram, “No klasikas līdz tango” u.c.); 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, sadarbības aktivitātes 

 Jelgavas novada pašvaldība (līgums ar Jelgavas novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām par 

metodisko un konsultatīvo vadību; “Grāmatu svētki” Bērvircavas kultūras namā); 

 Ozolnieku novada pašvaldība (līgums ar Ozolnieku novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām 

par metodisko un konsultatīvo vadību); 

 CSDD un Valsts policija (Līgums ar CSDD par “Veloskolas” darbību un velosipēdista braukšanas 

eksāmena kārtošanu bibliotēkā, Valsts policijas atbalsts “Veloskolas” satura veidošanā); 

 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”; kopīga starptautiska aktivitāte sacensības “Bibliomāni”; kopīga 

starptautiskas konferences “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” (“Libraries From Generation to 

Generation”) organizēšana; 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka (publisko bibliotēku metodiskā vadība, dažādu iniciatīvu uzturēšana, 

piem., “Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”; kopīgi 

organizēts reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši”; ceļojošā izstāde “Grāmatu lasīšana plakātos”); 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (projekta “Grāmatu starts” apakšprogramma 

“Pūcītes skola” visās Jelgavas bibliotēkās); 

 Kultūras informācijas sistēmu centrs (kursi, apmācības, datubāzu uzturēšana); 

 Latvijas Bibliotekāru biedrība (Atbalsts Zemgales reģiona semināru rīkošanā: Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku “Praktiskais radošums darba kolektīva 

labizjūtai – “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!”; Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs sadarbībā ar 

Dobeles novada Centrālo bibliotēku “Vasaras iedvesmas un radošuma skola”; Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku “Bibliotēkas – Visuma centrs”; 

atbalsts divu Jelgavas bibliotekāru dalībai IFLA kongresā Atēnās, Grieķijā); 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/imanta-lancmana-priekslasijuma-par-francijas-karala-luija-xviii-trimdu-jelgava-un-vilce-laudis-parpi-244704
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/imanta-lancmana-priekslasijuma-par-francijas-karala-luija-xviii-trimdu-jelgava-un-vilce-laudis-parpi-244704
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=44979
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 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa (dalība 

reģionālajos semināros, informatīvs atbalsts); 

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

 Dobeles novada Centrālā bibliotēka (bibliotekārā sadarbība, izstāžu apmaiņa, profesionālās 

pilnveides pasākumi, kopīgi organizēti LBB Zemgales nodaļas semināri); 

 Bauskas Centrālā bibliotēka (kopīgi profesionālās pilnveides pasākumi, kopīgi organizēti LBB 

Zemgales nodaļas semināri); 

 Tukuma muzejs (ceļojošā izstāde Ak, svētā Lestene!”); 

 Latvijas Zinātņu akadēmija (grāmatu dāvinājumi, sadarbība ar LZA prezidentu Ojāru Spārīti un 

akadēmiķi Baibu Rivžu); 

 SIA “OUT LOUD” (seminārs “Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas?”); 

 Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis” (mākslinieks Laimutis Šiurna, izstāde “Lietuvai 101”); 

 Izdevniecība “Latvijas Mediji” (Daces Judinas un Artura Nīmaņa romāna “Devītais” atvēršanas 

svētki Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zālē); 

 Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra radoši tehniskais pulciņš ģimenēm ”RipoAuto” 

(Vasaras ģimenes dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā galvenie dalībnieki un iniciatori); 

 SIA  “OC Vision” un SIA “Vision Express Baltija” (Jelgavas pilsētas bibliotēka saviem lasītājiem 

piedāvā jaunu pakalpojumu – bezmaksas lasāmbrilles); 

 Jāņa Čakstes memoriālais muzejs “Auči” (par godu Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 

160 gadu jubilejai Miezītes bibliotēkā atklāta izstāde “Brīves griba”); 

 Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Zviedrijas vēstniecība Latvijā (seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā; Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, projekts realizēts visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās); 

 Somijas vēstniecība Latvijā (divas izstādes Jelgavas pilsētas bibliotēkā – “Muminu ģimene no 

Somijas” un “Somijas animācijai – 100!”); 

 AS “Sadales tīkls” (lekcijas par elektrību un elektrodrošību skolēniem Pārlielupes bibliotēkā); 

 Jelgavas pensionāru biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, bibliotēkas darbinieku rīkoti 

regulāri jauno grāmatu apskati biedrībā); 

 Jelgavas Mākslinieku biedrība (regulāra izstāžu organizēšana Jelgavas pilsētas bibliotēkās); 

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

mākslinieciskais noformējums pilsētā, mākslinieka Raita Junkera dalība, gleznu gleznošana 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/kendama-krasas-un-eksperimenti-foto-243299
https://youtu.be/OMxotdOFdYc
https://youtu.be/OMxotdOFdYc
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bibliotēkas sarīkojumu laikā – Baltā galdauta svētkos 4. maijā, Dzejas dienās, Vasaras ģimenes dienā 

u.c.); 

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

grāmatu, attēlu, rokrakstu izstādes); 

 SIA “Dārzs” (ziedu izstādes); 

 Jelgavas tipogrāfija (pieredzes apmaiņas ekskursijas); 

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

un “Es nāku no Jelgavas” – tikšanās cikls ar ievērojamām personām, kas nāk no Jelgavas); 

 Dzejnieku klubs “Pieskāriens” (dzejas lasījumi “Pavasara sirdspuksti”, dzejas krājuma “Zemgales 

vācelīte 2019” dāvinājums); 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņš (ikmēneša tikšanās, klubiņa biedru iesaistīšanās 

bibliotēkas sarīkojumos); 

 Vecmāmiņu klubiņš Miezītes bibliotēkā (ikmēneša tikšanās, klubiņa biedru iesaistīšanās 

bibliotēkas sarīkojumos); 

 Lasītāju klubiņš Pārlielupes bibliotēkā (ikmēneša tikšanās, klubiņa biedru iesaistīšanās bibliotēkas 

sarīkojumos). 

 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

2019. gadā turpinājās intensīvs darbs pie Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu 

paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”. Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas 

Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka. 

Projekta noslēguma fāzē Jelgavā organizēta Interreg V-A Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu 

paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” noslēguma konference „Bibliotēkas no paaudzes paaudzē”, lielu 

atsaucību guva projekta gaitā realizētā kopīgā aktivitāte Liepājā, Jelgavā un Šauļos, sacensības “Bibliomāni”. 

Tāpat pārskata gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notikuši semināri un pieredzes apmaiņas tikšanās ar 

mūsu kolēģiem no ārvalstīm. Bibliotēkā viesojušies: stāstniece no Norvēģijas Ivanīra Sibilla Hasona; 

stāstniece no Zviedrijas Mega Nomgorda; ASV Paikspīkas reģiona bibliotēkas Pieaugušo izglītošanas 

nodaļas vadītāja Teona Shainidze Krebs; Zviedrijas Helsingborgas bibliotēkas projektu koordinatore Linnea 

Folkesson. Bibliotēku apmeklēja “Google” darbiniece Lorna Deividsone no ASV. 
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Bibliotēkas darbinieki piedalījušies LBB Erasmus+ projekta “Latvijas bibliotekāru–pieaugušo 

izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” realizācijā. 

Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nodrplus projekts 

“Public Libraries as Informal Media Literacy Educators” (“Publiskās bibliotēkas kā neformāli medijpratības 

izglītotāji”), pieredzes apmaiņas vizīte Mjolbi publiskajā bibliotēkā (Mjolby Public Library) (Zviedrija). 

 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Jelgavas pilsētas bibliotēka nepārtraukti līdzdarbojas dažādos pilsētai svarīgos projektos, tādējādi 

stiprinot savu pārstāvniecību un reprezentējot bibliotēku visos pārvaldes un vietējās kopienas līmeņos. 

2019. gadā Bibliotēku nedēļā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš jau piekto gadu pēc kārtas lasīja 

priekšā bērniem pasaku, bibliotēkā notikušas dažādas nozīmīgas tikšanās, par bibliotēku runāts gan 

laikrakstos, gan radio, gan sociālajos medijos. Aktīva pozitīva darbība radījusi labu fonu, lai Jelgavas pilsētas 

pašvaldība atbalstītu iestādi. Tikai aktīvi pārstāvot bibliotēkas intereses un piedaloties diskusijās, ir panākta 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zāles restaurācija, izremontēta Jelgavas Pārlielupes bibliotēka, 

renovēta Miezītes bibliotēka un 2020. gadā tiks atklātas jaunas, renovētas telpas bērnu bibliotēkai “Zinītis”. 

Jau iepriekšējā sadaļā minētie partneri norāda uz daudzveidīgu, plānotu, aktīvu, ilgstošu bibliotēkas 

darbību.  

Liels darbs joprojām jāiegulda sabiedrības izglītošanā un bibliotēkas mērķu un uzdevumu 

skaidrošanā un popularizēšanā. 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs  

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

Jelgavas pilsētas bibliotēka veic metodisko un konsultatīvo darbu 22 Jelgavas un 4 Ozolnieku novadu 

pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Ar abiem novadiem noslēgti līgumi par funkcijām un atbilstoši tam – 

finansējumu. Visas Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas ir Jelgavas reģiona bibliotēku 

kopkataloga dalībnieces, savukārt Ozolnieku novada pašvaldību publiskās bibliotēkas strādā ar sava novada 

kopkatalogu.  

Metodiskā darba funkcijas un konsultācijas ietilpst Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieku amata 

pienākumos. Šo darbu koordinē JPB direktores vietniece metodiskajā darbā. Lielu darba apjomu veic BIS 

ALISE sistēmbibliotekāre, nodrošinot Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga kvalitāti, mācības un 

jauninājumu ieviešanu. Par pakalpojumu nodrošināsanu pašvaldību publiskajās bibliotēkās, atbilstoši 

savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, rūpējas LAN, SBA speciālists un daudzi citi. 
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2019. gadā kopā ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldes projektu speciālistu tika iesniegts projekts 

Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) par rakstnieku viesošanos Jelgavas novada grāmatu svētkos. 

Gadskārtējie grāmatu svētki, to programmas sagatavošana, ir viens no metodiķa uzdevumiem. Grāmatu 

svētku tradīcija ir iesakņojusies, bet vienlaikus tiek meklēti dažādi jauninājumi, lai svētki nezaudētu savu 

pievilcību. 

2018. gadā notika vairāku bibliotēku reorganizācija, tajā skaitā telpu maiņa, procesi turpinājās 2019. 

gadā, līdz ar to bibliotekāro pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana izvirzījās par vienu no prioritātēm. Īsumā, 

kā darbojas bibliotēkas, kuras tādā vai citādā veidā skārušas minētās pārmaiņas: 

 Vilces pagastā trīs bibliotēku vietā darbu turpina divas. Vilces pagasta bibliotēka, kura atrodas 

pagasta centrā, iedzīvotājiem viegli sasniedzamā vietā, blakus doktorātam, pagasta pārvaldei, skolai, 

kas nodrošina bibliotēkai labu apmeklētību un nelielā Ziedkalnes bibliotēka, kura atrodas Ziedkalnes 

ciematā un veic galvenokārt tā iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu. Vilces bibliotēkas telpas tika 

remontētas, no abu bibliotēku krājumiem tika atlasīts vērtīgais, iegādāts jauns aprīkojums un Vilces 

pagasta bibliotēka ir atplaukusi jaunā veidolā. Daļa bijušās Ķīves bibliotēkas lietotāju apmeklē Vilces 

bibliotēku, daļa kļuvuši par Elejas bibliotēkas apmeklētājiem, 5 lasītājiem grāmatas tiek piegādātas 

dzīvesvietā. Katrā ziņā šī bibliotēku apvienošana beigusies labi arī tādā ziņā, ka pēctecīgi notika 

darbinieku maiņa. Vilces bibliotēkas lietotāju skaits 2019. gadā bija 422 (2018. gadā – 329);  

 Līvbērzes pagasta bibliotēka 2018. gadā tika pārcelta uz pagasta pārvaldes ēku. Ieguvums – atrašanās 

vieta pagasta centrs, zaudējums – mazākas telpas. 2019. gadā Līvbērzes bibliotēka tika vairākkārt 

apmeklēta, sniegtas konsultācijas par mazizmantoto un nolietoto izdevumu norakstīšanu, kā arī 

krājuma izvietošanu, līdz atrasts daudzmaz optimālais variants. Lietotāju skaita ziņā 2019. gadā 

būtisku izmaiņu nebija; 

 Neveiksmīgi notikusi Platones pagasta Lielvircavas bibliotēkas attīstība, kura ļoti cerīgi tika 

pārvietota uz plašākām telpām optimizētās skolas ēkā. Līdz ar skolas bērnu pārcelšanos uz citām 

skolām, tie bibliotēku var apmeklēt tikai skolas brīvlaikā, jo vakarā atgriežas mājās vēlu, savukārt 

ciemata iedzīvotājiem jaunā bibliotēkas atrašanās vieta šķiet neērta, bet vislielākais drauds 

bibliotēkas darbībai ir tās nepieejamība slēgto ārdurvju dēļ (ēkā atrodas arī pirmsskolas izglītības 

iestāde). Šo iepriekšminēto iemeslu dēļ tiek meklētas iespējas bibliotēkas pārcelšanai uz citām 

telpām. Bibliotēkas darba rādītāji 2019. gadā samazinājušies; 

 Jaunizveidotais Ārējais apkalpošanas punkts Emburgā darbojas no 2018. gada decembra, praktiski 1 

gadu, sniedz tādus pašus pakalpojumus kā bibliotēka: iespieddarbu izsniegšana/saņemšana, datoru, 
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interneta izmantošana, SBA pakalpojumi, aktivitātes bērniem/pusaudžiem. Arī šis risinājums ir 

pozitīvi vērtējams un iedzīvotājiem ļoti noderīgs. 

Jāatzīmē, visas iespējamās pārmaiņas kopā ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldi un Ozolnieku 

novada centrālo bibliotēku tiek izdiskutētas, meklēti optimāli risinājumi minēto bibliotēku turpmākajam 

darbam, lai nepasliktinātos iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte. Šīs bibliotēkas tiek vairākkārt 

apmeklētas, ar darbiniekiem un pārvalžu vadītājiem pārrunāta darba organizācija. 

Plānojot metodisko darbu, tika ņemti vērā 2018. gada akreditācijas ieteikumi. Galvenie no tiem bija 

aktivizēt tiešsaistes datubāzu un BIS ALISE attālināto pakalpojumu izmantošanu. Pārskata periodā 

metodiskajā un konsultatīvajā darbā tika izvirzītas šādas galvenās prioritātes: 

 bibliotekāro pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana; 

 profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana.  

Iepazīstoties ar KISC sagatavoto datubāzes LETONIKA.LV izmantošanu 2019. gadā, jāsecina, ka 

lielākā bibliotēku daļa to izmanto, it īpaši tās, kuru tuvumā ir skolas un arī tās, kuras pastiprināti nodarbojas 

ar novadpētniecību. To sekmējušas arī daudzās mācības un praktiskās nodarbības. Sliktāka situācija ir ar 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošanu (sk. 12.1. tabulu).  

  

12.1. tabula 

Datubāzes Letonika.lv un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošana  

Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās 

N.p.k. Bibliotēka Piekļuve 

bibliotēkā 

skatījumi/sesijas 

Attālinātā 

piekļuve* 

skatījumi/sesijas 

“Mana 

bibliotēka” 

lietotāji/pasūtīto 

eks. skaits 

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas  

1. Bērvircavas bibliotēka 8/9  0 

2. Bramberģes bibliotēka 162/45  2/2 

3. Dzirnieku bibliotēka 110/45  6/6 

4. Elejas pagasta bibliotēka 303/255  13/23 

5. Jēkabnieku bibliotēka 1/1   

6. Kalnciema bibliotēka 355/174  6/8 

7. Lielplatones pagasta 

bibliotēka 

16/25 0/0 0 

8. Lielvircavas bibliotēka 400/43  3/8 

9. Līvbērzes pagasta 

bibliotēka 

26/25  5/5 

10. Nākotnes bibliotēka 793/279 57/22 7/11 

11. Platones pagasta 

bibliotēka 

136/85 1/5 4/7 
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12. Sesavas pagasta 

bibliotēka 

109/35  4/8 

13. Staļģenes bibliotēka 142/229  9/24 

14. Svētes pagasta bibliotēka 30/21 7/3 5/5 

15. Tīreļu bibliotēka 65/66 0/0 5/11 

16. Ūziņu bibliotēka 93/22 151/39 5/58 

17. Valgundes bibliotēka 58/417 19/21 4/6 

18. Vecsvirlaukas bibliotēka   7/11 

19. Vilces pagasta bibliotēka 67/21 5/1 2/4 

20. Vircavas pagasta 

bibliotēka 

344/42  5/9 

21. Zaļenieku pagasta 

bibliotēka 

248/64 200/69 32/49 

22. Ziedkalnes bibliotēka 33/60  0 
Ozolnieku novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 

23. Ānes bibliotēka 33/16  32 

24. Garozas bibliotēka 25/22   

25. Ozolnieku novada centrālā 

bibliotēka 
37/24 67/19 20/219 

26. Vainu bibliotēka  32/77 0/0  

*Piezīme: Tām bibliotēkām, kuras pieteikušās šim pakalpojumam.  

Viens no jaunākajiem pakalpojumiem ir Kultūras informācijas sistēmu centra izveidotā un uzturētā 

“3td e-GRĀMATU bibliotēka” www.3td.lv. Ilgi gaidīts notikums Latvijā, kas dod iespēju lasīt e-grāmatas 

latviešu valodā, pie tam lietotājam šis pakalpojums ir bez maksas. Tā kā ir nosacījums, ka lasītājam jābūt 

autorizētam kādā no publiskajām bibliotēkām, varētu cerēt uz lietotāju skaita pieaugumu, bet vai tā ir, to 

pašlaik grūti konstatēt. Nav pieejama uzskaite par atsevišķās bibliotēkās reģistrētajiem lietotājiem, kuri lasa 

“3td e-GRĀMATU bibliotēkā”. Kaut arī Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotekāri praktiskajās nodarbībās 

tika apmācīti izmantot “3td e-GRĀMATU bibliotēku”, acīmredzot jāpaiet ilgākam laikam, līdz šis 

pakalpojums tiek uztverts kā patiešām savējais, līdzīgi kā pavisam lēnām iepriekšminēto novadu bibliotēkās 

nostiprinās e-pakalpojums “Mana bibliotēka”. 

Runājot par jaunu pakalpojumu ieviešanu, nevar nepieminēt Nākotnes bibliotēkas piemēru. 

Ieklausoties Somijas bibliotēku pieredzē par ļoti daudzveidīgajiem pakalpojumiem, arī Nākotnes bibliotēkas 

vadītāja nolēma, ka šujmašīna būtu labs rīks bibliotēkas popularitātes palielināšanai. Budžeta apspriešanā 

izskaidrojot un pamatojot šo vajadzību, tika piešķirts finansējums un šujmašīna iegādāta. Par rezultātiem 

varēs runāt nākamā perioda pārskatā. 

 

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

http://www.3td.lv/
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2019. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkas izglītojošās darbības prioritāte bija Jelgavas un Ozolnieku 

novadu pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotekāru profesionālā pilnveidošana. Trīs mēnešu garā 

praktisko nodarbību ciklā notika 13 nodarbības par šādiem jautājumiem: komplektēšana; norakstīšana; darbs 

ar kavētājiem; gada pārskata sagatavošana; MS Excel un to pielietojums bibliotekārajā darbā; tiešsaistes 

attēlu apstrādes programmas; animēta reklāmas video izveide; plakātu, afišu veidošana u.c. Nodarbības 

kopumā apmeklēja 31 bibliotekārs. Iesāktais nodarbību cikls tiks turpināts arī 2020. gadā. 

Jaunums Jelgavas novada pašvaldību publiskajās bibliotēkās – bibliotēkas datorlietotāju reģistrēšana 

BIS ALISE. Iespēja BIS ALISE reģistrēt datoru lietotājus tika radīta ar mērķi, lai izbeigtu reģistrēšanu papīra 

lapās pie datoriem, pārkāpjot datu aizsardzības noteikumus, kā arī lai precizētu datoru lietošanas uzskaiti.                                                                                                          

 

12.2. tabula 

Nozīmīgākie profesionālās pilnveides pasākumi Jelgavas reģionā 2019. gadā 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 20.02.2019. Rīga JPB, “Europe 

Direct” 

Informācijas 

centrs Jelgavā 

Pieredzes brauciens uz 

Mazcenas bibliotēku 

(Jaunmārupes pagasts), 

LU Zinātņu, LU Dabas 

māju, LR Ārlietu 

ministriju.  

9 

2. 13.03.2019. JPB  JPB Seminārs “Kas nosaka 

veiksmīgu pagasta 

bibliotēkas darbību?”.  

3 

3. 10.04.2019. JPB JPB Praktiskā nodarbība ar 

interaktīvajiem rīkiem 

“Grafoloģija kā zinātne”.  

3 

4. 08.05.2019. JPB JPB, LBB 

Zemgales nodaļa 

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

“Praktiskais radošums 

darba kolektīva labizjūtai 

– “Lai ko Tu domā, 

domā CITĀDI”. 

4 

5. 03.06.2019. Engures 

novads 

JPB Pieredzes brauciens uz 

Engures novada 

bibliotēkām 

5 

6. 28.08.2019. Dobeles 

novads 

LBB Zemgales 

nodaļa, Dobeles 

novada Centrālā 

bibliotēka  

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

“Vasaras iedvesmas un 

radošuma skola”. 

5 

7. 11.09.2019. Vilces 

muiža 

JPB Iepazīšanās ar 

reorganizētās Vilces 

bibliotēkas darbu, 
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bibliotēku uzdevumi 

jaunajā darba sezonā.  

8. 01.10.2019. JPB JPB Bibliotēka un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība. 

Sesavas un Ūziņu 

bibliotēku prezentācijas. 

4 

9. 13.11.2019. Bauska Bauskas Centrālā 

bibliotēka  

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

“Bibliotēkas – visuma 

centrs”.  

5 

10. 27.11.2019. Nākotnes, 

Bikstu, 

Aizstrautn

ieku 

bibliotēkās  

JPB Bibliotēku jauno 

darbinieku pieredzes 

brauciens uz Nākotnes, 

Bikstu, Aizstrautnieku 

bibliotēkām. 

6 

11. 19.12.2019. JPB  Miezītes 

bibliotēkā 

Gada noslēguma 

seminārs. Intas Vīksnas 

un Baibas Īvānes 

pieredzes braucienu stāsti 

(Bavārijas bibliotēkas un 

IFLA kongress Grieķijā).  

4 

 

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

2019. gadā rīkoti trīs pieredzes braucieni. Pirmā pieredzes brauciena laikā tika iepazītas LU 

inovatīvās Zinātnes un Dabas mājas un to bibliotēkas, kā arī lauku bibliotēku darbībai tuvākā Mazcenu 

bibliotēka (Jaunmārupe). Otrā pieredzes brauciena maršruts tika izvēlēts atbilstoši pašvaldību pagastu 

publisko bibliotēku interesēm – pa Engures novada mazajām bibliotēkām. Ciemojāmies Milzkalnes, 

Smārdes, Engures bibliotēkās. Protams, ka pieredzei tika izvēlētas novada interesantākās un labiekārtotākās 

bibliotēkas. Trešais pieredzes brauciens tika organizēts jaunajiem bibliotēku darbiniekiem ar mērķi iepazīt 

savu kolēģu darbu un parādīt to, ka arī mazā lauku bibliotēkā var strādāt interesanti un  aizraujoši. Tika 

apmeklētas Jelgavas novada Nākotnes bibliotēka, Dobeles novada Bikstu un Aizstrautnieku pagastu 

bibliotēkas. Tajās strādā veiksmīgi un aizrautīgi darbinieki, no kuriem daudz var mācīties.  

Kopumā metodisko un konsultatīvo pasākumu apmeklējums ir labs, par tiem informētas abu novadu 

kultūras pārvaldes un pagastu pārvaldnieki. 

Semināri un mācības neaizvieto individuālo darbu ar bibliotēku darbiniekiem. 

Milzīgs gandarījums ir par Jelgavas novada pašvaldību publisko bibliotēku dalību lasīšanas 

veicināšanas projektos “Mūsu mazā bibliotēka” un “Grāmatu starts”, ko Jelgavas pusē pazīst kā “Pūcītes 

skolu”. 2019. gadā “Pūcītes skolas” rīkotas 6 Jelgavas novada bibliotēkās un aptverti 36 bērni vecumā no 3 

līdz 5 gadiem. Nākamajā gadā projektā iesaistīto bibliotēku skaits palielināsies. 
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Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir BIS ALISE konsultatīvais centrs Jelgavas un Ozolnieku novadu 

izglītības iestāžu bibliotēkām. 

Lielāko 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.  

Domājams, ka nākotnē būtu nepieciešams izveidot no abām pusēm (Jelgavas pilsētas izglītības 

pārvaldes un Jelgavas pilsētas bibliotēkas) akceptētu īzglītības iestāžu bibliotēku metodiskā atbalsta sistēmu.  

 

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.  

 pagastu pārvaldēm;  

 “Europe Direct”” informācijas centru Jelgavā; 

 citām Jelgavas pilsētas bibliotēkām. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības 

Katrā reģionā ir savas metodiskā darba tradīcijas. Jelgavas reģionā metodiķis strādā visciešākajā 

saistībā ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldi. Tas nozīmē, ka ar pilnu atbildību piedalās ikviena ar 

bibliotēkām saistīta jautājuma risināšanā. Līdz ar to palielinās darba apjoms. Ja arī izglītības iestāžu 

bibliotēkas jāiekļauj metodisko pakalpojumu grozā, tad nepieciešams vēl atsevišķs darbinieks. 

Metodisko darbu apgrūtina bibliotēkas transporta neesamība. Runājot par pašreizējo periodu, ir 

neziņa, kā tiks organizēts bibliotēku darbs pēc reģionālās reformas. 

Ieteikums LNB Kompetenču attīstības centram – izveidot mācību kursu par bibliotekāra darbu viena 

darbinieka bibliotēkā.  
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1. pielikums   

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir: 

 pilsētas pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde; 

 Zemgales reģiona lielākā publiskā bibliotēka un tā ir Zemgales reģiona galvenā bibliotēka; 

 Starpbibliotēku abonementa centrs; 

 Jelgavas pilsētas un novada publisko bibliotēku metodiski konsultatīvais centrs. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas misija: sekmēt sabiedrības intelektuālo un ekonomisko attīstību, 

nodrošinot pieeju informācijai, idejām un daiļdarbiem neatkarīgi no vides un robežām. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas komplektēšanas mērķi: 

 izmantojot pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus, komplektēt JPB un filiālbibliotēku krājumus, veikt 

to organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu) un operatīvu nodošanu 

bibliotēkām 

 nodrošināt valsts un pilsētas pašvaldības institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 

pieejamību 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB) un tās filiālbibliotēkas sniedz informacionālus un bibliotekārus 

pakalpojumus Jelgavas iedzīvotājiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Krājumu komplektēšanu veic 

patstāvīgi atbilstoši Bibliotēku likumam, kas nosaka, ka bibliotēkas attiecībā uz krājuma veidošanu ir 

neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka vēsturiski veidojusi un arī turpmāk veidos tradicionālu grāmatu un 

periodisku izdevumu krājumu. Paralēli tam arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta moderno tehnoloģiju 

izmantošanai, audiovizuālo materiālu, klausāmgrāmatu, radošu, attīstošu spēļu komplektēšanai, dažādu 

datubāzu pieejamībai, kas nodrošina brīvu pieeju elektroniskajiem resursiem ikvienam iedzīvotājam. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir universāla rakstura publiska bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju 

sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares. Krājumu raksturo 

vienmērīgs pārklājums visos komplektēšanas līmeņos un ir zināms vispārīgums, ne šauri izteikta 

specializācija. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīklu veido pilsētas bibliotēka un trīs filiālbibliotēkas, kurām literatūru 

komplektē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļa. 
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Iespieddarbu izvēlē iesaistītas Lasītāju apkalpošanas nodaļas un filiālbibliotēku atbildīgās 

bibliotekāres, bet visu komplektēšanas procesu koordinē Krājuma komplektēšanas komisija (KAN), kuru 

vada komplektēšanas nodaļas vadītāja. 

Filiālbibliotēkas analizē savu lasītāju sastāvu, pieprasījumus un atbilstoši tam iesniedz JPB KAN 

savus pasūtījumus, kuri tiek tālāk apkopoti un izvērtēti kārtējam komplektēšanas procesam. 

Katras filiābibliotēkas krājums tiek komplektēts atbilstoši lasītāju sastāvam, interesēm un 

mikrorajona īpatnībām, kurā bibliotēka atrodas. 

 

Bibliotēkas mērķauditorija: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētāji ir visu vecuma grupu, dažādu izglītības līmeņu un profesiju 

pārstāvji. 

 

Galvenās lietotāju grupas: 

 strādājošie; 

 nestrādājošie; 

 bērni un jaunieši; 

 studenti; 

 pensionāri. 

 

Komplektēšanas kritēriji: 

 dokumenta atbilstība iespējamam lasītāju pieprasījumam un interesēm; 

 saturiskā vērtība, kompetence materiāla izklāstā, nozaru speciālistu vērtējums; 

 vēsturiski nepārejoša vērtība; 

 literārā un mākslinieciskā vērtība; 

 nepilnīgs vai saturiski novecojis krājums attiecīgajā nozarē; 

 atbilstība krājuma pašreizējam sastāvam; 

 dokumenti (grāmatas, audiovizuālie materiāli), kas saturiski ieguvuši kādas nozares balvas. 



Tematiski Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu veido: 

 sociālās zinātnes – 25 % (kopā ar filiālēm 22 %); 

 daiļliteratūra – 34 % (kopā ar filiālēm 42 %); 
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 tehnika – 7 % (kopā ar filiālēm 4,3 %); 

 medicīna – 3 % (kopā ar filiālēm 2,5 %); 

 vispārīgā nodaļa – 2,5 % (kopā ar filiālēm 2,9 %); 

 māksla – 7,1 % (kopā ar filiālēm 7,3 %); 

 valodniecība un literatūras zinātne – 7 % (kopā ar filiālēm 5,2 %); 

 dabas zinātnes, matemātika – 4,1 % (kopā ar filiālēm 5 %); 

 lauksaimniecība – 3,2 % (kopā ar filiālēm 2 %); 

 bērnu un jaunākā skolas vecuma literatūra – 2,5 % (kopā ar filiālēm 11,3 %) (komplektē 

filiālbibliotēkām un JPB Abonementa Bērnu stūrītim). 

 

Pa izdevumu veidiem Jelgavas pilsētas bibliotēka komplektē: 

 grāmatas – 89 %; 

 seriālizdevumus – 5,9 %; 

 audiovizuālos materiālus – 3,9%; 

 kartogrāfiskos materiālus (kartes tradicionālā formā, globusus u.c.); 

 spēles bērniem (izzinoša spēles, puzles, galda spēles u.c.); 

 slektroniskos dokumentus, e-grāmatas, abonētas datubāzes u.c.). 

 

Seriālizdevumu komplektēšanu koordinē Lasītāju apkalpošanas nodaļas darbinieki, filiālbibliotēku 

vadītāji. Laikraksti un žurnāli tiek abonēti, pamatojoties uz lasītāju datiem, vajadzībām un ievērojot šādus 

kritērijus: 

 JPB tiek komplektēti visi lielākie Latvijas periodiskie izdevumi, lai tiktu nodrošināts vienmērīgs 

pārklājums; 

 aptvertas visas lasītāju grupas; 

 plašs nozaru aptvērums, pēc iespējas pilnīgāks periodisko izdevumu klāsts; 

 komplektē visus Jelgavā izdotos laikrakstus; 

 izklaides žurnālus komplektē, izvērtējot lasītāju pieprasījumu. 

 

Valodas 

Prioritāte dokumentu komplektēšanā pa valodām ir latviešu valodai, tomēr noteicošais kritērijs nav 

valoda, bet gan dokumenta saturiskā vērtība. 
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Bibliotēkas profilam atbilstošu, nepieciešamu un pieprasītu literatūru komplektē arī krievu, angļu un 

vācu valodās. Citās valodās praktiski nekomplektē. Atsevišķos gadījumos dāvinājumos tiek pieņemtas 

vērtīgas grāmatas citās valodās. 

 

 

Pieeja elektroniskajiem resursiem 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā lietotājiem pieejamas datubāzes Lursoft, EBSCO, Letonika.lv, 

BRITANNICA u.c. 

 

Datubāzes abonē pēc šādiem kritērijiem: 

 aktualitāte, tematiskā atbilstība; 

 plašs informācijas apjoms; 

 nozaru dokumentu krājuma papildinājums svešvalodās. 

 

Galvenie finansēšanas avoti: 

 pilsētas pašvaldības līdzekļi; 

 dāvinājumi no privātpersonām, juridiskām personām; 

 piedalīšanās projektos, mērķprogrammās. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

 informācijas resursu vairumtirdzniecības uzņēmumi, grāmatu bāzes; 

 informācijas resursu apgādi un izdevniecības; 

 grāmatu un citu informācijas resursu veikali, grāmatu gadatirgi; 

 interneta grāmatnīcas u.c. resursi. 

 

Eksemplāru skaits 

Jelgavas pilsētas bibliotēkai un filiālbibliotēkām dokumentus komplektē vienā eksemplārā. 

Izņēmums ir: 

 īpaši pieprasīta nozaru literatūra, kas nepieciešama mācībām – vienu eksemplāru komplektē 

abonementam, otru – lasītavai; 

 atsevišķos gadījumos paaugstināta pieprasījuma daiļliteratūra – 2 eks. abonementam; 
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 skolu programmās ieteicamā literatūra, kas tiek atlasīta no skolu izveidotajiem sarakstiem. Bērnu un 

jauniešu žūrijas grāmatas u.c. – 2-3 eks. 

 

Novadpētniecības fonda komplektēšana 

Iespējami pilnīgi tiek komplektēts novadpētniecības fonds, 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 fonda vienīgais eksemplārs un maz pieprasītie novadpētniecības krājuma 

dokumenti tiek glabāti Novadpētniecības un seno izdevumu krājumā. Nepieciešamības gadījumā veido 

kopiju. 

Novadpētniecības dokumenti netiek izslēgti no krājuma, izņemot liekos dubletus un fiziski nolietotus 

eksemplārus, kurus nav iespējams vai vajadzības restaurēt. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka nekomplektē: 

 parasti nekomplektē pamatskolu un vidusskolu mācību grāmatas, izņēmuma gadījumos tiek pirkta 

pieprasīta mācību literatūra vecāko klašu skolēniem, piemēram, svešvalodu apguves mācību 

grāmatas; 

 pornogrāfisku, vardarbību saturošu literatūru u.c. dokumentus; 

 īslaicīgas nozīmes literatūru – dažādu partiju programmas, reklāmas, kā arī dažādu netradicionālo 

reliģiju popularizējošus sacerējumus. 

 

Dāvinājumi 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un filiālbibliotēkas pieņem dāvinājumus no privātpersonām, iestādēm, 

organizācijām u.c. Tos novērtē Lasītāju apkalpošanas nodaļas un filiāļu bibliotekāri. Bibliotēkas profilam 

atbilstošos, pieprasītos iespieddarbus uzņem Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumos. Izmanto retrospektīvajai 

komplektēšanai. 
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Bibliotēkai ir tiesības nodot tālāk tai nevajadzīgos dāvinājumus bibliotēkām, organizācijām, iestādēm 

vai privātpersonām. 

 

Krājumu rekomplektēšana 

Dokumentu izslēgšana no bibliotēkas krājuma notiek sistemātiski un plānveidīgi. 

 

Kritēriji izslēgšanai: 

 nolietoti; 

 nozaudēti; 

 saturā novecojuši; 

 pēc inventarizācijas neatrasti; 

 liekie dubleti; 

 nodoti citām bibliotēkām. 

 

Krājuma attīstības tendences 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstību nosaka visa reģiona attīstība, kā arī tas, ka bibliotēkā 

ir reģiona informācijas centrs. 

Krājuma skaitliskie rādītāji katru gadu tiek statistiski apkopoti un novērtēti. 

Krājuma komplektēšanas politika regulāri (reizi 3-5 gados) tiek pārskatīta un aktualizēta atkarībā no 

situācijas. 

Komplektējot tiek pievērsta pastiprināta uzmanība krājuma kvalitātes uzlabošanai, cenšoties 

iegādāties pēc iespējas vairāk saturā augstvērtīgus, bibliotēkas profilam un lasītāju interesēm atbilstošus, 

dokumentus. 

Daudz tiek strādāts ar krājuma rekomplektēšanu, izvērtējot un saglabājot vērtīgāko. 

Krājuma kvalitāte arī turpmāk tiks uzskatīta par augstāko kritēriju. 

Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumus aktīvi izmanto Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

studenti, Jelgavā dzīvojošie Rīgas augstskolu, mācību un izglītības iestāžu studenti un audzēkņi. Tas nosaka 

un arī turpmāk noteiks rūpīgu nozaru literatūras pieprasījuma izvērtēšanu un komplektēšanu. Lasītāji labprāt 

izmanto iespēju iepazīties ar preses izdevumiem bibliotēkā uz vietas kā arī ņemt tos līdzi. Pasūtot preses 

izdevumus, tas tiek ņemts vērā, paplašinot izdevumu klāstu gan skaitliski, gan saturiski.  

2020. gadā plānots, ka bērnu bibliotēka “Zinītis” varēs pārcelties uz jaunām, modernām telpām. JPB 

komplektēšanas nodaļa sadarbībā ar bibliotēku “Zinītis” strādā pie tā, lai nodrošinātu visu nepieciešamo – 
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literatūru (skolu programmas, konkursi, pasākumi), dažādas galda un prāta spēles, puzles, klausāmgrāmatas. 

Budžeta iespēju robežās tiek veikta veco, fiziski nolietoto izdevumu aizvietošana ar jauniem.  

Darbs ar Starpbibliotēku abonementu, tā popularizēšana un attīstīšana  – viena no krājuma attīstības 

tendencēm un risinājums ieteicamās literatūras nepietiekama eksemplāru skaita samazināšanai vasaras 

mēnešos. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka veic Jelgavas novada bibliotēku metodiskā centra funkcijas, kurās ietilpst 

arī komplektēšanas darba konsultēšana un vadīšana Jelgavas novada bibliotēkās. 
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2. pielikums  

Jelgavas pilsētas bibliotēkas, tās filiālbibliotēku, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību 

bibliotēku publikāciju pārskats 

 

DARBA PĀRSKATS PAR 2019. GADU – PUBLICITĀTES PASĀKUMI 
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www.jelgavasvestnesis.

lv 

9 10 5 8 6 10 4 14 12 11 7 8 104 

www.jelgava.lv 6 6 5 12 9 6 2 9 15 9 3 3 85 

www.zz.lv 4 4 3 3 11 4 1 8 12 12 4 4 70 

www.jelgavniekiem.lv 2 2 0 4 4 2 0 1 6 2 3 4 30 

www.biblioteka.lv 1 2 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 13 

www.novaja.lv 0 1 0 1 2 2 0 3 4 2 1 1 17 

www.la.lv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

www.delfi.lv 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

www.diena.lv 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

www.lcb.lv 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

KOPĀ 23 26 14 29 33 25 7 39 53 36 18 20 323 

Ceturksnī   63   87   99   74  

Kopā 2019. gadā – 323 publikācijas elektroniskajos medijos (2018. gadā – 291 publikācija) 
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Publikācijas sociālajos medijos 

 

www.jelgavasbiblioteka.lv (tīmekļvietne) 

Unikālie apmeklētāji 60 220 (+6,9%) 

Ziņu skaits (sadaļā Ziņas) 112 (+9,8%) 

 

Draugiem.lv/jelgavasbiblioteka 

Skatījumu skaits 101 178 (-9,4%) 

Sekotāju skaits 889 (+0,1%) 

Ierakstu skaits 214 

Sadaļu skatījumi 

Runā 1 688 

Jaunumi 772 

Kontakti 537 

Sākumlapa 4  500 

Sekotāji 924 

Galerija 89 401 

Partneri 263 

Darbinieki 494 

Citas sadaļas 599 

 

@jelgavasbiblio (twitter) 

Lasītāju skaits 649 (+1,7%) 

Ierakstu skaits 337 

 

www.facebook.com/jelgavasbiblioteka 

Sekotāju skaits 896 (+24,3%) 

Unikālie apmeklējumi 178 253 (+11,2%) 

Ierakstu skaits 643 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 01.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 7 
 Facebook.com sekotāju skaits – 738 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 892 
 Twitter.com sekotāju skaits – 637 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  9 

www.jelgava.lv  6 

www.zz.lv  4 

www.jelgavnieki.lv  2 

www.biblioteka.lv  1 

www.la.lv 1 

Kopā 23 

 

 
Kas, jūsuprāt, Jelgavas pašvaldībai būtu jāpaveic 2019. gadā? 
www.jelgavasvestnesis.lv 
03.01.2019. 
 
Valentīna, pensionāre: 
 
– Pilsēta pēdējo gadu laikā kļuvusi krietni sakoptāka un skaistāka, tomēr man ir viens ieteikums, 
ko vēl varētu uzlabot. Katru dienu no Aspazijas ielas rajona dodos uz centru un, mērojot šo vienu 
līdz divus kilometrus, pamanu, ka soliņi, uz kuriem varētu apsēsties un «atvilkt elpu», izvietoti 
pārsvarā tikai centra apkaimē, tāpēc lūdzu pievērst uzmanību arī šim – Dambja un Māras ielas 
apkaimes – rajonam. 
 
Ilva, grāmatvede: 
 
– Līdztekus Satiksmes ielas brauktuvei, ko pašvaldība jau plāno sakārtot, vēlētos, lai pašvaldība 
pievērš uzmanību arī Uzvaras parkam. Tā ir lieliska pilsētas vieta – klusa un sakārtota –, tomēr 
šobrīd tā ir piemērotāka tikai māmiņām ar ratiņiem, jo bērniem tur īsti nav, ar ko nodarboties. 
Manuprāt, tā būtu droša vieta bērnu laukumiņam. Tāpat pilsētā vajadzētu piedomāt par 
nobrauktuvēm uz ietvēm – mammām ar ratiņiem tas ir izaicinājums. 
 
Dāvis, strādā IT nozarē: 
 
– Esmu ievērojis, ka dažās pilsētas vietās, piemēram, Pasta ielā, ir lielisks apgaismojums, bet 
dažviet, piemēram, Katoļu ielā, tas ir ļoti blāvs un vakara stundās nepietiekami apgaismo ne vien 
ceļu un gājēju ietves, bet arī gājēju pārejas. Šāda situācija ar apgaismojumu ir arī tirgus rajonā – 
Uzvaras ielā. 
 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
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Valentīna, strādā medicīnas jomā: 
 
– Pilsētas centrs mums ir burvīgs, taču lielāka uzmanība būtu jāpievērš arī attālākām vietām. Ilgus 
gadus strādāju neatliekamajā palīdzībā, un, pateicoties bedrainiem ceļiem, katru nedēļu 
automašīnai bija nepieciešams veikt remontu. Turklāt ar šo problēmu nākas saskarties ne tikai 
pagalmos, kuru sakopšana ir pašu dzīvokļu īpašnieku pienākums. Piemēram, Ausekļa ielas rajons 
– Viestura un Vārpas iela – katru gadu, īpaši rudenī, ir katastrofālā stāvoklī. 
 
Kārlis, strādā apsardzē: 
 
– Biju priecīgs, ka šogad jau veikts remonts pilsētas baseinā – tas ir būtisks ieguvums, jo mans 
bērns tur apmeklē nodarbības. Kāds cits man svarīgs jautājums ir autobusu kursēšanas grafiks 
vakara stundās. No Rīgas uz Jelgavu ar pēdējo vilcienu atbraucu pēc pulksten 24, un mēs tādi 
esam daudz, taču nokļūt mājās uz Satiksmes ielu nav iespējas. Jāiet ar kājām vai jābrauc ar 
taksometru. Vismaz viens vēlais reiss pilsētā būtu ļoti vajadzīgs. 
 
Rafals, pensionārs: 
 
– Es dzīvoju Depo rajonā un esmu gandarīts, ka galveno ielu sakārtošanai šobrīd pievērsta 
uzmanība. Mans ieteikums būtu izvērtēt situāciju arī Upes ielā – agrāk tur ganījās un zāli noēda 
privātīpašnieku govis, bet šobrīd viss lēnām aizaug. Tāpat arī šajā vietā būtu nepieciešams iztīrīt 
Lielupes krastu. 
 
Ludmila, apkalpošanas speciāliste: 
 
– Mani ļoti priecē, ka RAF rajons atgūst savu vēsturisko elpu un šajā masīvā parādās arvien vairāk 
rūpnīcu, līdz ar to – arī darbavietu. Savukārt tas, ko vēl varētu uzlabot, ir mikrorajona vide. Šeit ļoti 
daudz bērnu un jauniešu apmeklē sporta pulciņus, un būtu labi, ja trenēties viņi varētu arī svaigā 
gaisā. Līdzīgi, piemēram, kā tas ir Pasta salas trenažieru laukumā. Domāju, tur labprāt sportotu arī 
pieaugušie! 
 
Oksana, jaunā māmiņa: 
 
– Tā kā esmu jaunā māmiņa, man šobrīd ir aktuāli divi jautājumi – bērnudārzs Pārlielupē, uz kuru 
šobrīd ir lielas rindas, kā arī nodarbības mazuļiem. Zinu, ka tādas ar pašvaldības līdzfinansējumu 
pieejamas «Jundā», tomēr šajā gadījumā man ar ratiem būtu jāmēro diezgan liels ceļa posms. 
Domāju, ka būtu lietderīgi, ja mazuļu skoliņas vai tematiskie pasākumi mammām tiktu organizēti 
arī šajā pilsētas daļā. 
 
Inese, pedagoģe: 
 
– Manuprāt, šobrīd Pārlielupē ir lieliska vieta, kur ģimenēm pavadīt laiku – tā ir Pārlielupes 
bibliotēka. Ļoti vēlētos, lai tematiskie pasākumi tur notiktu biežāk, jo tieši interešu izglītības 
pienesums palīdz bērnam būt daudzpusīgam. 
 
Natālija, pensionāre: 
 
– Šķiet, ka svarīgākajiem darbiem pilsēta jau ir pieķērusies – lielākais prieks ir par to, ka atdzīvosies 
Vecpilsētas kvartāls. Taču, ja runājam par maznozīmīgākām lietām, tad pilsēta varētu vairāk 
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apzaļumot dažādas teritorijas nevis ar zālīti, bet ar augiem. Piemēram, Lielajā ielā pie Dobeles 
ielas. Tāpat es labprāt izbaudītu vairāk kultūras pasākumu – koncertus un teātra izrādes –, kuri 
notiktu ne vien latviešu, bet arī krievu vai lietuviešu valodā. 
 
Viktorija, jaunā māmiņa: 
 
– Manuprāt, pilsētā ir nepieciešamas vietas, kur cilvēkiem pastaigāties ar suņiem, kā arī urnas 
suņu ekskrementiem. Lai gan man pašai nav mājdzīvnieku, es ļoti bieži novēroju, kā cilvēki staigā 
ar suņiem pa zālīti vai gar manu kāpņutelpu. Rezultātā – nevaru palaist mazu bērnu staigāties, jo 
ik uz soļa redzamas suņu «pēdas». Iespējams, laukums un tajā izvietotas urnas varētu šo 
jautājumu atrisināt. 
 
Sarmīte, veikala īpašniece: 
 
– Dzīvoju 3. līnijā un ļoti gribētu, lai pašvaldība pievērš uzmanību mūsu ielas ceļam. Apzinos, ka 
asfaltēšanas darbi ir dārgi, taču tie varētu būt vismaz regulāri uzturēšanas darbi, pieberot grants 
segumu vai aizlāpot bedres. Ja drīzumā kaut kur Nameja ielas tuvumā tiks celts bērnudārzs, šis 
jautājums kļūs aizvien aktuālāks. 
 
Inta, skolotāja: 
 
– Jāuzceļ jauna Spīdolas Valsts ģimnāzija. Pedagogiem ir ļoti daudz un dažādu ideju – skolēnu 
mācību uzņēmumu inkubators, darbmācības kabinets un daudzas citas –, ko vēlētos realizēt, bet 
tam gluži vienkārši nav vietas! Mēs ļoti labprāt piedzīvotu pārmaiņas, lai varētu augt un attīstīties. 
 
Dace, skolotāja: 
 
– Vajadzētu pārskatīt autobusu vēlo reisu pieejamību. Cilvēkiem, kuri pēc pulksten 20 vēlas doties 
Vītoliņu, Atpūtas vai Bemberu virzienā, tas gluži vienkārši nav iespējams. 
 
Guna, vadītāja vietniece saimniecības jautājumos: 
 
– Šobrīd strādāju pirmsskolas izglītības iestādē un saskatu vismaz divus izaicinājumus šim gadam 
– pārskatīt algu apmēru, jo vērojams liels pedagogu trūkums, kuri aiziet no pilsētas labākas algas 
meklējumos, kā arī uzlabot komunikāciju ar pedagogiem ārkārtas situācijās. Kā piemēru var minēt 
ieilgušos būvdarbus «Sprīdītī» – cilvēki vēlas būt informēti par to, kas un kā notiek. 
 
Kaspars, logu ražošanas tehnologs: 
 
– Ļoti gaidām, kad tiks uzsākta jaunā tirgus sakārtošana, kā arī tiks īstenots projekts par jaunā tilta 
izbūvi. Šobrīd rīta un vakara stundās satiksme pilsētā, īpaši Lielajā un Rīgas ielā, ir ļoti intensīva, 
un to var atrisināt tikai papildu tilts, kas atslogotu šo plūsmu. Un nepiekrītu, ka pie vainas būtu 
pilsētas luksofori – ja divi jelgavnieki no rīta paši neievēro adekvātu braukšanas kultūru un saduras, 
pie tā var vainot tikai paši sevi. 
 
Pēteris, students: 
 
– Pašvaldībā viss tiek darīts, tomēr dažviet pietrūkst pabeigtības sajūtas. Piemēram, Lielajā un 
Rīgas ielā izbūvēti veloceliņi, un tas ir lieliski, tomēr šo darbu laikā par maz piedomāts par pārejām 
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no asfaltētajām brauktuvēm uz celiņu – šie līmeņi atšķiras vismaz par vairākiem centimetriem, un 
tas regulāri rada bažas braucot. 
 
Jānis, students: 
 
– Jelgavas centrā aktuāls jautājums ir stāvvietas – to ir ļoti maz, turklāt teju visas ir ar atļaujām vai 
laika ierobežojumu. Piemēram, šobrīd dzīvojam kojās un regulāri saskaramies ar problēmu, ka 
automašīnu tuvākajā apkārtnē gluži vienkārši nav, kur novietot. 
 
Linda, mājsaimniece: 
 
– Uz priekšdienām, manuprāt, vajadzētu piedomāt par atkritumu urnām uz ielām. Tās ir pietiekami 
daudz parkos un pie lielveikaliem, bet dažkārt tās pietrūkst, vienkārši ejot pa ielu. Piemēram, bieži 
šis jautājums kļūst aktuāls, kad ar bērnu pastaigājamies Lielās ielas rajonā. 
 
Laine, studente: 
 
– Pašvaldība pilsētā nodrošinājusi vairākus bērnu laukumiņus, un mans ieteikums būtu sekot līdzi 
tam, lai tie attiecīgi tiktu arī uzturēti vai atsevišķos gadījumos – atjaunoti. Piemēram, laukumiņš 
Lielajā ielā 15a. Tāpat būtu lietderīgi domāt arī par atpūtas laukumiem vecākiem bērniem no 10 
gadu vecuma. 
 
Andris, dežurants: 
 
– Nākamajā sezonā pilsētā vajadzētu pārskatīt ietvju un brauktuves kaisīšanas paradumus. Sāls 
koncentrācija ir milzīga, kā rezultātā cieš automašīnas, pilsētnieku apavi un suņi, kuriem pēc 
ziemas sezonas sākas problēmas ar ķepām. Iespējams, kā pretslīdes materiālu varētu izvēlēties 
alternatīvu vielu maisījumu. 
 
Iveta, sociālā darbiniece: 
 
– Ņemot vērā, ka strādāju patversmē, man ir priekšlikums ieviest izmaiņas šīs iestādes darbā – 
veidot to kā diennakts iestādi, jo daudzi klienti spiesti no rīta atstāt patversmi, bet viņiem gluži 
vienkārši nav, kur iet. Varētu pārprofilēt pakalpojumus – proti, tiem cilvēkiem, kuri jau gadiem 
ierodas tikai pārlaist nakti, piedāvāt minimālo pakalpojumu paketi, bet tiem, kuriem ir motivācija 
uzlabot savus dzīves apstākļus šajā krīzes situācijā – piedāvāt plašāku atbalsta pasākumu klāstu. 
 
Ieva, strādā autotransporta jomā: 
 
– Nesen biju uz svecīšu vakaru Baložu kapos un jāatzīst, ka tur stāvlaukumā nepieciešams uzlabot 
apgaismojumu – vakarā gājām un redzējām ceļu, tikai pateicoties telefonā esošajam lukturītim. 
Tāpat vajadzētu padomāt, kā kapsētu akās atrisināt ūdens trūkuma problēmu vasaras karstajos 
mēnešos. 
 
Ingus, strādā transporta nozarē: 
 
– Mani pašvaldības darbā viss apmierina – salīdzinot ar to, kas pilsētā bija pirms 20 gadiem, šodien 
dzīvojam pat ļoti labi! Iespējams, vēlētos, lai pilsēta vairāk līdzfinansētu sporta klubus – tad augsta 
līmeņa sportu varētu vērot tepat, pilsētā. 
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Laura, studente: 
 
– Mums Jelgavā pietrūkst izklaides vietu un pasākumu, kas būtu interesanti jauniešu auditorijai. 
Kultūras nama pasākumi bieži vien ir saistoši vidējai paaudzei, bet, piemēram, koncerti ar jauniešu 
iecienītiem mūziķiem Jelgavā tiek organizēti tikai uz naktsklubu skatuvēm. 
 
Ieva, jaunā māmiņa: 
 
– Tā kā ikdienā daudz pārvietojos ar bērnu ratiņiem, varu secināt, ka daudzviet pie ēkām 
nepieciešams uzlabot vides pieejamību. Saprotu, ka tā ir pašu ēku īpašnieku atbildība, tomēr 
pašvaldība varētu pieņemt noteikumus, kas paredzētu kādu soda mēru – iespējams, tas veicinātu 
uzņēmēju vēlmi domāt arī par citām sabiedrības grupām. 
 
Aelita, strādā valsts pārvaldes institūcijā: 
 
– Jelgavai vajadzētu turpināt darbu pie veco ēku renovācijas. Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 
pils un pilsētas kojas šogad jau tiek sakārtotas, taču pilsētai ir arī vairāki citi izaicinājumi. Vizuālā 
komponente tomēr ļoti uzlabo pilsētas vidi. 
 
Ginta, uzņēmēja: 
 
– Mana lielā vēlme ir kinoteātris pilsētā – es patiešām tur ietu un apmeklētu katru jauno filmu. 
Šobrīd, braucot ar ģimeni uz kinoteātri Rīgā, mēs šim pasākumam nedēļas nogalē tērējam vismaz 
50 eiro. Es labprātāk šo naudu atstātu mūsu pilsētā. 
 
 

Dziesmu svētki, simtgade un “Prāta vētras” koncerts 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/dziesmu-svetki-simtgade-un-prata-vetras-koncerts-239242 
04.01.2019. 
Aizgājušais gads Jelgavas un apkārtējo novadu kultūras dzīvē bijis piesātināts. Un kā gan citādi, 
ja centrā bija divi tik vērienīgi notikumi kā XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki un 
valsts simtgade. Deju svētku gaidīšanas laiks tika piesātināts ar plašām diskusijām par svētku 
repertuāra izvēli, savukārt, jo tuvāk nāca 18. novembris, jo asāka valsts mērogā izvērtās viedokļu 
apmaiņa par pasākumiem atvēlētajām summām un to atbilstību kvalitātei. 
 
“Aučos” jauna ekspozīcijas ēka 
 
Jelgavas vārds Dziesmu svētku laikā skaļi izskanēja vairākkārt. 4. vidusskolas koris “Spīgo” par 
sevi lika runāt visai Latvijai, “Dziesmu karos” atkārtoti izcīnot Lielo balvu. Savukārt tautastērpu 
fināla skatē pirmo vietu ieguva pilsētas koris “Tik un tā”. Uzaicinājumu piedalīties skatē saņēma arī 
Elejas jauniešu deju kolektīvs “Tracis” un Vilces vidējās paaudzes deju kolektīvs “Medaga”. 
Pašdarināto tērpu kategorijā tautas daiļamatu meistarei Ausmai Spalviņai otrā vieta, bet tērpu 
darinātāju kategorijā SIA “Austras raksti” dalīta trešā vieta. Starp labākajiem valstī pēc deju skatē 
uzrādītajiem rezultātiem izrādījās Tautas deju ansambļi “Kalve” un “Diždancis”, kuriem bija iespēja 
piedalīties arī fināla skatē. 
 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/dziesmu-svetki-simtgade-un-prata-vetras-koncerts-239242
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Dziesmu svētku gadā Staļģenē tradicionālais “Ziemas sadancis” un “Latvijas goda aplis” pulcēja 
23 deju kolektīvus, bet vairāk nekā četrus tūkstošus mazo dejotāju Jelgavā kopā saveda tautas 
deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Apmēram tikpat dalībnieku Latvijā šovasar pulcēja 
starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2018”, daļa no tiem bija sastopami vasaras saulgriežu 
svinēšanas pasākumā Jelgavā. Jelgava arī uzņēma Latvijas kultūras vēstnieku festivālu Zemgalē, 
pulcējot Latvijas reģionu 14 kolektīvu vairāk nekā 200 dalībnieku. Savukārt septembrī pasākumiem 
piesātināta bija Baltu vienības diena, tai skaitā pilsētā atklātas šamota un koka skulptūras, izdzīvoti 
latviešu un lietuviešu kāzu rituāli. Savukārt LLU studentu kolektīvi no 22. līdz 24. jūnijam Tartu 
piedalījās astoņpadsmitajos Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus”. 
 
Valsts simtgade Jelgavā sagaidīta ar plašu pasākumu klāstu – lāpu gājienu, latviešu filmu 
seansiem, koncertiem, trīsdimensiju multimediālu šovu, ugunszīmju iedegšanu, uguņošanu u.c. 
Īpaši šogad tika atzīmēta Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 159. dzimšanas diena, noliekot 
ziedus, Jelgavas muzejā atklājot izstādi “Laikmets. Dzimtas stāsts”, kurā par astoņām pilsētas 
dzimtām stāstīja tām piederoši priekšmeti un fotogrāfijas. Savukārt vakara noslēgumā Pasta salas 
slidotavā izskanēja svētku koncerts “Vēl viena dziesma būs...”, bet tam sekoja multimediāls 
uzvedums “Četri prezidenti”. Savukārt J.Čakstes dzimtas mājās “Auči” atklāta jaunā muzeja ēka. 
Gads mūspusē bijis piepildīts lielākiem un mazākiem simtgadei veltītiem pasākumiem. 
 
Svin jubilejas 

Ik gadu apaļas vai pusapaļas jubilejas atzīmē pilsētas un novadu mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi, un arī šis nav bijis izņēmums. Piemēram, Jelgavas novada Lielplatones, Platones un 
Elejas jauktais koris “Sidrabe”, tāpat kā Latvija, gada izskaņā nosvinēja savus simts. Līvbērzes 
tautas lietišķās mākslas studijai “Līve” un folkloras kopai “Zemgaļi” apritējuši 40. Jau 15 gadu 
pastāv Svētes “Brūklenājs”. Decembrī desmit gadu jubileju atzīmēja sadzīves tradīciju ansamblis 
“Raduga”, bet piecu gadu jubileju nosvinēja Zaļenieku senioru deju kolektīvs “Zaļais dancis” un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lustīgais”, kā arī Elejas amatierteātris. 
 
55 gadus Jelgavā darbojas tautas lietišķās mākslas studija “Dardedze”, jau 40 gadu dejo 
“Diždancis”, 25 gadi apritējuši muzikālajai studijai un popgrupām “Lai skan!”, pilngadību sasniedzis 
sieviešu vokālais ansamblis “Guns”, bet desmit svecītes tortē pūta LLU vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Kalve”. 
 
Atzīmējot Vilcē dzimušā latviešu dramaturga Mārtiņa Zīverta 115. dzimšanas dienu, janvārī notika 
viņam veltīts teātra festivāls. Jāpiemin arī Ādolfa Alunāna 170. jubilejas svinības un teātra festivāls, 
kas vairāku dienu garumā Jelgavā pulcēja amatierteātrus, kuri iestudējuši viņa lugas. Vēl kāds vērā 
ņemams notikums – februāra sākumā 85. jubileju nosvinēja režisore Lūcija Ņefedova, kura 
Ā.Alunāna teātrim veltījusi šogad klajā nākušu grāmatu. 
 
Svinot jubilejas, pērn Jelgavā ar koncertiem viesojās daudzi Latvijā zināmi mākslinieki. Viņu vidū 
Olga Dreģe (80), Ieva Akuratere un Juris Kulakovs (60), “Menuets” (50) un citi. 
 
Savukārt jūlijā kārtējo rekordu uzstādījuši “Prāta vētras” cienītāji – tūres atklāšanas koncertu 
Jelgavā apmeklēja 28 tūkstoši. Droši vien tikai retais atminējās, ka pirms dažiem mēnešiem 
februāra aukstumā pļava pretī Jelgavas pilij bija atvēlēta ledus skulptūru festivāla apmeklētājiem – 
tas Jelgavā notika jau 20. gadu. 
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Par muzikāliem sasniegumiem runājot, jāpiemin, ka gada sākumā par ceļazīmi uz Eirovīzijas 
konkursu cīnījās arī jelgavnieki Madara Fogelmane, kura ar dziesmu latviešu valodā “Esamība” 
finālā palika trešā, un Edgars Kreilis. Savukārt Gatis Mūrnieks turpina piedalīties tūres “Mans 
draugs Mārtiņš Freimanis” koncertos. 
 
Vērtīgas izstādes 
 
Piepildīts bijis Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja gads, sniedzot pilsētniekiem 
iespēju apskatīt daudzas vērtīgas izstādes. Dažas no tām – Kurzemes Provinces muzeja 
divsimtgadei veltītā izstāde, tēlnieka Andra Bērziņa un gleznotājas Mairas Veisbārdes darbi, 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstībai veltītā “Latviskās dvēseles raksti”, Rīgas Porcelāna 
muzeja izstāde, Paula Buldinska gleznas, Irisas Blumates tekstildarbi un līdz 6. janvārim skatāmā 
“Latvija medaļu mākslā. Cilvēki, notikumi, ainava”. Muzejs sadarbībā ar Jelgavas domi izdevis 
grāmatu “Jelgavas albums. Jelgava senajās pastkartēs”, kura lasītāju iepazīstina ar arhitektūrā 
bagāto pilsētu, kas gāja bojā Otrā pasaules kara izskaņā, klajā nākusi arī grāmata par Jelgavas 
ģimnāzistiem. Šogad noskaidroti arī pirmā starptautiskā skolēnu vizuālās mākslas konkursa 
“Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” laureāti. 
 
Ne viena vien izstāde bija skatāma arī Sv.Trīsvienības baznīcas tornī – Ulda Zutera ainavas, 
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā ieguvēja liepājnieka Alda Kļaviņa izstāde, 
Osvalda Rožkalna eļļas darbi, lietuvietes Julijas Daniļauskienes papīrgriezumi. 
 
Bagāts gads izvērties arī Jelgavas pilsētas bibliotēkai. Janvārī atklāta restaurētā Krišjāņa Barona 
zāle, savukārt aprīlī pilsētas bibliotēka atzīta par Latvijas gada bibliotēku. Bet augustā tajā bija 
skatāma ceļojošā izstāde “Stāstu sega Latvijai”, kuru pa gabaliņam kopā salikuši ārzemēs 
dzīvojošie latvieši. Savukārt Pārlielupes bibliotēka nosvinējusi savus 70. Viena no senākajām 
Jelgavas novadā ir Lielplatones bibliotēka, kura lasītājus uzņem jau 95 gadus. 
 
Filmas un “Latvijas lepnums” 
 
Ap trīssimt Latvijas mākslas skolu pedagogu pērn sabrauca Jelgavā, lai apmainītos ar pieredzi un 
gūtu jaunas atziņas mākslas izglītības laukā. Blakus tam pilsētas kultūras namā un Jelgavas 
Mākslas skolā atklāta gadskārtējā mākslas skolu audzēkņu izstāde, kurā bija skatāmi konkursa 
labākie darbi. Savukārt augustā desmit dienu garumā Jelgavas Mūzikas skolā notika starptautisks 
jauniešu Draudzības festivāls, kurā piedalījās 107 jaunie mūziķi no Itālijas, Polijas, Vācijas, 
Krievijas un Latvijas. 
 
Vairāku nedēļu garumā jelgavnieki varēja būt liecinieki spēlfilmas “Jelgava 94” tapšanai, kas 
veidota pēc Jāņa Joņeva romāna. Ar Latvijas simtgades filmām saistīti arī jelgavnieku vārdi. Par 
gada labāko pilnmetrāžas spēlfilmu atzīta “Bille”, kurā galveno lomu atveido jelgavniece Rūta 
Kronberga. “Homo novus” galvenajā lomā ir “Spēlmaņu nakts” gada jaunā skatuves mākslinieka 
balvu saņēmušais Igors Šelegovskis, bet viens no filmas “Baltu ciltis” operatoriem ir mūsu Jānis 
Indriks. 
 
Kamēr vērienīgu rekonstrukciju piedzīvo Jelgavas pils, hercogu kapenēs šovasar atgriezās 
Kurzemes prinču Vladislava Ludviga Frīdriha un Leopolda Kārļa restaurētie sarkofāgi un mirstīgās 
atliekas. 
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Gada izskaņā apbalvojumu “Latvijas lepnums” saņēma jelgavniece Ilze Strēle, kura, apbraukājot 
Latviju, iemūžinājusi vairāk nekā simt tautastērpu stāstu, kas apkopoti grāmatā un izstādēs, izdots 
kalendārs. Unikālu fotoprojektu īstenojusi arī Dzintra Žvagiņa, apkopojot vairāk nekā simt 
jelgavnieku stāstu. 
 
 

Bibliotēkai janvārī – 198 jaunas grāmatas  

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekai-janvari-198-jaunas-gramatas 08.01.2019. 
 
17. janvārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno 
grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no pulksten 10 
līdz 18 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas 
jaunieguvumiem. 
Janvārī bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 198 
jaunas grāmatas, 18 mūzikas ieraksti un vairākas spēles 
lieliem un maziem. Jaunieguvumu vidū ir daudz grāmatu 
vaļas brīžiem krievu valodā – ceļveži, ierosmes 

rokdarbiem un kulinārijai –, kā arī grāmatas angļu valodā. 
 
«Vērtīgs un vērienīgs jaunieguvums ir Vitolda Mašnovska enciklopēdijas «Muižas Latvijā» pirmais 
sējums. Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis 40 gadu garumā aizrautīgi 
pētījis Latvijas muižas – pateicoties šim projektam, sabiedrība uzzinās kopējo muižu skaitu Latvijā, 
to vēsturi, kā arī iegūs informāciju par bojā gājušajām celtnēm un citām kultūras mantojuma 
vērtībām,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane. 
 
Tāpat bibliotēka iegādājusies daudzus latviešu mūziķu skaņu ierakstus, kas priecēs brīvos brīžos 
– to vidū Aijas Vītoliņas&Tango Sin Quinto «Klusums», grupas «Musiqq» albums «Vēl viena 
mūzika», «Raxstu Raxsti» albums «Man bij` dziesmu vācelīte», Mārtiņa Brauna un Latvijas Radio 
kora «Daugava» un citi. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas Akadēmijas ielā 26.  
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2019-01-12/ 
12.01.2019. 
 
 
«Pieķerts lasot» Pārlielupes bibliotēkā 
https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/piekerts-lasot-parlielupes-biblioteka 10.01.2019. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2019-01-12/
https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/piekerts-lasot-parlielupes-biblioteka
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Līdz 31. janvārim Pārlielupes bibliotēkā apskatāma Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde «Pieķerts lasot», kas 
14 fotoattēlos atspoguļo cilvēkus, kuri lasa neparastās vietās, 
vai arī iemūžina lasītāja neparasto reakciju uz izlasīto. 
Izstāde tapusi žurnāla par fotogrāfiju Latvijā un pasaulē «FK» 
un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas konkursa «Pieķerts 
lasot» gaitā – interesenti bija aicināti iesūtīt fotogrāfijas, kurās 
redzami cilvēki, kas lasa neparastās vietās vai arī vieta ir 

gluži tradicionāla, bet lasītāja reakcija uz lasīto – neparasta, sacīts izstādes aprakstā. 
 
Ceļojošajā ekspozīcijā apskatāma konkursam iesūtīto darbu izlase. Noķertie un inscinētie brīži 
pievērš uzmanību lasīšanai kā ķermeniskai darbībai, atgādinot, ka grāmata nav tikai satura nesējs, 
tā ir fizisks priekšmets – vienmēr ir kāda noteikta vieta un ķermeņa poza, kādā grāmata tiek lasīta. 
 
Izstādi Pārlielupes bibliotēkas darba laikā var aplūkot ikviens interesents. Jāatgādina, ka bibliotēka 
no pirmdienas līdz piektdienai ir atvērta no pulksten 10 līdz 18, sestdienās – no pulksten 10 līdz 
17, bet svētdienās bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. 
 
 
Radīt dzirksteli acīs (FOTO) 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/radit-dzirksteli-acis-foto-239387 11.01.2019. 
 
Pārlielupes bibliotēku, kura nosvinējusi 70. jubileju, vairāk nekā pusgadu vada Aiga Volkova 
 
“Dzīvē laikam nav nejaušību,” spriež Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. Ieguvusi 
augstāko izglītību bibliotēkzinātnē un informācijā, kā praktikante sākusi darbu toreizējās Jelgavas 
Zinātniskās bibliotēkas Kataloģizācijas nodaļā, bet tad dzīve aizvedusi pa citu ceļu. “Tolaik mana 
prioritāte bija labi nopelnīt, bet bibliotēkā to nevarēja. Nomainīju darbu, strādāju grāmatvedībā un 
domāju, ka nekad neatgriezīšos bibliotēkā. Bet dzīve mani atvedusi atpakaļ, un esmu ļoti priecīga 
un apmierināta, ka tā noticis,” sajūtās dalās A.Volkova. 
 
Jāpiesaista uz palikšanu 
 
Sākot darbu jūnijā pēc līdzšinējās bibliotēkas vadītājas Venerandas Godmanes došanās pelnītā 
atpūtā, galvenais izaicinājums bijis saprast, kā varētu uzlabot bibliotēkas piedāvājumu. “Telpas ir 
skaistas, tie, kas nāk uz bibliotēku, arī nāks, bet ir jāmeklē jaunas iespējas. Cilvēkiem patīk, ja 
viņiem piedāvā kaut ko jaunu. Organizējot vienu vai otru pasākumu, saprast, kāds būs rezultāts, 
kāds būs apmeklējums, ir dzenulis, kas liek iet uz priekšu un pārbaudīt pašai sevi. Šajā pusgadā 
visu esmu darījusi ar lielāko atdevi. Man ļoti patīk, ka bibliotēkā var radīt un īstenot idejas, kā 
piesaistīt jaunus lasītājus un noturēt esošos,” atklāj A.Volkova, uzteicot iepriekšējās vadītājas laikā 
veikto remontu, kas ļāvis viņai ienākt skaistās telpās. 
 
Viens no jaunieviesumiem bija augustā pirmo reizi notikusī Ģimenes diena, kuras laikā gan 
bibliotēkas iekštelpās, gan ārpusē norisinājās radošās darbnīcas. Ņemot vērā apmeklētāju lielo 
atsaucību un izteikto atzinību, iecerēts šādu dienu rīkot arī šogad. “Cilvēkiem patīk darbošanās, 
bet ir jādomā, kā viņus piesaistīt arī lasīšanai, ko izdarīt ir arvien grūtāk. Lasīšanas paradumi 
mainās. Pasākumi tiek apmeklēti labprāt, bet cilvēki jāpiesaista uz palikšanu, uz bibliotēkas 
pakalpojuma izmantošanu.” 
 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/radit-dzirksteli-acis-foto-239387
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Bērndārznieks pats neatnāks 
 
Savukārt oktobrī kuplā pulkā, klātesot gan sadarbības partneriem, gan apkārtnes iedzīvotājiem, 
nosvinēta bibliotēkas 70. jubileja. Tā dibināta 1948. gadā kā Jelgavas pilsētas 2. bibliotēka un 
atradās Rīgas ielā 20a. 1996. gada 21. oktobrī pārcelta uz Loka maģistrāli 17 un pēc lasītāju 
ierosmes nosaukta par bibliotēku “Pārlielupe”. Jubilejas pasākumā no sveicējiem skanējuši labi 
vārdi, kas paņemti līdzi kā ceļamaize iesākto turpināt. 
 
Trešais lielais pasākums, kas palicis prātā, ir Ziemassvētkos bibliotēkā sarīkotais teatrālais 
uzvedums ar mīkstajām lellēm. Vadītāja savām rokām bija izveidojusi cilvēka auguma lelli – 
Petsona kungu. Tas ir tēls no stāsta par Petsona kunga Ziemassvētkiem. “Bērniem patīk, ka ar 
viņiem darbojas, un ar viņiem ir arī vieglāk strādāt. Pie mums nāk ekskursijās bērnudārzu grupiņas, 
un mazajiem acis mirdz. Cits stāsts, vai vecāki, pēc tam, kad mājās dzirdējuši par redzēto, 
ieklausīsies savās atvasēs un kopā atgriezīsies bibliotēkā. Bērndārznieks pats neatnāks, tikai tad, 
ja mamma, tētis vai vecmāmiņa atvedīs,” spriež A.Volkova. 
 
Aizrauj spoku stāsti 
 
Lielākus bērnus un jauniešus bibliotēka cenšas piesaistīt, rīkojot pasākumus. Piemēram, negaidīta 
interese šoruden bija par Halovīnam veltīto vakaru ar spoku stāstiem, uz kuru bērni ieradās 
maskās. A.Volkova lasīja spoku stāstus, bet pēc tam tajos dalījās paši bērni. Atsaucība bija 
negaidīta. “Sabiedrībā ir dalītas domas par Halovīna svinēšanu, taču mūsu gadījumā bērni 
nestaigāja pa kāpņutelpām, zvanot pie durvīm un prasot saldumus. Bibliotēkā viņi laiku pavadīja 
lietderīgi, iepazina literatūru par spokiem. Bērniem ir svarīga vieta, kur atnākt, satikt vienaudžus,” 
pārliecināta vadītāja. Tovakar tika spēlētas arī spēles, bet noslēgumā mazajiem atgādināts, ka 
tāpat svarīgi lasīt grāmatas. “Domāju, ka sākums ir katrā ģimenē. Ja vecāki bērnu ved uz bibliotēku, 
viņš ir pieradināts šurp nākt. Ir bērni, par kuriem man ļoti liels prieks – viņi paši pieiet pie plaukta 
un zina, ko grib. Protams, ir arī tādi, kam jāpalīdz.” 
 
Ir bērni, kuriem mājās tiek ierobežots pie datora pavadāmais laiks un kuri meklē citas iespējas pie 
tā tikt, tostarp dodas uz bibliotēku. Taču Pārlielupes bibliotēkā arī ir savi nosacījumi. Piemēram, 
skolēnu rudens brīvlaikā, lai tiktu pie datora, vispirms bija jāpaveic mazs darbiņš – jāpiedalās 
radošajā darbnīcā, kur tika gatavoti rakstāmpiederumu trauciņi. 
 
No bibliotekāra par digitālo aģentu 
 
Zinoši, inteliģenti, prasīgi, labestīgi, atsaucīgi – tā savas bibliotēkas lasītājus raksturo A.Volkova. 
Viņa slavē arī kolēģes ilggadējas bibliotēkas darbinieces Maiju Zēbergu un Mariku Girdo. Tā 
iegājies, ka Maija vairāk strādā ar latviešu lasītājiem, bet Marika – ar krievvalodīgajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem, kopā abu to ir pie diviem tūkstošiem. Viņi iecienījuši daiļliteratūru, biogrāfijas, nesen 
iznākušās grāmatas. Pieprasīta tiek arī labi reklamēta literatūra vai tās grāmatas, kas kalpojušas 
par pamatu filmai, kā, piemēram, Anšlava Eglīša “Homo novus”. Citreiz arī paši lasītāji satiekas 
abonementā un viens otram iesaka to, ko paši tikko izlasījuši. Padomos, kādu grāmatu vērts 
izvēlēties, dalās arī bibliotekāres. A.Volkova ir trīs bērnu mamma, tāpēc viņas lasāmviela šobrīd ir 
pakārtota bērniem. Tā ir bērnu literatūra, psiholoģija, taču prātā ir to grāmatu saraksts, ko gribētos 
izlasīt. 
 
Studenti Pārlielupes bibliotēku apmeklē retāk – specifisku literatūru viņi atrod universitātes 
plauktos. Taču viņiem var noderēt datubāzes, ko iespējams izmantot arī attālināti. Tāpat laikrakstus 
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var lasīt ne tikai papīra formātā, bet arī bez maksas atrast interneta vietnē news.lv. Bibliotekāre 
M.Zēberga atminas, ka šādi kādam kungam palīdzēts tikt pie raksta par znotu. Novērots, ka cilvēki 
uz meklēšanu internetā ir kūtri – labāk patīk, ja viss tiek atrasts un iedots gatavs. Sevišķi vecākas 
paaudzes apmeklētāji datoriem un virtuālajai pasaulei neuzticas. “Cilvēkiem bieži šķiet, ka 
bibliotekāram jāzina viss. Tāpēc šīs profesijas pārstāvjiem ir arī daudz jāmācās – jāapgūst jaunās 
tehnoloģijas un datubāzes. Bibliotekāriem jākļūst par digitālajiem aģentiem,” piemetina A.Volkova. 
 
M.Zēberga Pārlielupes bibliotēkā strādā jau 21 gadu. “Agrāk cilvēki nāca tikai pēc grāmatām un 
žurnāliem, tagad bibliotēkas piedāvājums ir daudz plašāks,” viņa salīdzina. M.Zēberga atminas, ka 
darba gaitu sākumā viss bijis papīra formātā, grāmatas izsniegtas pret lasītāja un bibliotekāra 
parakstu. Kad par grāmatu interesi izrādīja kāds cits lasītājs, bija jārokas cauri papīriem, jāmeklē, 
pie kā tā šobrīd atrodas. Bijis pat tā, ka visas kartītes nav paspēts sarakstīt, tāpēc atvaļinājumā tās 
ņemtas uz mājām. Šodien bibliotēkā bez elektroniskās vides neiztiek, meklēšana un arī atskaišu 
rakstīšana ir atvieglotas. 
 
Vajadzētu vēl vienu telpu 
 
Daloties nākotnes iecerēs, vadītāja teic, ka gribētos plašākas telpas, kas pavērtu vairāk iespēju. 
“Bibliotēka vairs nav tikai grāmatu krātuve, kur norit grāmatu izsniegšana. Tā ir kas vairāk. Apkārt 
notiek ļoti daudz dažādu pasākumu, bibliotēkai ir jākonkurē ar citām iestādēm, pasākumiem. 
Vēlētos, lai bibliotēka būtu tāda omulīga vieta, kur cilvēki var atnākt, rast patvērumu no ikdienas 
steigas. Tā būtu satikšanās vieta, kāda tā jau ir. Šī ir arī tāda regulāra pasākumu norises vieta, 
līdzvērtīga informatīvam kultūras centram.” 
 
Paplašināties bibliotēka varētu, pievienojot kaimiņos esošās tukšās telpas, taču tam 
nepieciešamas finanses. “Bibliotēkā būtu nepieciešama atsevišķa telpa pasākumiem. Pašlaik 
iztiekam ar lasītavu. Bet nereti šeit notiek pasākumi un vienlaikus nāk lasītāji, kuri grib klusumu. 
Tad lūdzam viņus iet uz abonementa zāli. Radošās darbnīcas notiek krātuves telpās. Brīvlaikos 
bibliotēkā darbojas skolēni, kuru mammas un vecmāmiņas laikus interesējas, vai esam ko 
paredzējuši. Mēs varētu aktivitātes piedāvāt katru dienu, bet jūtam vietas trūkumu. Cilvēku skaits 
apkārtnē ir liels, bibliotēkai paredzu ilgu nākotni, bet jāmainās līdzi laikam, jākonkurē ar datoriem. 
Rīkojam arī pasākumus pieaugušajiem. Sevišķi tikko pensijas vecuma slieksni pārkāpušajiem ir 
svarīgi būt cilvēkos, netikt izmestiem no aprites.” 
 
Bibliotēkā darbojas arī angļu valodas klubiņš, bet M.Girdo pēc pašas iniciatīvas vada dekupāžas 
nodarbības. Dekupāža ir viņas vaļasprieks. Uzsākta arī sadarbība ar sociālās aprūpes centru 
“Zemgale”, kurp bibliotekāres dodas pie vājredzīgiem un gulošiem senioriem, lai lasītu viņiem 
priekšā. “Man patīk iepriecināt cilvēkus. Ja otra acīs redzu dzirksteli un prieku, tad esmu savā 
vietā,” tā A.Volkova. 
 
*** 
 
Jāvēro vietējais mikroklimats 
 
Veneranda Godmane, kura Pārlielupes bibliotēku vadīja 11 gadu, pēc augstskolas absolvēšanas 
tika nosūtīta darbā uz Valku, kur nodzīvojusi gadus divdesmit, apprecējusies, pasaulē nākuši divi 
bērni. Strādājusi bibliotēkā, laikraksta redakcijā par korektori, maketētāju, žurnālisti. Apprecoties 
otrreiz, 1998. gadā pārcēlās uz Jelgavu. Gadu nostrādāja pilsētas zinātniskajā bibliotēkā, pēc tam 
pieteikusies par biznesa augstskolas “Turība” bibliotēkas vadītāju. “Jutu, ka man tur ir jāiet. 
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Augstskolu nevarēja akreditēt, kamēr nebija sakārtota bibliotēka, man to vajadzēja automatizēt. 
Iemācījos, ko nozīmē strādāt privātā struktūrā, viss bija ļoti stingri. Gribēju bibliotēku izveidot par 
“konfekti”, paraugu. Man ļāva braukt uz Eiropas bibliotēkām, smelties pieredzi, mācīties. Pati sevi 
ļoti noslogoju – nezinu, kāpēc, bet tādi tie Auni ir, stundas neskaitīju,” atminas V.Godmane. 
 
Piemeklējot smagai slimībai, V.Godmane pameta darbu “Turībā”. Kad veselība uzlabojās, pieņēma 
vadītājas amata piedāvājumu Pārlielupes bibliotēkā. “Pēc “Turības” tā man šķita kā viegla pastaiga, 
tāpēc meklēju, ar ko vēl varētu nodarboties. Sāku rakstīt blogu, kas bija pirmais bibliotēku blogs 
Latvijā. Rakstīju desmit gadu. Izveidojām savu lapu “draugos”, tviterī,” tā V.Godmane. Laikā, kad 
sākusi darbu, bija krietni sarucis lasītāju skaits. “Toreiz bija tāds bums mest ārā grāmatas krievu 
valodā, bet bibliotēkas rajonā ir daudz krievvalodīgo. Atsākām iepirkt mūsdienīgas grāmatas krievu 
valodā un atguvām lasītājus – bija 1300, sasniedzām vairāk nekā 2000. Lasītāji mūsu grāmatas ir 
ļoti iecienījuši, mūsu fonds ir ļoti labs – to izmanto arī citu bibliotēku lasītāji. Bibliotēkas fonds 
jāattīsta, skatoties, kas ir pieprasīts, vērojot vietējo mikroklimatu. Ja bibliotekārs runā ar cilvēkiem, 
nevis tikai izsniedz grāmatas, viņš redz, kas lasītāju interesē. Ja bibliotekārs pats lasa, tad arī 
bibliotēkas fonds ir ļoti labs. Visu nosaka personība – vai es gribu darīt izcili vai uz darbu eju tāpēc, 
ka man ir jāiet.” 
 
Daudzus gadus Pārlielupē tika īstenota senioru datorapmācība. Bibliotēka sāka apzināt, kuriem 
lasītājiem ir mākslinieciskas aizraušanās (rokdarbi, gleznošana, fotografēšana, dekupāža 
 
u.tml.), un tika rīkotas viņu darbu izstādes. Sākās arī darbnīcas skolēniem, senioru sanākšanas. 
“Gribējām radīt māju sajūtu,” teic V.Godmane. 2016. gadā Pārlielupes bibliotēka piedzīvoja 
remontu un ieguva gaišas telpas. “Bibliotēka mani atgrieza dzīvē, man bija lieliski kolēģi. Esmu 
ideju cilvēks, un daudzas lietas ir ieviestas Latvijas mērogā. Jau sen biju nospriedusi, ka gribu 
nostrādāt tik, cik valsts noteikusi, un doties pensijā. Sāku strādāt 1. jūnijā, un ar 1. jūniju arī beidzu 
– lai aplis noslēdzas. Tā nemaz nav, ka pensionāram būtu daudz brīva laika. Apmeklēju adīšanas 
nodarbības, lai iemācītos ko jaunu, adu mazbērniem. Jaunajai vadītājai novēlu veiksmi. Viņai 
strādāt būs grūtāk nekā man – būs grūtāk atrast, ar ko pārsteigt.”. 
 
 
Jelgavniekiem cieņā latviešu literatūra 
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavniekiem-ciena-latviesu-literatura 13.01.2019. 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēka apkopojusi aizvadītajā gadā lasītāko 
grāmatu topu Jelgavas bibliotēkās – pilsētas bibliotēkā, Miezītes 
un Pārlielupes bibliotēkās, kā arī bērnu bibliotēkā «Zinītis». 2018. 
gadā lasītāko grāmatu saraksta augšgalā ir Māras Zālītes romāns 
«Paradīzes putni», kas pērn pilsētas bibliotēku lasītājiem izsniegts 
183 reizes. 
Bibliotēkas lasītāko grāmatu tops iedalīts četrās kategorijās – 

latviešu autoru darbi, ārzemju autoru darbi, nozaru literatūra, kā arī bērnu un jauniešu literatūra. 
Vērtējot grāmatu izsniegumu skaitu, pieprasītākie pērn bijuši latviešu oriģinālliteratūras darbi. 
 
Latviešu autoru darbu vidū līdzās M.Zālītes «Paradīzes putniem» ir arī Karīnas Račko romāns 
«Debesis pelnos», Daces Judinas «Tīrītājs», Maijas Libertes romāns «Kaimiņiene» un Andra 
Akmentiņa darbs «Skolotāji». 
 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavniekiem-ciena-latviesu-literatura
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Kategorijā «Ārzemju autoru darbi» populārākā 2018. gadā bija Kamillas Grebes grāmata «Ledus 
zem viņas kājām» – šis darbs lasīts 95 reizes. Tāpat populārs bijis arī Šarlotes Linkas romāns 
«Izvēle», Adeles Pārksas «Svešinieks manās mājās», Diānas Čemberlenas «Nozagtā laulība», 
bet topa piecinieku noslēdz Jū Nesbē darbs «Slāpes». 
 
No nozaru literatūras piedāvājuma Jelgavas bibliotēku lasītāji pērn visvairāk izvēlējušies Inetas 
Meimanes grāmatu «Nepatīk vienai tumsā. Nora Bumbiere», kas 2018. gadā lasīta 57 reizes. 
Tāpat jelgavnieki lasījuši arī Initas Silas darbu «100 vēstules sievietei», Daigas Mazvērsītes 
grāmatu «Mans draugs Mārtiņš Freimanis», Brunhildes Pomselas «Es biju tikai sekretāre», kā arī 
Elitas Veidemanes «Zemdegas gruzd: Eduards Pāvuls». 
 
Bet no bērnu un jauniešu literatūras klāsta populārākā bijusi Aivara Kļavja grāmata «Melnais 
akmens», Katlēnas Ferēkenas un Evas Mutonas «Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs», 
Kīras Kesas «Prinča līgava. Kronis», Somana Čainani «Labā un ļaunā skola», kā arī Ineses 
Paklones «Okeāns un tuksnesis». 
 
Jāatgādina, ka 2017. gadā lasītāko grāmatu saraksta augšgalā bija Noras Ikstenas vēsturiskais 
romāns «Mātes piens». 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavnieku-2018-gada-visvairak-lasitas-gramatas-pilsetas-
bibliotekas-1/ 14.01.2019. 
 
 
"Baltie plankumi" e-lasītavā 
16.01.2019 
www.la.lv 
 
Kļuvusi pieejama e-grāmatu lasītava, kurā valsts šobrīd maksā aptuveni 50 centus par vienu 
grāmatas lasīšanas reizi 
 
Kopš pagājušās nedēļas vietnē "3td.lv" darbojas e-grāmatu lasītava, kurā pagaidām ir nedaudz 
vairāk kā simt izdevniecības "Zvaigzne ABC" grāmatu. Autoru loks – no klasikas līdz mūsdienām, 
pērn iznākušām grāmatām, visi – latviešu autoru oriģināldarbi. Te atrodami gan lasītāju iecienītie 
Ingunas Baueres vēsturiskie romāni, Aivara Freimaņa "Katls", Toma Kreicberga "Lopu ekspresis", 
vairāki Vladimira Kaijaka darbi, Karīnas Račko debijas romāni, viens Daces Judinas 
kriminālromāns, pasakas bērniem un daudz kas cits. 
 
Publisko bibliotēku lietotāji vietnē "3td.lv" atvērto e-grāmatu lasītavu jau ir uzņēmuši ar sajūsmu. 
Tomēr ir arī vēl daudz neatbildētu jautājumu – piemēram, vai tieši par šādu literatūru esam ar mieru 
maksāt un tajā ir lietderīgi ilgtermiņā ieguldīt valsts līdzekļus? 
 
Divas grāmatas uz divām nedēļām 
 
Tie, kas pieslēdzās vietnei pašā tās darbības sākumā, iespējams, jau šonedēļ ieraudzīs, ka 
saraksts papildinājies ar jaunām grāmatām – vietnes uzturētājs Kultūras informācijas sistēmu 
centrs (KISC) sola sekot lasītāju pieprasījumam un atbilstoši tam pievienot jaunus darbus. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavnieku-2018-gada-visvairak-lasitas-gramatas-pilsetas-bibliotekas-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavnieku-2018-gada-visvairak-lasitas-gramatas-pilsetas-bibliotekas-1/
http://www.la.lv/
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"Tuvākajā laikā noteikti plānojam sarunas arī ar citām izdevniecībām par iesaisti e-grāmatu 
bibliotēkā, nākamais apgāds varētu būt "Jānis Roze". Ir tikai pats projekta sākums, jāveic vēl 
dažādas sistēmas darbības tehniskās pieslīpēšanas, mazliet jāuzlabo ātrdarbība, tāpat jāpieradina 
lasītājs, ka bibliotēkā jāizņem attālinātās pieejas dati. Arī bibliotekāram turpmāk jāatceras, ka šī 
pieeja lasītājiem ir jāpiedāvā un jāinformē par iespēju izmantot "3td" e-grāmatu bibliotēku," pauž 
KISC komunikāciju speciāliste Ilma Elsberga. 
 
Jau 9. janvārī, pirmajā dienā, kad vietne tika publiskota, tajā grāmatas lasīja aptuveni simt cilvēku, 
nākamajā dienā tai bija jau 300 lietotāju. Tas ir ievērojams daudzums, ņemot vērā, ka iepriekš e-
grāmatu "aizņemšanās" bibliotēkās dažādu iemeslu dēļ bijusi visai neaktīva. Kā liecina AKKA-LAA 
apkopotie dati par publisko patapinājumu bibliotēkās, 2018. gadā bijuši tikai 1405 e-grāmatu 
izsniegumi. Grāmatu izsniegumu skaits tajā pašā laikā bija 1 189 127. 
 
Sen lolots projekts 
 
Viena no projekta idejas autorēm ir Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas 
vadītāja Olga Kronberga. Viņa teic – ir milzīgs prieks un lepnums par to, ka beidzot īstenots lielisks 
un valstiski nozīmīgs projekts, īpaši tādēļ, ka tajā nozīmīga loma tieši Valmieras bibliotēkai, kura 
pirmā jau 2014. gadā aktualizēja e-grāmatu izsniegšanu. Pirmais projekts "Lasi un tev sekos" bija 
mērķēts jauniešu auditorijai, kas ir galvenā e-grāmatu patērētāju daļa. 
 
"Manā skatījumā, pareizi plānojot izdevniecības darbu un ieguldot darbā ar e-formātiem, 
grāmatnieki var tikai iegūt. Un apšaubīt drukātas grāmatas likteni šoreiz arī nevajadzētu, jo mēs 
esam pārliecinājušies, ka lielākā daļa cilvēku, ja būs iespēja izvēlēties, dos priekšroku drukātam 
izdevumam. E-grāmata ir tikai alternatīvs formāts, iespēja lasīt vairāk dažādās situācijās," teic Olga 
Kronberga. 
 
Nav pārsteidzoši, ka vairāk nekā piektajai daļai Valmieras bibliotēkas klientu jau ir lietotāja vārds 
un parole, ar kuru var pieslēgties "3td" e-grāmatu lasītavai. 
 
Savukārt 2017. gadā pašreizējās lasītavas pilotprojektā piedalījušās pavisam sešas reģionu 
galvenās bibliotēkas – Valmieras bibliotēka, Ventspils bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, 
Jelgavas pilsētas bibliotēka, Preiļu novada Galvenā bibliotēka un Kuldīgas Galvenā bibliotēka. 
Tobrīd pilotprojekts neizskanēja plaši un arī tā grāmatu loks bija šaurāks – pārdesmit izdevniecību 
"Zvaigzne ABC" un "Jānis Roze" grāmatas. 
 
Izdevniecību līdzdalība pilotprojektā bija nesavtīga – ne to darbinieki, ne autori par bibliotēkās 
izlasāmajām e-grāmatām atlīdzību nesaņēma, norāda izdevniecības "Zvaigzne ABC" īpašniece 
Vija Kilbloka. To apstiprina arī izdevniecības "Jānis Roze" direktore Renāte Punka, piebilstot – 
"Jāņa Rozes" izdevniecība pamatā izdod ārzemju autoru grāmatas, un tām saskaņot autortiesību 
jautājumus, lai e-grāmatu piedāvātu tiešsaistē, ir ievērojami sarežģītāk. 
 
Tas arī izskaidro, kādēļ pirmā bezdelīga jaunajā projektā ir tieši "Zvaigzne ABC" – šim apgādam 
pieredze ar digitālajām grāmatām ir jau desmit gadu garumā. Turpmāk KISC plānojot sarunas arī 
ar citām izdevniecībām, kā arī izdevniecības var pašas iniciēt sarunas par savu izdoto e-grāmatu 
ievietošanu "3td" e-grāmatu lasītavā, saka Ilma Elsberga. 
 
Juridiskie un ētiskie baltie plankumi 
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Kamēr pilnīgi saprotams lasītāju prieks par jauno piedāvājumu, pastāv arī dažādi kutelīgi juridiski 
un ētiski aspekti. Olga Kronberga apgalvo, ka "3td" e-grāmatu bibliotēkas projekts "rūpīgi gatavots 
vairākus gadus, lai izslēgtu jebkādu netaisnīgumu un būtu saskaņā ar Latvijas likumdošanu". 
 
Taču fakts nav tik viennozīmīgs, jo e-grāmatu regulējums vēl nav precīzi sakārtots Eiropas mērogā 
– vēl tikai 2016. gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesā tika pieņemts lēmums, ka bibliotēkas drīkst 
izsniegt arī e-grāmatas tāpat kā fiziskā formā drukātās. 
 
Atšķirīgi pret savu izdoto e-grāmatu pārdošanu bibliotēkām izturas arī dažādas pasaules lielās 
izdevniecības. Piemēram, "Penguin" pēc vairākiem eksperimentiem nolēmis samazināt 
bibliotēkām e-grāmatu cenu, atļaujot tās izmantot divus gadus. Izdevniecības pārstāvis norāda – 
pieredze liecina, ka lasītāju interese par e-grāmatām krasi samazinās aptuveni pēc 8 līdz 10 
mēnešiem no izdošanas brīža. Patlaban licence vienai "Penguins" izdotai pieaugušo grāmatai ir 
55 dolāri, jauniešu grāmatai – 45 dolāri, un bērnu grāmatai – 35 dolāri uz diviem gadiem. 
 
Latvijas likumdošanā e-grāmatu izmantošanas regulējums ir ļoti vispārīgs un, kā var nojaust, 
daudzveidīgi traktējams. Izdevniecības ilgstoši bijušas skeptiski noskaņotas pret e-grāmatu 
pārdošanu bibliotēkām – valsts līdzekļu piesaiste platformai starp bibliotēkām un izdevējiem varētu 
šo skepsi mazināt. 
 
KISC projekts paredz nevis grāmatu lejuplādi, bet gan lasīšanu tiešsaistē, turklāt e-grāmatas 
iegādātos nevis pašas bibliotēkas, bet gan par tām vismaz šobrīd tiek maksāts no valsts budžeta. 
Juridiskās un finansiālās attiecības tādējādi tiek regulētas nevis publiskā patapinājuma veidā, bet 
gan ar licences līguma palīdzību. 
 
Proti, KISC maksā izdevniecībai licences maksu par "3td" e-grāmatu lasītavā atrodamo grāmatu 
lasīšanu – sākotnēji iegādātas divas licences katrai grāmatai, kas atļauj tās izlasīt kopā 30 reizes. 
Par šīm licencēm, norāda KISC, samaksāti 1700 eiro no valsts budžeta līdzekļiem, kas atvēlēti 
Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas uzturēšanai. 
 
Vai aptuveni 50 centi par vienu grāmatas lasīšanas reizi ir daudz vai maz? Tas droši vien atkarīgs 
no skatpunkta. Pieprasītākajām grāmatām licences apjoms, ticams, tiks iztērēts ļoti ātri. KISC sola 
vērot pieprasījumu un attiecīgi meklēt līdzekļus licences līgumu atjaunošanai. 
 
Taču šeit ir kāda ētiska nianse: jau ilgstoši nav izdevies sakārtot valsts iepirkumu bibliotēkām, un, 
kad iepirkums noticis, uzstādītas augstas prasības iepērkamajām grāmatām. Jaunajā e-grāmatu 
lasītavā, kas faktiski arī ir valsts iepirkums, vienīgie kritēriji vismaz pagaidām ir lasītāju pieprasījums 
un izdevniecību līgumi ar autoriem. Vai, caurskatot "3td" e-grāmatu lasītavu, piekrītam, ka tieši par 
šādu literatūru esam ar mieru un tajā ir lietderīgi ilgtermiņā ieguldīt valsts līdzekļus? Vai tomēr 
licences e-grāmatām būtu jāpērk pašām bibliotēkām, vērojot savu lasītāju interesi un bez valsts 
starpniecības? Un kā rīkoties tām bibliotēkām, kuras labprāt iegādātos vēl kādas citas e-grāmatas 
bez vietnē "3td" atrodamajām? 
 
Es teiktu: pēc pirmajiem trim mēnešiem, kad jau būs iespējams izteikt sākotnējo vērtējumu par e-
grāmatu lasītavas lietotāju paradumiem, ir vērts šo jautājumu padziļināti izskatīt Grāmatniecības 
padomē, pieaicinot visu (nevis tikai pāris) Latvijas izdevniecību, AKKA-LAA, Latvijas Bibliotēku 
biedrības un KISC pārstāvjus. 
 
Atlīdzība autoriem? 
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Ik reizi, kad publiskajā bibliotēkā tiek izsniegta kāda grāmata, tās autoram automātiski tiek 
ierēķināta neliela naudas summa, kompensējot atlīdzību, ko viņa vai viņš saņemtu, ja šis grāmatas 
eksemplārs tiktu nopirkts. 
 
Par lasīšanu "3td" e-grāmatu lasītavā patapinājuma atlīdzība tradicionālā nozīmē aprēķināta 
netiks. Kā skaidro Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, 
KISC nopirktajā licencē iekļauta atlīdzība gan izdevējam, gan autoram. Tiesa, to, cik liels procents 
atvēlams autoram, licence nenosaka. Ja paši autori, kuru grāmatas iekļautas katalogā, par to nav 
informēti – esmu runājusi ar vairākiem, kas par šo jaunumu uzzināja, tikai atverot vietni "3td.lv", – 
vērts pārlasīt savus līgumus un piezvanīt grāmatas izdevējam. 
 
AKKA-LAA norāda, ka par e-grāmatu izsniegumiem šobrīd publiskā patapinājuma atlīdzību 
izmaksā Dānijā, par šāda regulējuma pieņemšanu 2018. gadā paziņojusi arī Lielbritānija, kamēr 
publisko patapinājumu par tradicionālām grāmatām izmaksā 33 pasaules valstīs. Līdzšinējais e-
grāmatu izsniegums Latvijā bija tik niecīgs, ka tā administrēšanas izmaksas būtu pārāk lielas. 
 
Te ir arī kāda juridiska nianse: tradicionālais patapinājuma līgums ļauj bibliotēkai izsniegt lasītājam 
e-grāmatu, ja tās kopija izvietota publiskas bibliotēkas serverī, lietotājs var to lejuplādēt savā datorā 
vienā eksemplārā, pārliecinoties, ka pēc lietošanas termiņa beigām lietotājs lejupielādēto kopiju 
vairs nevar izmantot. 
 
KM skaidro, ka licences līgums ir Eiropas bibliotēkās izplatītākais e-grāmatu izsniegšanas veids. 
Tā kā "3td" e-grāmatu lasītava seko šim modelim, mainīt Autortiesību likumu patlaban neesot 
nepieciešams. 
 
Protams, patlaban visa valsts sistēma karājas kā dejā limbo, gaidot jauno valdību, taču ir pilnīgi 
skaidrs: e-grāmatu jautājumam jābūt vienam no pirmajiem tās darbakārtībā. Ne tikai autortiesību 
jautājums bibliotēkās – tikpat svarīgs ir arī jautājums par PVN e-grāmatām. Pagājušā gada oktobrī 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu finanšu ministri atbalstījuši ierosinājumu ļaut bloka valstīm 
noteikt zemas vai pat 0% pievienotās vērtības nodokļa likmes šai grāmatu nozarei, taču Latvijā 
valdības līmenī vēl nav dzirdēts ne teikums šajā virzienā. 
 
*** 
 
Kā darbojas e-grāmatu krātuve "3td.lv" 
 
· Lasīt šajā vietnē iespējams no jebkuras vietas, kur darbojas internets. 
 
· Lai pieslēgtos, nepieciešams jebkuras Latvijas publiskās bibliotēkas izsniegts attālinātās pieejas 
konts bibliotēkas e-katalogam – lietotājvārds un parole. 
 
· Lietotājvārds ļauj pieslēgties sistēmai un izvēlēties grāmatu, kura tiek "izsniegta" tiešsaistē. 
 
· Jūs e-grāmatu nevarat lejuplādēt savās ierīcēs, taču, kad beigsiet lasīt, sistēma atcerēsies, kurā 
lappusē palikāt, un tieši tajā vietā jums e-grāmatu nākamreiz atvērs. 
 
· Līdzīgi kā parastā bibliotēkā, vienlaikus var "aizņemties" tikai ierobežotu skaitu grāmatu, šajā 
gadījumā divas, un tās būs lietotājam pieejamas divas nedēļas. 
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Ja šajā laikā grāmatas izlasīt nepaspēsiet, varēsiet tās aizņemties atkārtoti. 
 
 
 
Tiešsaistē bez maksas pieejami vairāk nekā simts latviešu autoru darbi 
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/tiessaiste-bez-maksas-pieejami-vairak-neka-simts-latviesu-
autoru-darbi 20.01.2019. 

 
Jelgavas bibliotēku lasītājiem ir iespēja bez maksas lasīt 
latviešu autoru e-grāmatas tīmekļa vietnē www.3td.lv. Šo 
iespēju nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA 
«Tieto Latvia» sadarbībā ar apgādu «Zvaigzne ABC». 
Pakalpojums «3td e-grāmatu bibliotēka» ir pieejams 
reģistrētiem bibliotēku lasītājiem, kuriem piešķirti bibliotēkas e-
kataloga autorizācijas dati. Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

pārstāve Zane Pastere skaidro, ka pieeju bezmaksas e-grāmatām var saņemt visu Jelgavas 
bibliotēku – pilsētas bibliotēkas, Miezītes un Pārlielupes bibliotēku –, kā arī bērnu bibliotēkas 
«Zinītis» lasītāji, vēršoties kādā no bibliotēkām. 
 
Šobrīd e-grāmatu bibliotēkas klāstā ir vairāk nekā simts «Zvaigznes ABC» izdevumi – galvenokārt 
daiļliteratūra. Grāmatu vidū ir gan latviešu literatūras klasika, piemēram, Apsīšu Jēkaba un Jāņa 
Ezeriņa darbi, gan mūsdienu autoru darbi, kas iemantojuši lasītāju atzinību – to vidū Vladimira 
Kaijaka «Enijas bize», «Zem Marsa debesīm», «Nārbuļu dēli» un «Mantinieki», kā arī kinorežisora 
Aivara Freimaņa «Katls», Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas un 
detektīvžanra sacerējumi. 
 
E-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, turklāt lasītājs nevar vienlaicīgai saņemt 
vairāk nekā divas e-grāmatas. Jāpiebilst, ka e-grāmatas nav pieejamas lasītājiem, kuri kādā no 
bibliotēkām nav savlaicīgi nodevuši izsniegtās grāmatas. 
 
Sīkāka informācija par e-grāmatu bibliotēku pieejama www.3td.lv. 
 
Publicēts arī: 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1547848800&cat=10&art=45240  19.01.2019. 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latviesu-originalliteratura-pieejama-e-gramatu-biblioteka-
bez-maksas/ 07.01.2019. 
 
 
Bibliotēkā viesosies Valdis Atāls 
https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/muzika/biblioteka-viesosies-valdis-atals 27.01.2019. 
 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/tiessaiste-bez-maksas-pieejami-vairak-neka-simts-latviesu-autoru-darbi
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/tiessaiste-bez-maksas-pieejami-vairak-neka-simts-latviesu-autoru-darbi
http://www.3td.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1547848800&cat=10&art=45240
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latviesu-originalliteratura-pieejama-e-gramatu-biblioteka-bez-maksas/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latviesu-originalliteratura-pieejama-e-gramatu-biblioteka-bez-maksas/
https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/muzika/biblioteka-viesosies-valdis-atals
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Nākamajā nedēļas nogalē, 3. februārī pulksten 14, ar 
koncertu un divu grāmatu prezentāciju Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā viesosies mūziķis, dzejnieks un gleznotājs Valdis 
Atāls. Pasākumā «Pieturies pie debesīm» autors klātesošos 
iepazīstinās ar savu dzejas un atziņu krājumu «Uz domu 
stāvās kraujas» un autobiogrāfisko prozas darbu «Elles 
debesis». 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa stāsta, ka šis būs vakars gan mūzikas, gan 
arī literatūras cienītājiem, un V.Atāla muzikālo sniegumu šajā vakarā bagātinās 
multiinstrumentāliste Ilze Grunte. 
 
Grāmata «Uz domu stāvās kraujas» ir V.Atāla dažādu laiku dzejas un atziņu izlase. Autora dzeja 
pirmo un svarīgo misiju arvien pildījusi viņa radītajās dziesmās, ko iedvesmojis saturs, teksts. 
Krājumā apkopoti vairāk nekā simts dzejoļu, un kā atsevišķa nodaļa sagatavotas arī dzejnieka 
īsās, asprātīgās atziņas. Savukārt dzīvesstāsts «Elles debesis» ir darbs ar personisku, tiešu un 
nesaudzīgu vēstījumu, kas kārtu pa kārtai atsedz četrdesmit gadus senus notikumus. 
 
Pasākumu «Pieturas pie debesīm» bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-valda-atala-koncerts-un-
gramatu-prezentacija-pieturies-pie-debes-239670 29.01.2019. 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/valda-atala-koncerts-un-gramatu-prezentacija-pieturies-pie-
debesim-1/ 24.01.2019. 
 
 

Informatīvos baneros atklāj romānā «Jelgava 94» atspoguļotās tēmas 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/informativos-baneros-atklaj-romana-jelgava-94-atspogulotas-
temas 27.01.2019. 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēka īstenojusi projektu «Pa J.Joņeva 
romāna «Jelgava 94» pēdām», kura mērķis ir rosināt jelgavnieku 
– īpaši jauniešu – interesi par Jāņa Joņeva romānu «Jelgava 94» 
un tā saistību ar pilsētu, bibliotēku, cilvēkiem romānā attēlotajā 
laikā, 20. gadsimta 90. gados, un šodien. Projektā tapuši trīs 
lielformāta baneri, kas akcentē J.Joņeva saistību ar bibliotēku, 

atspoguļo kinolentes «Jelgava 94» filmēšanas procesu Jelgavā, kā arī rosina aizdomāties par 
pilsētvidi un tās ietekmi uz cilvēku. Informatīvie plakāti šobrīd apskatāmi pilsētas bibliotēkā, bet 
turpmāk tos mācību procesa pilnveidošanai varēs izmantot arī pilsētas skolas. 
«Informatīvie baneri ir izmantojami kā papildu materiāls bibliotekārajām stundām, ekskursijām, tie 
var būt noderīgi arī pedagogiem, runājot par literatūru, kultūru, Jelgavas un Latvijas vēsturi, par 
jauniešu sevis meklējumiem,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja 
Baiba Īvāne-Kronberga. Viņa stāsta, ka, apkopojot materiālus plakātu izveidei, Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas darbinieki tikās arī ar pašu grāmatas autoru J.Joņevu – rakstnieks dalījās ar saviem 
skolas laiku pierakstiem un citiem materiāliem, kas ilustrē romānā atspoguļoto laiku. «Projekta 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-valda-atala-koncerts-un-gramatu-prezentacija-pieturies-pie-debes-239670
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-valda-atala-koncerts-un-gramatu-prezentacija-pieturies-pie-debes-239670
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/valda-atala-koncerts-un-gramatu-prezentacija-pieturies-pie-debesim-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/valda-atala-koncerts-un-gramatu-prezentacija-pieturies-pie-debesim-1/
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/informativos-baneros-atklaj-romana-jelgava-94-atspogulotas-temas
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/informativos-baneros-atklaj-romana-jelgava-94-atspogulotas-temas
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pievienotā vērtība ir Jelgavas mākslinieces Maijas Meieres oriģinālzīmējumi, kas vizuāli paspilgtina 
romāna «Jelgava 94» un projekta vēstījumu,» tā B.Īvāne-Kronberga. 
 
Informatīvais baneris «Pa J.Joņeva romāna «Jelgava 94» pēdām. Bibliotēka» atklāj romāna 
saistību ar Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās apkārtni. «Romāna darbība sākas pie bibliotēkas – 
vietas izvēle ir īpašs mākslinieciskais paņēmiens, kā iedarbināts stāsta mehānisms, taču vienlaikus 
tā ir arī pavisam konkrēta un īpaša vieta gan pašam autoram Jānim Joņevam, kurš skolas laikā 
bibliotēkā pavadīja daļu brīvā laika, gan arī šodienas jelgavniekiem. Baneri kā palīgmateriālu 
plānojam izmantot ekskursijās pa bibliotēku un tās apkārtni, kā arī stāstot par Jelgavas vēsturi,» 
norāda bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja. Savukārt baneris «Pa J.Joņeva romāna «Jelgava 
94» pēdām. Filmēšana» tapis sadarbībā ar «Jura Podnieka studiju» – tās vadībā pērn Jelgavā tika 
filmēta kinolente «Jelgava 94», kuras pirmizrāde plānota 2019. gada oktobrī. Banerī apskatāmas 
fotogrāfijas no filmēšanas procesa. «Pa J.Joņeva romāna «Jelgava 94» pēdām. Citādais 
skaistums» – šis plakāts sniedz iespēju padziļinātai sarunai par vidi un tās ietekmi uz mums. «No 
vienas puses, tā ir saruna par 20. gadsimta 90. gadu Jelgavas pilsētvidi un tās sociālo fonu, no 
otras puses, par to, kā mainās pilsēta un mēs paši. Vienlaikus šis baneris ļauj runāt par alternatīvo 
kultūru, tās nozīmi jauna cilvēka pašizziņas ceļā,» vērtē B.Īvāne-Kronberga. 
 
Šobrīd plakāti apskatāmi Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 
 
Projekts «Pa J.Joņeva romāna «Jelgava 94» pēdām» realizēts ar «Zemgales kultūras programmas 
2018» finansiālu atbalstu. 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pa-jana-joneva-pedam-jelgava-94/ 28.01.2019. 
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pa-romana-jelgava-94-pedam-239703 31.01.2019. 
 
 
Uzsākti remontdarbi Miezītes bibliotēkas 1. stāvā; lasītājus apkalpo 2. stāvā 
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uzsakti-remontdarbi-miezites-bibliotekas-1-stava-lasitajus-
apkalpo-2-stava 30.01.2019. 
 
Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A turpinās remontdarbi. Ēkas 2. stāvā darbi jau ir 
noslēgušies un šonedēļ uzsākti 1. stāvā. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa 
norāda, ka bibliotēkas darba laiku ēkā notiekošie būvdarbi pagaidām neietekmē, taču iekļūt 
bibliotēkā var no otras puses. 
Jāatgādina, ka ēkā tiek mainītas novecojušās iekšējās komunikācijas, tostarp apkures un 
elektroapgādes tīkli, tiek veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī, siltinot ēkas fasādi, 
paaugstināta energoefektivitāte. Šobrīd bibliotēkas lasītāji tiek apkalpoti bibliotēkas 2. stāvā, kur 
darbi jau ir noslēgušies. «Bibliotēka būs slēgta kāpņu remontdarbu laikā, kas notiks aptuveni pēc 
mēneša, taču šobrīd cenšamies iespēju robežās lasītājus apkalpot,» tā L.Zariņa. 
 
Darbus Miezītes bibliotēkā veic SIA «Zemgales būvserviss», un kopā ar pievienotās vērtības 
nodokli būvdarbu līguma summa ir 242 866,80 eiro. Remontdarbi bibliotēkā uzsākti aizvadītā gada 
nogalē, un to izpildes termiņš ir pieci mēneši. 
 
 

Bibliotēka aicina piedalīties novadpētniecības kolekcijas papildināšanā 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pa-jana-joneva-pedam-jelgava-94/
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pa-romana-jelgava-94-pedam-239703
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uzsakti-remontdarbi-miezites-bibliotekas-1-stava-lasitajus-apkalpo-2-stava
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/uzsakti-remontdarbi-miezites-bibliotekas-1-stava-lasitajus-apkalpo-2-stava
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https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-piedalities-novadpetniecibas-kolekcijas-
papildinasana-0 30.01.2019. 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina jelgavniekus, kuriem ir 
saglabājušies pagājušā gadsimta 80. gados izdotās 
pilsētas kultūras nodaļas brošūras «Pie mums Jelgavā» 
numuri, līdzdarboties bibliotēkas novadpētniecības 
kolekcijas papildināšanā. 
Izdevums «Pie mums Jelgavā» iznāca reizi mēnesī, un 
tajā bija atrodama informācija par gaidāmajiem 
koncertiem, izstādēm, teātra izrādēm un kino seansiem, kā 

arī par sporta un citiem pasākumiem. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības kolekcijā ir saglabājušies tikai daži no brošūras 
izdevumiem. «Mēs ļoti priecātos, ja bibliotēkas un ikviena interesenta rīcībā būtu iespējami pilnīga 
šo izdevumu kolekcija, tādēļ, ja jūsu krājumā ir šī izdevuma numuri un jums tie nav nepieciešami, 
uzdāviniet tos bibliotēkai. Mēs par tiem parūpēsimies,» norāda pilsētas bibliotēkā. 
 
Interesenti, kam ir saglabājušās brošūras un kuri vēlas tās dāvināt bibliotēkai, aicināti vērsties 
pilsētas bibliotēkā klātienē. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izsludinats-meklesana-pie-mums-jelgava-2019-01-30/ 
30.01.2019. 
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=48026&type=0 30.01.2019. 
 
 
Jelgavas bibliotēkā būs tikšanās ar Ojāru Spārīti 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1548712800&cat=10&art=45338 29.01.2019. 
 
14. februārī pulksten 17.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks mākslas doktora, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidenta, mākslas vēsturnieka Ojāra Spārīša priekšlasījumu “Nacionālās identitātes 
daudzveidības, piederības apziņas un nacionālo kultūras formu saglabāšanās perspektīva”. 
 
Lekcijas laikā profesors diskutēs par nacionālās identitātes mainīgo dabu un laikmeta 
manipulācijām ar to. Runās par varonīgo nacionālo ideālismu un to, kā tas mēģina izdzīvot indivīdā 
un viņa mākslā. Ilustrējot savus argumentus ar konkrētu piemēru – gleznotāja Edgara Vintera dzīvi 
un mākslu – Ojārs Spārītis modelēs scenārijus tam, kā globalizētajā pasaulē saglabāt nacionālās 
vērtības. 
  

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-piedalities-novadpetniecibas-kolekcijas-papildinasana-0
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-piedalities-novadpetniecibas-kolekcijas-papildinasana-0
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izsludinats-meklesana-pie-mums-jelgava-2019-01-30/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=48026&type=0
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1548712800&cat=10&art=45338
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 9 
 Facebook.com sekotāju skaits – 759 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 891 
 Twitter.com sekotāju skaits – 639 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  10 

www.delfi.lv 1 

www.jelgava.lv  6 

www.zz.lv  4 

www.jelgavnieki.lv  2 

www.biblioteka.lv  2 

www.novaja.lv  1 

Kopā 26 

 

 
Valda Atāla koncerts un grāmatu prezentācija 
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47940&type=1 03.02.2019. 
 
2019. gada 3. februārī pulksten 14.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā ar mūziķa, dzejnieka, gleznotāja 
Valda Atāla koncertu notiks autora 2 grāmatu prezentācija – dzejas un atziņu krājuma “Uz domu 
stāvās kraujas” un autobriogrāfiskā prozas darba “Elles debesis”. Kopā ar autoru pasākumā 
piedalīsies multiinstrumentāliste Ilze Grunte. Laipni aicināts ikviens interesents!  
 
Grāmata “Uz domu stāvās kraujas” ir Valda Atāla dažādu laiku dzejas un atziņu izlase. Autora 
dzeja pirmo un svarīgo misiju arvien pildījusi viņa radītajās dziesmās, ko inspirējis saturs, teksts. 
Saplīst lustra, atnāk vakars, ceļa galā bite dzied... vai es saucu: sveika, māsa Rūsa, tu esi 
sabiedrotā man, vai jebkurš no citiem viņa dziesmu tekstiem pirmkārt ir dzejas darbs, kas nes savu 
vēstījumu pārdomātā, precīzā simbolu un tēlu valodā. Sastādītajā krājumā atlasīti vairāk nekā simt 
dzejoļu un kā atsevišķa nodaļa sagatavotas arī dzejnieka īsās, asprātīgās atziņas, kas Valda Atāla 
gadījumā tikpat lielā mērā piederīgas dzejai kā īpaša īsā forma. Dzīvesstāsts “Elles debesis” ir ar 
personisku, tiešu un nesaudzīgu vēstījumu, kas kārtu pa kārtai atsedz četrdesmit gadu senus 
notikumus. 
 
 

Bibliotēkā notiks Ojāra Spārīša priekšlasījums par nacionālo identitāti 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-ojara-sparisa-priekslasijums-par-nacionalo-
identitati 03.02.2019. 
 

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=47940&type=1
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14. februārī pulksten 17 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
Krišjāņa Barona zālē ar priekšlasījumu «Nacionālās 
identitātes daudzveidības, piederības apziņas un nacionālo 
kultūras formu saglabāšanās perspektīva» uzstāsies 
mākslas doktors Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
Ojārs Spārītis. 
Lekcijā profesors aicinās diskutēt par nacionālās identitātes 
mainīgo dabu un laikmeta ietekmi uz to, runās par nacionālo 

ideālismu un to, kā tas cenšas izdzīvot indivīdā un viņa mākslā. Ilustrējot savus argumentus ar 
konkrētu piemēru – gleznotāja Edgara Vintera dzīvi un mākslu –, O.Spārītis modelēs scenārijus 
tam, kā globalizētajā pasaulē saglabāt nacionālās vērtības. 
 
«Diskusiju vēlos iedalīt trīs daļās, pirmkārt, runājot par cilvēka identitāti, ko galvenokārt varu paust, 
analizējot sevi. Tāpat vēlos parādīt, kā nacionālā identitāte izpaudusies dažādos laikos – 
galvenokārt 19. un 20. gadsimtā. Neskatoties uz to, ka identitāti esam skatījuši kā iekonservētu 
vērtību, tā dažādos laikos izpaudusies atšķirīgi. Pasaules tautu identitāti ir ietekmējuši pasaules 
attīstības procesi, taču katrai tautai eksistē arī savs vērtību kodekss, ko var nosaukt par identitātes 
kodolu. Diskusijas trešajā daļā centīšos modelēt futurologu skatījumu uz nacionālās identitātes 
jautājumu, diskutējot par to, cik liela ir tās perspektīva nākotnē,» norāda O.Spārītis. Viņš pasākumu 
aicina apmeklēt ikvienu interesentu, piebilstot, ka šodien vieni no aktīvākajiem mūsu nacionālās 
kultūras kopējiem ir koru un deju kolektīvu vadītāji. 
 
Pasākumu notiks bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.  
 
Publicēts arī: 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ojars-sparitis-jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzstasies-ar-
priekslasijumu-par-nacionalo-identitati-239902?cp=1#comments 11.02.2019. 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ojara-sparisa-priekslasijums-par-nacionalo-identitati/ 
11.02.2019. 
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=48010&type=1 11.02.2019. 
 
 
Pilsētas bibliotēkas apmeklē biežāk 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-bibliotekas-apmekle-biezak 07.02.2019. 
 

Apkopoti mūsu pilsētas bibliotēku aizvadītā gada darba 
rādītāji. Kaut arī lasītāju skaits pilsētas bibliotēkās divos 
iepriekšējos gados bijis teju nemainīgs – 2017. gadā 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes, Miezītes bibliotēkā 
un bērnu bibliotēkā «Zinītis» kopumā bija reģistrēti 10 914, 
bet 2018. gadā – 10 916 lasītāji –, apmeklējumu skaits 
kopumā audzis par 12 620. 
Lasītāju skaita kāpums pērn reģistrēts vienīgi pilsētas 

bibliotēkā, kur bija par 209 lasītājiem vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt viskrasāk lasītāju skaits 
samazinājies Pārlielupes bibliotēkā – 2017. gadā tur bija reģistrēti 2048 lasītāji, bet pērn – 1872. 
Jāpiebilst, ka visās bibliotēkās kopumā pērn pieaudzis lasītāju skaits no Jelgavas un Ozolnieku 
novada, kā arī lasītāju vidū ir vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam. «Pilsētas bibliotēkas lasītāju 
skaita kāpumu veicinājusi bibliotēkas aktīvā darbošanās un atpazīstamības veicināšana. Mēs 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ojars-sparitis-jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzstasies-ar-priekslasijumu-par-nacionalo-identitati-239902?cp=1#comments
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ojars-sparitis-jelgavas-pilsetas-biblioteka-uzstasies-ar-priekslasijumu-par-nacionalo-identitati-239902?cp=1#comments
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ojara-sparisa-priekslasijums-par-nacionalo-identitati/
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=48010&type=1
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilsetas-bibliotekas-apmekle-biezak
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dodamies pie potenciālajiem bibliotēkas apmeklētājiem un stāstām, kādas iespējas pavērsies, 
kļūstot par mūsu lasītāju, kādus pakalpojumus piedāvājam. Savukārt Krišjāņa Barona zāles 
restaurācijas pabeigšana 2018. gada sākumā ir pavērusi plašas iespējas dažādu pasākumu 
organizēšanā – pilsētnieku un pilsētas viesu interese ir liela,» vērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
direktore Lāsma Zariņa. Viņa papildina, ka lasītāju skaitu ietekmē arī arvien pieaugošās bibliotēkas 
attālinātās izmantošanas iespējas. «Pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē pilnveidota sadaļa, kurā 
atspoguļoti grāmatu jaunumi, un lasītājiem ir iespēja rezervēt sev vēlamo izdevumu un saņemt to 
jebkurā no Jelgavas bibliotēkām,» tā L.Zariņa. 
 
Apmeklējumu skaits bibliotēkās kopumā pērn audzis par 12 620. Vislielākais kāpums reģistrēts 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā – par 10 558 vairāk nekā 2017. gadā. Tāpat vairāk lasītāju devušies 
uz «Zinīti», kur 2018. gadā reģistrēts par 2312 apmeklējumiem vairāk nekā iepriekš. Vidēji dienā 
pilsētas bibliotēkās pērn ieradās 406 lasītāji. «Pagājušajā gadā pilsētas bibliotēkā notika daudz 
pasākumu, piemēram, Ģimenes dienas, Muzeju nakts, ģimeņu sacensības, jāpiemin arī tematiskās 
tikšanās, ekskursijas, ko bibliotēkas darbinieki vadīja gan dažādu izglītības iestāžu audzēkņiem, 
gan citiem interesentiem – arī tas palielinājis apmeklējumu skaitu. Savukārt, ja runājam par 
filiālbibliotēkām, tad uzskatām, ka bērnu bibliotēkas «Zinītis» lasītāju pulks ir stabils – nedaudz 
sarucis pieaugušo lasītāju skaits, bet kolēģes pērn pievērsa lielu uzmanību lasītprieka vairošanai 
un apmeklēja daudzus bērnudārzus un skolas, iesaistījās lasītveicināšanas programmās un 
iepazīstināja bērnus ar grāmatām ārpus bibliotēkas telpām,» tā direktore. Viņa uzskata, ka nelielais 
Miezītes bibliotēkas apmeklējuma samazinājums skaidrojams ar ēkā notiekošajiem 
remontdarbiem, savukārt Pārlielupes bibliotēkas apmeklējuma rādītāji uz Latvijas kopējā fona ir 
stabili. «Bibliotēka ir atradusi savu specifiku, lai mikrorajona iedzīvotāji atrastu ceļu uz vietējo 
gaismas pili,» norāda L.Zariņa. 
 
Arī izvērtējot izsniegumu skaitu, pozitīva tendence vērojama pilsētas bibliotēkā un «Zinītī». Pērn 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā reģistrēts 111 231 izsniegums, kas ir par 6856 vairāk nekā 2017. gadā, 
bet bērnu bibliotēkā «Zinītis» izsniegumu skaits audzis par 2019. Pilsētas bibliotēkās kopumā pērn 
reģistrēti 206 486 izsniegumi, tostarp 37 207 bērniem līdz 18 gadu vecumam. «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. Protams, aktīvais darbs 
lasītveicināšanas programmās «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» un «Mūsu mazā bibliotēka» arī 
sekmē to, ka grāmatas tiek lasītas vairāk,» papildina L.Zariņa. 
 
 
Dodies šodien uz «aklo randiņu» ar grāmatu! 
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/dodies-sodien-uz-aklo-randinu-ar-gramatu 14.02.2019. 

 
Šodien, 14. februārī, iesaistīties interesantā aktivitātē 
rosina Jelgavas pilsētas bibliotēka. Grāmatu mīļi 
Valentīndienā no pulksten 10 līdz 19 tiek gaidīti uz 
neparastu tikšanos – «Aklo randiņu ar grāmatu». Ideja ir 
pavisam vienkārša – šajā dienā ap 30 bibliotēkas 
grāmatas būs īpaši sapostas un gaidīs savus lasītājus, kuri 
būtu gatavi iepazīties un aiznest tās mājās, nezinot ne 
autoru, ne nosaukumu, ne sižetu. 

Šāda akcija bibliotēkā tiks izvērsta ne pirmo reizi, un bibliotekāri zina teikt, ka lasītāji labprāt 
piedalās. «Patstāvīgajiem lasītājiem tas nav nekāds jaunums, viņi pat ar lielu interesi gaida šo 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/dodies-sodien-uz-aklo-randinu-ar-gramatu
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pasākumu,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Klinta Kalnēja, norādot, ka šogad īpaši 
iesaiņotas ap 30 grāmatām par mīlestības un attiecību tēmu. Lielākā daļa grāmatu ir latviešu 
valodā, bet, atsaucoties lasītāju lūgumam, aklajā randiņā varēs satikties arī ar krievu autoru 
darbiem. «Daļu no iesaiņotajām grāmatām izvēlējās bibliotekāri, kuri paši tās lasījuši, un viņiem 
tās šķitušas saistošas,» piebilst K.Kalnēja.   
 
Viņa uzsver, ka interesantākais ir tas, ka cilvēki neredz grāmatas vāku un arī nevar izlasīt anotāciju. 
«Lai kaut mazliet lasītājam dotu pavedienu par to, kāda varētu būt šī grāmata, katrai no tām esam 
pievienojuši mazu zīmīti ar citātu par mīlestības tēmu, kurā tēlaini var nojaust par ko ir stāsts. 
Varbūt kāds vilsies, bet varbūt kāds atklās jaunu autoru un kaut ko līdz šim nelasītu,» tā K.Kalnēja. 
 
Bibliotēkas rīkotajā «Aklajā randiņā ar grāmatu» piedalīties var ikviens lasītājs, kurš gatavs nākamo 
lasāmo grāmatu izvēlēties mazliet neierastā veidā. Neparastā tikšanās bibliotēkā norisināsies tikai 
14. februārī no pulksten 10 līdz 19 Daiļliteratūras abonementā bibliotēkas 1. stāvā. Aicināti arī tie, 
kuri vēl nav bibliotēkas lasītāji. 
 
 
Bibliotēkā varēs iepazīt februāra grāmatu jaunumus 
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-vares-iepazit-februara-gramatu-jaunumus 
15.02.2019. 
 

21. februārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno 
grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no pulksten 10 līdz 
18 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 
Februārī bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājuši 210 
jauni izdevumi – sev interesējošo varēs atrast gan 
klasiskās, gan arī mūsdienu literatūras cienītāji. Jaunumu 
klāstā ir arī grāmatas par politiku un reliģiju, dzeja un 
ierosmes vaļaspriekam un, protams, daudz jaunu izdevumu 

bērniem. 
 
«Iznākušas vairākas vērtīgas grāmatas par Latvijas vēsturi, piemēram, Raimonda Brieža un autoru 
kolektīva hronika «Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij». 
Grāmata sniedz visaptverošu hronoloģisku pārskatu par notikumiem Latvijas kultūrtelpā vairāk 
nekā desmit gadsimtos. Tāpat jaunumu vidū ir Valda Klišāna «Latvijas vēsture no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsdienām» – izdevums stāsta par Latvijas vēstures notikumiem hronoloģiskā secībā 
no pirmo zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz mūsdienām. Latvijas vēstures stāstu 
paspilgtina un daļējas klātbūtnes efektu rada sadaļa «Stāsta laikabiedri». Tajā ievietoto tekstu 
fragmentu autori ir gan viduslaiku hronisti, gan valstsvīri, gan arī citi sabiedrības pārstāvji – 
studenti, skolotāji, mūziķi, ierēdņi un citi,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra 
Silmane. 
 
Vēstures tēmai veltīta arī Varlama Šaļimova grāmata «Kolimas stāsti», kas vēsta par paša autora 
piedzīvoto Kolimas darba nometnē 20. gadsimta 30. gados padomju Krievijā. 
 
Vairāki jaunumi veltīti ievērojamiem latviešu kultūras pārstāvjiem, piemēram, Māras Ozolas 
grāmata «Anšlava Eglīša meklējumos», Ingas Žoludes «1904 Melanholiskais valsis» – veltīta 
komponistam Emīlam Dārziņam, Edītes Gūtmanes un Ērika Kūļa «Viņu laiks. Egons un Edīte» – 
veltīta rakstniekam Egonan Līvam. 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-vares-iepazit-februara-gramatu-jaunumus
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Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas arī grāmatas bērniem – to vidū ir Kārļa Vērdiņa «Dilles 
tante», Roba Skotona «Runcis Puncis slepenais aģents», Ineses Valteres «Pasakas ģimenei», 
Annas Strautnieces «Kaķi, kamoli un sapņi», Sergeja Timofejeva «Pasaka par bruņinieku, kuram 
sāpēja zobi» un citas. 
 
 
Bibliotēkā atklāta puķu un dārzeņu sēklu apmaiņas vieta 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklata-puku-un-darzenu-seklu-apmainas-vieta 
17.02.2019. 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas daiļliteratūras abonementā 
izvietota puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka, kurā ikviens 
bibliotēkas apmeklētājs var padalīties ar savā dārzā 
izaudzētu dārzeņu vai puķu sēklām. 
Ideja par šādas bibliotēkas izveidi radās ar mērķi sniegt 
lasītājiem iespēju gūt jaunas idejas sava dārza 
papildināšanai. Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane 

Pastere stāsta, ka puķu un dārzeņu sēklu bibliotēkā ir pieejamas speciāli sagatavotas aploksnes, 
kurās var atstāt sēklas, pievienojot aprakstu par tām. Tāpat lasītāji var arī paņemt kādas no 
atnestajām sēklām. 
 
Ja rodas kādas neskaidrības, bibliotēkas apmeklētāji aicināti konsultēties ar bibliotekāriem. 
 
 
Publicēts arī: 
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/jelgava-izveidota-seklu-biblioteka-bezmaksas-mainas-
punkts.d?id=50842627 20.02.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1550440800&cat=163&art=45498 18.02.2019. 
 
 
Jelgavā uz laiku būs slēgta Miezītes bibliotēka 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava-uz-laiku-bus-slegta-miezites-biblioteka-240039 
19.02.2019. 
 
No 4. līdz 9. martam, sakarā ar remontdarbiem, Jelgavā būs slēgta Miezītes bibliotēka, informē 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=35478 19.02.2019. 
 
 
Noslēdzies konkurss «Riti raiti, valodiņa!» 
https://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/nosledzies-konkurss-riti-raiti-valodina 22.02.2019. 
 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklata-puku-un-darzenu-seklu-apmainas-vieta
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/jelgava-izveidota-seklu-biblioteka-bezmaksas-mainas-punkts.d?id=50842627
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/jelgava-izveidota-seklu-biblioteka-bezmaksas-mainas-punkts.d?id=50842627
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1550440800&cat=163&art=45498
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava-uz-laiku-bus-slegta-miezites-biblioteka-240039
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=35478
https://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/nosledzies-konkurss-riti-raiti-valodina
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Pilsētā noslēdzies konkurss «Riti raiti, valodiņa!», kurā vairāk nekā 90 konkursantu – pirmsskolas 
vecuma bērni un 1.–12. klašu audzēkņi – deklamēja dzejoļus un prozas sacerējumus latviešu un 
dzimtajā valodā, kā arī bez iepriekšējās gatavošanās lasīja literāro tekstu. 
Vērtējot konkursantu sniegumu, žūrijas komisija uzmanību pievērsa priekšnesuma sniegumam 
kopumā, dikcijas skaidrībai un artikulācijai, artistiskumam, kontaktam ar klausītājiem, lasītprasmei, 

kā arī lasītā teksta uztverei un izpratnei. 
 
Konkursa «Riti raiti, valodiņa!» žūrijas locekle LLU lektore 
dzejniece Rasma Urtāne norāda, ka ir pozitīvi pārsteigta par 
bērnu priekšnesumiem. Ja iepriekšējos gadus konkursā 
vairākumā izvēlēti vienu un to pašu autoru darbi, piemēram, 
Raiņa un Aspazijas, tad šogad bērnu vecāki, pedagogi un 
paši jaunieši bija izvēlējušies arī citus autorus – Vili Plūdoni, 

Arturu Gobu un Ilmāru Šlāpinu. Savukārt konkursa žūrijas loceklis Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra 
direktors un režisors Arvīds Matisons papildina, ka arī darbu tematika bija atbilstoša bērna 
vecumam. «Bija jūtams, ka cilvēki runāja par to, kas viņiem ir tuvs. Katrā vecuma grupā deklamētā 
dzeja atspoguļoja konkrētā vecuma bērna intereses un domas,» norāda A.Matisons, papildinot: 
patīkami pārsteidza arī attieksme, ar kādu tika lasīta patriotiska dzeja. «Lai gan konkursa 
dalībniekiem latviešu valoda nav dzimtā, dzirdēti arī ļoti izteiksmīgi, gaiši un ļoti pacilāti lasījumi par 
savu dzimteni, patriotismu. Man šī jauniešu degsme un nopietnība bija patiesi ļoti patīkams 
pārsteigums,» vērtē režisors. Viņš norāda, ka vecākās klašu grupās iecienīts autors bija Ziedonis, 
kā arī Māra Zālīte. Bet no krievu autoriem – Sergejs Jeseņins un Jevgeņijs Oņegins. 
 
Jāpiebilst, ka konkursa dalībnieki, kuru dzimtā valoda nav latviešu, žūrijai un skatītājiem prezentēja 
divus priekšnesumus – vienu latviešu, otru – dzimtajā valodā. Divu konkursa dienu laikā izskanēja 
dzeja ukraiņu, romu, poļu, krievu, franču un angļu valodās. 
 
Konkursantus vērtēja A.Matisons, R.Urtāne, Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste 
izglītības jautājumos Lilija Stepanova un Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža. 
 
Jāpiebilst, ka konkursa starpposmos par jaunākajām un interesantākajām grāmatām, kas 
pieejamas bērnu bibliotēkā «Zinītis», bērniem stāstīja bibliotēkas vadītāja Baiba Karčevska un 
bibliotekāre Baiba Jaunzeme. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1550700000&cat=10&art=45520 21.02.2019. 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizvadita-konkursa-riti-raiti-valodina!-pirma-diena-1/ 
20.02.2019. 
 

Jauno grāmatu dienā – arī sen aizmirsti jaunumi! 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauno-gramatu-diena-ari-sen-aizmirsti-jaunumi!/ 
21.02.2019. 
 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1550700000&cat=10&art=45520
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizvadita-konkursa-riti-raiti-valodina!-pirma-diena-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauno-gramatu-diena-ari-sen-aizmirsti-jaunumi!/
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Katra mēneša pēdējā ceturtdienā jelgavas pilsētas 
bibliotēkā jau tradicionāli ikviens ir laipni aicināts bibliotēkas 
lasītavā aplūkot un rezervēt lasīšanai, skatīšanai vai 
klausīšanai pašus svaigākos krājuma ieguvumus. Taču 
vēlamies atgādināt, ka šajā dienā īpaši atlasām arī mūsu 
Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma jaunumus – 
tie ir gan bibliotēkai dāvināti, gan krājuma 
pārstrukturēšanas gaitā no tālākajiem krātuves plauktiem 
izcelti mazi un lieli atradumi. 
 
Tā piemēram, šomēnes īpaši iesakām uzkavēties pie mums 
un pārlapot 20. gadsimta 30. gados izdevniecībā 

„Literatūra” drukātos piecus īpaši krāšņos, ilustrācijām bagātos žurnālus „Daile”. Žurnāla 
lapaspusēs ieraudzīsiet to, kāda izskatās jelgavnieka gondola, varēsiet izlasīt, kas ir Sex Appeal 
un labais tonis. Savukārt Zemkopības Ministrijas 1939. gada izdevumā „Modrais piensaimnieks” 
caur ilustrācijām un dzejas rindām varēsiet iedvesmoties un apgūt piensaimniecības 
pamatprincipus. 
 
 
Pārlielupes bibliotēkā iepazīstinās ar grāmatu jaunumiem 
https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem 
25.02.2019. 
 

Šo trešdien, 27. februārī no pulksten 10 līdz 18, Pārlielupes 
bibliotēkā Loka maģistrālē 17 notiks jau otrā Jauno grāmatu 
diena, kurā interesentiem būs iespēja iepazīt bibliotēkas šā 
mēneša jaunieguvumus un rezervēt tos lasīšanai. 
«Ideju par Jauno grāmatu dienu aizguvām no Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas, izvērtējot tās pozitīvo praksi. Tāpat novērojām, ka 
lasītāji labprātāk grāmatu jaunumus iepazīst nevis saraksta 

veidā, bet klātienē – apskatot, aptaustot grāmatas un saprotot, kura no tām uzrunā,» norāda 
Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova, papildinot: Jauno grāmatu diena bibliotēkā turpmāk 
notiks katra mēneša pēdējā trešdienā no pulksten 10 līdz 18. 
 
Pārlielupes bibliotēkas grāmatu plauktus šomēnes papildinājušas vairāk nekā 30 grāmatas, tostarp 
daiļliteratūra, grāmatas bērniem, literatūra krievu valodā. Tāpat jaunieguvumu vidū ir ap 15 
kompaktdisku. 
 
Jāpiebilst, ka nākamā Jauno grāmatu diena bibliotēkā plānota 27. martā. 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-parlielupes-biblioteka/ 25.02.2019. 
 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību reģiona 
fināls 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-latvijas-nacionalas-skalas-
lasisanas-sacensibu-regiona-finals-240201 27.02.2019. 
 

https://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/parlielupes-biblioteka-iepazistinas-ar-gramatu-jaunumiem
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-parlielupes-biblioteka/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibu-regiona-finals-240201
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibu-regiona-finals-240201
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē piektdien, 1.martā puksten 14 tiks atklāts 
„Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību” Jelgavas reģiona fināls, informē Jelgavas 
pilsētas bibliotēka. 
 
Sacensības visā Latvijā norit jau otro gadu. Jelgavas reģiona sacensībās no to pirmsākumiem 
piedalās 5. un 6. klašu skolēni no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Kalnciema, 
Staļģenes , Aizupes, Ozolnieku, Vircavas un Jelgavas 4. vidusskolas, kā arī Jelgavas 
4.sākumskolas un 2.pamatskolas. Šogad dalību sacensībās pieteikusi arī Jelgavas 6.vidusskola.  
 
Sacensību pirmajā kārtā skolās piedalījās aptuveni 500 skolēnu, no kuriem 15 nokļuvuši Jelgavas 
reģiona finālā un 1.martā sacentīsies par iespēju Jelgavas reģiona lasīšanas čempiona titulu 
aizstāvēt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sacensību lielajā finālā 18.maijā. 
 
Pasākuma viesis Jelgavas reģiona sacensībās būs Mārtiņš Pakalniņš, kas apmeklētājus un 
dalībniekus iepriecinās ar dažnedažādiem gaisīgiem burbuļu meistartrikiem. 
 
Bet skolēnu lasīšanu pēc konkrētiem kritērijiem vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs bērnu grāmatu 
autore Iveta Skapste, Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita 
Mazūdre un 2018. gada Jelgavas reģiona Skaļās lasīšanas čempions Matīss Kaktiņš. 
 
Ieeja pasākumā ir bez maksas. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2019-02-
27/ 27.02.2019. 
 
 

Bibliotēkā – Dziesmusvētku tradīcijai veltīta izstāde, kino seanss un diskusija 

https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-dziesmusvetku-tradicijai-veltita-izstade-kino-
seanss-un-diskusija 28.02.2019. 
 

Jaunnedēļ Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiks atklāta ceļojošā 
izstāde «Latviešu Dziesmusvētki ārpus Latvijas», kā arī 
notiks Askolda Saulīša dokumentālās filmas 
«Dziesmuvara» seanss un tikšanās ar izstādes un 
kinolentes veidotājiem. Pasākumu 7. martā pulksten 17 bez 
maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 
Izstāde «Latviešu Dziesmusvētki ārpus Latvijas» ir veltīta 
Dziesmu svētku tradīcijai un tās izpausmēm ārzemēs no 

1946. gada līdz mūsdienām. Ekspozīciju veido gan fakti un fotogrāfijas, gan citāti no svētku 
dalībnieku pieredzes stāstiem Ziemeļamerikā, Austrālijā un Eiropā. Izstādē aplūkotas vairākas ar 
Dziesmusvētkiem trimdā saistītas tēmas, piemēram, svētku tradīcijas uzturēšana, jaunrades 
attīstība, saviesīgā dzīve. Caur šo ceļojošo izstādi biedrība «Latvieši pasaulē – muzejs un 
pētniecības centrs» piedāvā ieskatīties Dziesmusvētku norisē trimdā, iepazīstot latviešu 
Dziesmusvētku tradīciju un tās dzīvotspēju dažādos laikos un vietās ārpus Latvijas. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2019-02-27/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2019-02-27/
https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-dziesmusvetku-tradicijai-veltita-izstade-kino-seanss-un-diskusija
https://jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/biblioteka-dziesmusvetku-tradicijai-veltita-izstade-kino-seanss-un-diskusija
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Savukārt dokumentālajā filmā «Dziesmuvara» atainoti centieni Dziesmu svētkus pakļaut dažādiem 
ideoloģiskiem mērķiem un tautas attapība to nepieļaut. «Dziesmuvara tautai devusi spēku izcīnīt 
neatkarīgu valsti, izturēt karos, pretoties pārtautošanai. Askolda Saulīša dokumentālajā filma 
«Dziesmuvara» parādīta Dziesmusvētku tradīcija no tās pašiem pirmsākumiem līdz Trešās 
atmodas sākumam. Simboliskā veidā par filmas galveno stāstnieku un notikumu vērotāju izraudzīts 
karavīrs, lidotājs, mūziķis un korists Jānis Osvalds Muižnieks. Filmā izmantoti citāti no viņa 
grāmatas «Putnu ceļš», kā arī vēsturiskas fotogrāfijas un kino arhīvi,» sacīts filmas aprakstā. 
 
Pasākumā Jelgavas bibliotēkā piedalīsies viena no izstādes veidotājām – Anna Tamuža –, kā arī 
ar priekšlasījumu «Valstgriba un Dziesmusvētki» uzstāsies filmas «Dziesmuvara» scenārija autors 
Dainis Īvāns. Sarunā D.Īvāns iezīmēs Dziesmusvētku nozīmi ne tikai Latvijas valstiskuma 
veidošanās ceļā, bet arī tos mezglpunktus, kas saista Dziesmusvētku vēsturi ar Jelgavu. Pēc 
priekšlasījuma notiks kopīga filmas skatīšanās, izstādes apskate un diskusija. Filmas garums – 58 
minūtes. 
 
Izstāde «Latviešu Dziesmusvētki ārpus Latvijas» Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs apskatāma līdz 
31. martam. 
 
 
Publicēts arī: 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izstades-atklasana-priekslasijums-un-kinoseanss-par-
dziesmu-svetkiem/ 27.02.2019. 
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-runas-par-dziesmu-svetkiem-240215 28.02.2019. 
 
 
Brīvlaikā – pārgājiens, radošās darbnīcas, Veloskola 
https://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-pargajiens-radosas-darbnicas-veloskola 
28.02.2019. 
 
Skolēnu pavasara brīvlaikā, no 11. līdz 17. martam bērnu un jauniešu centrā «Junda», pilsētas 
bibliotēkās, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā un Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejā notiks izzinošas un radošas aktivitātes skolēniem – būs iespēja doties 
pārgājienā, piedalīties radošajās darbnīcās, Veloskolas nodarbībās un citās nodarbēs. 
Bērnu un jauniešu centrs «Junda» 1.–6. klašu skolēniem no 11. līdz 13. martam piedāvā piedalīties 
pavasara brīvlaika akcijā «Jundonis». Pirmdien, 11. martā, varēs doties pārgājienā uz nometnes 
vietu «Lediņi», kura aptuvenais garums būs 5–6 kilometri. Pulcēšanās pārgājienam – pulksten 
11.50 pie «Jundas» Pasta ielā 32, bet atgriešanās no «Lediņiem» ar autobusu plānota pulksten 
16. Nometnes vietā divarpus stundu garumā varēs aktīvi un radoši pavadīt laiku un baudīt tēju. 
Dalība pārgājienā ir bez maksas, taču bērni aicināti līdzi ņemt ko ēdamu, kā arī tērpties 
laikapstākļiem atbilstošā apģērbā. Pieteikties pārgājienam var pa tālruni 63022298. Otrdien 
«Junda» aicina doties uz latviešu filmas «Vecā dārza noslēpums» seansu «Multikino». Pulcēšanās 
pie «Jundas» Pasta ielā 32 paredzēta pulksten 11.30, bet atgriešanās – turpat pulksten 16.30. 
Maksa par transportu un kino biļeti – 8 eiro. Jāpiebilst, ka maksimālais dalībnieku skaits ir 50 bērni, 
tādēļ iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63022298 vai «Jundā» klātienē ir obligāta. Savukārt 
akcijas noslēdzošajā dienā, 13. martā, «Jundā» Skolas ielā 2 no pulksten 14 līdz 17 varēs iepazīt 
dažādus pulciņus, piemēram, izmēģināt ādas apstrādi, automodelismu, paviesoties Dabas draugu 
un citos pulciņos. Šī aktivitāte ir bez maksas, taču interesenti aicināti dalību kādā no darbnīcām 
rezervēt pa tālruni 63023531. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izstades-atklasana-priekslasijums-un-kinoseanss-par-dziesmu-svetkiem/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izstades-atklasana-priekslasijums-un-kinoseanss-par-dziesmu-svetkiem/
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-runas-par-dziesmu-svetkiem-240215
https://jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/brivlaika-pargajiens-radosas-darbnicas-veloskola
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Brīvlaiku saturīgi būs iespēja pavadīt arī Jelgavas bibliotēkās. Jelgavas pilsētas bibliotēkā katru 
brīvlaika dienu varēs darboties Bērnu stūrītī, kopīgi lasot, zīmējot, krāsojot, spēlējot dažādas 
spēles. Bet 14. martā no pulksten 11 tur notiks brīvlaika aktivitātes bērniem 9–14 gadu vecumā. 
Savukārt Pārlielupes bibliotēkā visu brīvlaika nedēļu skolēni aicināti kopā spēlēt galda spēles, bet 
13. un 14. martā no pulksten 11 līdz 14 notiks radošā darbnīca «Lieldienas gaidot». 
 
Bērnu bibliotēkā «Zinītis» brīvlaikā iecerētas bezmaksas Veloskolas nodarbības un velosipēda 
vadītāja apliecības eksāmens skolēniem no desmit gadu vecuma. Nodarbībās varēs apgūt 
teorētiskās zināšanas par drošību uz ceļa un ceļu satiksmes noteikumus. Tāpat tiks organizēta 
tikšanās ar policijas pārstāvi, kas atbildēs uz bērnu jautājumiem un palīdzēs saprast policistu roku 
žestus, regulējot satiksmi. Nodarbības notiks no 11. līdz 14. martam no pulksten 11 līdz 12, bet 
piektdien, 15. martā, būs iespēja kārtot eksāmenu. Dalībai Veloskolā iepriekš jāpiesakās Lielajā 
ielā 15, pa tālruni 63029093 vai e-pastu baiba.karcevska@biblioteka.jelgava.lv – jāaizpilda arī 
vecāku atļauja. Dalība bibliotēku aktivitātēs ir bez maksas, un iepriekš jāpiesakās vien Veloskolai. 
 
 
Īsi 
www.jelgavasvestnesis.lv 
28.02.2019 
 
No 4. līdz 9. martam apmeklētājiem nebūs pieejama Miezītes bibliotēka – šajās dienās tur notiks 
kāpņu remonts. Bibliotēka lasītājiem atkal būs atvērta otrdien, 12. martā. Miezītes bibliotēkas ēkā 
kopš pērnā gada nogales notiek remontdarbi – tiek mainītas novecojušās iekšējās komunikācijas, 
tostarp apkures un elektroapgādes tīkli, veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī, siltinot fasādi, 
paaugstināta energoefektivitāte. Remonts jau noslēdzies bibliotēkas 2. stāvā, bet šobrīd tiek 
remontēts 1. stāvs. Darbus Miezītes bibliotēkā veic SIA «Zemgales būvserviss», un kopā ar PVN 
būvdarbu līguma summa ir 242 866,80 eiro. Miezītes bibliotēka lasītājiem ir atvērta no otrdienas 
līdz sestdienai. No otrdienas līdz piektdienai bibliotēka strādā no pulksten 10 līdz 18, bet sestdienās 
– no pulksten 10 līdz 17. 
 
Jelgavas Latviešu biedrības biedru sapulce notiks 17. martā pulksten 13 Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē (Akadēmijas ielā 26, Jelgavā). Kā informē Jelgavas Latviešu 
biedrības valde, sapulces darba kārtība ir gada pārskata par iepriekšējo gadu un biedrības budžeta 
2019. gadam apstiprināšana, šā gada pasākumi un aktivitātes. 
 
5. martā pulksten 11 viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā 2 notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras (LTRK) Rietumzemgales nodaļas organizētais seminārs par jaunākajiem Darba likuma 
grozījumiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par darba algas norādīšanu darba sludinājumā, 
valsts valodas un svešvalodas prasībām darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē, 
darbinieka tiesībām disciplinārsoda pārsūdzēšanā, arodbiedrības lomu darba devēja uzteikuma 
gadījumā. Tāpat varēs vairāk uzzināt par administratīvo pārkāpumu lietvedību darba tiesību 
jautājumos. Kopā ar ekspertiem semināra dalībnieki analizēs reālas situācijas saistībā ar darba 
tiesību pārkāpumiem, bet noslēgumā varēs uzdot jautājumus par darba tiesisko attiecību aspektu. 
Semināru vadīs praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās mediatore speciāliste darba 
aizsardzības un darba drošības jautājumos Aija Vāciete. Dalība seminārā LTRK biedriem vienam 
uzņēmuma pārstāvim ir bez maksas, katram nākamajam – 10 eiro plus PVN. Savukārt 
uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalības maksa ir 20 eiro plus PVN. Reģistrēties semināram 
var pa tālruni 28646086 vai e-pastu jelgava@chamber.lv. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 8 
 Facebook.com sekotāju skaits – 772 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 891 
 Twitter.com sekotāju skaits – 641 

 

Medijos ievietotāts ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  5 

www.jelgava.lv  5 

www.zz.lv  3 

www.diena.lv 1 

Kopā 14 

 

 
Lietuvai 101 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lietuvai-101-2019-03-04/ 04.03.2019. 
 
Līdz 31. martam Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā iespējams aplūkot lietuviešu 
mākslinieka Laimutis Šiurna izstādi "LIETUVAI 101", izstādes atklāšana 8. martā pulksten 16.00. 
Laipni aicināts ikviens interesents! 
 
 
Pēc sēklām uz bibliotēku 
www.diena.lv 
06.03.2019 
 
Iespēja tikt pie kārotās šķirnes un apmainīties ar dārzkopības pieredzi 
 
Šogad par pavasara vēstnešiem uzskatāmi ne tikai pirmie asni un pumpuri, bet arī jaunizveidotā 
sēklu bibliotēka Jelgavā. Savukārt pieredzējusī sēklu maiņas rīkotāja Sandra Stabinge norāda uz 
nepieciešamību pilnveidot zināšanas, vienlaikus rūpējoties par vēsturisko mantojumu. 
 
Pieturpunkts, lai izglītotos 
 
Iedvesmojoties no viesošanās pie bibliotekāriem Francijā, Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
daiļliteratūras abonementa telpas šopavasar papildina no kartīšu kataloga kastītēm tapis atvilktņu 
skapis, kur vieta rodama pašu dārzā audzētām puķu vai dārzeņu sēklām. Speciāli sagatavotās 
aploksnēs, kur jānorāda auga nosaukums, gads un vieta, kur tas audzis, kā arī praktisks padoms, 
kad tas jāsēj, bet kad jāvāc raža, iespējams atstāt paša lolotas sēklas vai iedvesmoties un savu 
dārzu papildināt ar citu atnesto augu sēklām. Piemēram, ar kaimiņu novada samtenēm vai 
dekoratīviem baklažāniem, kuru sēklas jau iegūlušas sēklu maiņas skapja atvilktnēs. 
 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lietuvai-101-2019-03-04/
http://www.diena.lv/
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa stāsta, ka jau pirmajās divās nedēļās, kopš 
jaunā ideja ieviesta dzīvē, tā izpelnījusies gan darbinieku aizrautību, gan apmeklētāju uzmanību: 
«Tuvojoties pavasarim, bibliotēkas apmeklētāji čakli mainās ar sēklām no saviem dārziem. Dažiem 
tā ir iespēja izaudzēt kaut ko neparastāku, taču citi labprāt izvēlas pavisam tradicionālas sēklas. 
Sākumā vairāk bija puķu sēklas, bet nu jau krājums ir papildināts arī ar dārzeņiem.» 
 
Savukārt janvārī Ikšķilē kopā ar Latvijas Permakultūras biedrību jau astoto reizi ikgadējo sēklu 
maiņu rīkoja pieredzējusī sēklu lolotāja Sandra Stabinge. Viņa stāsta, ka pēc vairāku gadu sēklu 
maiņām radusies doma Ikšķilē kopēt amerikāņu modeli ar sēklu bibliotēku, kur ļaudis aizņemas 
sēklas no bibliotēkas un rudenī nes tās atpakaļ. 
 
«Praksē sapratu, ka šāda shēma īsti nedarbojas. Ļaudis ņem labprāt, bet atpakaļ nes kūtri. Tā kā 
pastāv risks par slimību un nekvalitatīvu sēklu ievākšanu šādā atpakaļdošanas modelī, 
likumdošana nosaka, ka par sēklu kvalitāti atbild tās ievācējs un izplatītājs. Kādu, iespējams, arī 
šis aspekts attur no iesaistes sēklu atpakaļdošanā,» pieredzē dalās Sandra, uzsverot, ka šis 
jautājums risināms, piemēram, veidojot ne tikai pašu sēklu bibliotēku jeb sēklu maiņas skapi, bet 
arī nodrošinot dārzkopības entuziastu izglītošanās procesu. 
 
Viņasprāt, sēklu bibliotēkas ieviešana pilsētā vai ciemā ir labs kopienas veidošanas punkts, kur 
mācīt un pašiem mācīties, kā audzēt un iegūt sēklas pareizi un kvalitatīvi, nosargājot tās veselas, 
veidojot sēklu lolotāju tīklu. 
 
Jālolo mantojums 
 
Īpaši svarīgi Latvijā ir ne tikai iesaistīties sēklu maiņā, bet arī saglabāt vietējo mantojumu, kaut vai 
izvaicājot senčus vai kaimiņus, vai viņiem krājumos nav kāda auga, kas Latvijā audzis vairākus 
gadu desmitus. Dārzkopības iesācējiem ieteicams izvairīties no ierastas kļūdas: darbojoties ar 
sēklām, nepierakstīt sēklu nosaukumus, kā rezultātā bieži vien nosaukumi tiek sajaukti vai 
aizmirsti, tā radot sēklas «bāreņus». 
 
«Vecmāmiņas cukurzirņi, kartupeļi no Latvijas brīvvalsts laika, ģimenes sīpoli, kas audzēti dārzā, 
«cik vien sevi atceros», sojas pupiņas no septiņdesmito gadu selekcijas eksperimentiem, 
trīsdesmit gadu vienā saimniecībā sēti mieži – vērtības, kuras reti sastopamas mūsdienās,» 
uzskaita Sandra, aicinot meklēt sēklas ne tikai veikala plauktā vai bibliotēkas atvilktnē, bet satiekot 
domubiedrus klātienē. Tuvākais sēklu maiņas pasākums notiks 24. martā Rīgā, Kalnciema 
kvartālā. 
 
Kā skaidro Latvijas Permakultūras biedrības pārstāve Ilze Mežniece: «Šķirņu daudzveidība lauku 
saimniecībās Latvijā samazinās ar katru gadu. Zūd zināšanas par kultūraugu šķirņu saglabāšanu, 
sēklu ievākšanu. Lai noturētu kultūraugu bioloģisko daudzveidību, nepieciešams tos kultivēt, laist 
apritē to ģenētisko materiālu, lietot tos. Nepieciešamas zināšanas un sēklas, lai mūsu pārtikas 
sistēma spētu saglabāties lokāli pašpietiekama, daudzveidīga.» Lai apmācītu sēklu lolotājus, 
īstenotu seno šķirņu vākšanas ekspedīcijas un diskutētu par sēklu apriti regulējošo likumdošanu 
Latvijā un Eiropas Savienībā, šogad Latvijas Permakultūras biedrība sākusi starptautisku projektu 
Audzējot sēklu lolotājus: Baltijas-Ziemeļvalstu Sēklu lolotāju izglītības inovācija. 
 
*** 
 
Sēklu dīgtspēja 
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Pērkot iepakotas sēklas veikalā, uz paciņas ir rakstīts derīguma termiņš, kura laikā ražotājs garantē 
šo sēklu kvalitāti jeb dīgtspēju. 
 
Ja derīguma termiņš beidzies vai arī nav zināms, pirms sēšanas dobē dīgtspēju var pārbaudīt. 
 
Ņem 20–100 sēklas, novieto vidū samitrinātai, salocītai salvetei, ko novieto siltā, gaišā vietā. Uztur 
mitrumu. 
 
Apmēram pēc nedēļas, saskaitot sadīgušās sēklas attiecībā pret nesadīgušajām, var procentos 
izrēķināt dīgtspēju. 
 
 
Bibliotēkā – «Latviešu Dziesmusvētki ārpus Latvijas» 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-latviesu-dziesmusvetki-arpus-latvijas 
08.03.2019. 

 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta ceļojošā izstāde 
«Latviešu Dziesmusvētki ārpus Latvijas», kas veltīta 
Dziesmusvētku tradīcijai un tās izpausmēm ārzemēs no 
1946. gada līdz mūsdienām. 
«Valsts simtgades Dziesmusvētki ir izskanējuši, taču šo 
svētku būtība ir tajā, kas notiek starp svētkiem. Dziesma ir 
spēks, kas mūs vieno – un ne tikai Dziesmusvētku 
noslēguma koncertā,» vērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Viņa norāda, ka šī izstāde ieskicē trimdas 
Dziesmusvētku tradīcijas, atklājot tās caur cilvēku atmiņām, fotogrāfijām. 
 
Ekspozīciju veido gan fakti un fotogrāfijas, gan citāti no svētku dalībnieku pieredzes stāstiem 
Ziemeļamerikā, Austrālijā un Eiropā. Izstādē aplūkotas vairākas ar Dziesmusvētkiem trimdā 
saistītas tēmas, piemēram, svētku tradīcijas uzturēšana, jaunrades attīstība, saviesīgā dzīve. Caur 
šo ceļojošo izstādi biedrība «Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs» piedāvā ieskatīties 
Dziesmusvētku norisē trimdā, iepazīstot latviešu Dziesmusvētku tradīciju un tās dzīvotspēju 
dažādos laikos un vietās ārpus Latvijas. 
 
Vakar bibiliotēkā notika arī Askolda Saulīša dokumentālās filmas «Dziesmuvara» seanss, 
klātesošos uzrunāja filmas scenārija autors Dainis Īvāns un viena no izstādes «Latviešu 
Dziesmusvētki ārpus Latvijas» veidotājām Anna Tamuža. 
 
Izstāde «Latviešu Dziesmusvētki ārpus Latvijas» Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs apskatāma līdz 
31. martam. 
 
Publicēts arī: 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-dziesmu-
svetkiem-veltits-pasakums-240275 03.03.2019. 
 
 
 
 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-latviesu-dziesmusvetki-arpus-latvijas
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-dziesmu-svetkiem-veltits-pasakums-240275
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-dziesmu-svetkiem-veltits-pasakums-240275
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Brīvlaiks bibliotēkā 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivlaiks-biblioteka-2019-03-10/ 10.03.2019. 
 
Ja tev ir 9-14 gadi, tu esi zinātkārs, nebaidies no izaicinājumiem, gaidām tevi 14. martā pulksten 
11.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā! Pavadīsim laiku kopā! Sīkāka informācija pa tālruni 63046587 
Uzzini vairāk: http://www.jelgavasbiblioteka.lv/  
 
 
Skolēni brīvlaikā kārto velosipēda vadītāja eksāmenu 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skoleni-brivlaika-karto-velosipeda-vaditaja-eksamenu 
15.03.2019. 
 

Iespēju apmeklēt bērnu bibliotēkas «Zinītis» organizēto 
Veloskolu, apgūstot ceļu satiksmes drošības noteikumus, 
pavasara brīvlaikā izmantoja 26 skolēni. Šodien 
interesentiem bija iespēja bibliotēkā kārtot eksāmenu 
velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. 
«Veloskolas nodarbības «Zinītī» organizējām pirmoreiz, 
un esam patīkami pārsteigti par lielo interesi – pieteikumu 
skaits bija tik liels, ka esam nokomplektējuši vēl vienu 

grupiņu, kas nodarbības apmeklēs jūnija sākumā, kad būs noslēdzies mācību gads,» stāsta bērnu 
bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba Karčevska. Viņa atklāj, ka ideju par šādu nodarbību 
organizēšanu bibliotēkas kolektīvs aizguvis no citu bibliotēku kolēģu pieredzes. «Pieredzes 
semināros noskaidrojām, ka vecāki ļoti atzinīgi vērtē šādu nodarbību norisi bibliotēkās, tādēļ 
izmantojām brīvlaiku, kad bibliotēkā ir mazāk bērnu, lai mierīgā gaisotnē izglītotu bērnus par ceļu 
satiksmes drošību,» norāda «Zinīša» vadītāja. 
 
No pirmdienas līdz trešdienai Veloskolas dalībnieki – lielākoties skolēni 10–12 gadu vecumā – 
apguva tēmas: «Drošība uz ceļa. Termini. Ceļazīmes», «Veloceliņi un novietojums uz brauktuves. 
Signāli», «Krustojumi. Tikšanās ar policijas pārstāvi», bet ceturtdien notika izzināto tematu 
atkārtošana. «Veloskolas dalībniekiem tika noorganizēta tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem. 
Skolēni mācījās ceļu satiksmes regulētāju žestu nozīmi, kā arī policisti bērniem stāstīja par 
atbildību, ko nes iegūtā velosipēda vadītāja apliecība,» papildina B.Karčevska. 
 
No 26 Veloskolas dalībniekiem eksāmenu veiksmīgi šodien nokārtoja 20 skolēni, bet pareizi uz 
visiem desmit jautājumiem atbildēja divi. «Pieteikties Veloskolai mani pamudināja mamma, jo es 
bieži pārvietojos ar riteni. Šonedēļ ieguvu daudz jaunu zināšanu – ja agrāk ceļazīmēm nepievērsu 
uzmanību, tagad ar interesi tās pētu, un beidzot arī saprotu, ko katra nozīmē. Eksāmenā pieļāvu 
divas kļūdas, un uzskatu, ka bija daudz āķīgu jautājumu,» stāsta 4. klases skolniece Kristīne. Viņa 
tāpat kā citi uzrunātie skolēni atzīst, ka Veloskolā iegūtās zināšanas, gatavojoties eksāmenam, 
papildinājusi arī mājās. «Ar riteni braucu jau no piecu gadu vecuma, tādēļ brīvlaikā izmantoju 
iespēju nokārtot velosipēda vadītāja apliecību – tagad varēšu ar riteni braukāties vēl biežāk. Man 
ir prieks, ka tagad labāk saprotu ceļazīmes un jūtos drošāk,» stāsta 4. klases skolēns Gustavs. Bet 
Veloskolas dalībnieks Kristiāns atklāj, ka par ceļu satiksmes drošību daudz zinājis arī iepriekš, jo 
palīdzējis vecākajai māsai gatavoties eksāmenam. 
 
Velosipēda vadītāja apliecības skolēni iegūs pēc divām nedēļām, bet šodien visiem Veloskolas 
dalībniekiem pasniegti Atzinības raksti par dalību. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivlaiks-biblioteka-2019-03-10/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skoleni-brivlaika-karto-velosipeda-vaditaja-eksamenu
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Publicēts arī: 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/pavasara-brivlaika-veloskola-pargajiens-un-radosas-darbnicas-
240411 10.03.2019. 
 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā skatāmas Laimuša Šurnas gleznotās sievietes 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/jelgavas-pilsetas-biblioteka-skatamas-laimusa-
surnas-gleznotas-sievietes-foto-240524 15.03.2019. 
 
“Man kādreiz ir jautāts – bet kādas sievietes jums pašam patīk? Nevaru atbildēt uz šo jautājumu. 
Sieviete var būt blonda vai tumšiem matiem, bet tādām acīm, kas ierauj tevi dziļumā. Visām 
gleznotajām sievietēm esot arī kas kopīgs – droši vien, jo viena roka gleznojusi,” tā, Jelgavas 
pilsētas bibliotēkā Sieviešu dienā atklājot Lietuvas 101. jubilejai veltīto izstādi, sacīja tās autors 
Laimutis Šurna. 
 
Izstādē skatāmi darbi, kuros attēlotas galvenokārt sievietes. “Tēli nav zīmēti no dabas, tā ir mana 
fantāzija. Kā audekls grib, tā arī sanāk – speciāli nekas nav domāts,” skaidro mākslinieks. Viņš 
dzimis 1963. gadā Rīgā. Mācījies Jaņa Rozentāla Mākslas skolā, studējis Latvijas Mākslas 
akadēmijā, beidzis Induļa Zariņa meistardarbnīcu. Kopš 1995. gada ir Latvijas Mākslinieku 
savienības biedrs. Iekārtojis daudzas personālizstādes, piedalījies grupu izstādēs. Viņa darbi 
atrodas Rumānijas, Krievijas, Itālijas, Lietuvas muzejos, privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Izraēlā, 
Krievijā, ASV, Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā. 
 
 
Bibliotēkā – tikšanās ar grāmatas «Gastarbaitera dienasgrāmata» autoru 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/biblioteka-tiksanas-ar-gramatas-gastarbaitera-
dienasgramata-autoru 17.03.2019. 
 

26. martā pulksten 16 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 
tikšanās ar grāmatas «Gastarbaitera dienasgrāmata» 
autoru Oskaru Tarvidu. Pasākumu bez maksas aicināts 
apmeklēt ikviens interesents. 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa 
stāsta, ka šo autoru un grāmatu izvēlējušies bibliotēkas 
lasītāju klubiņa biedri, kurus darbs uzrunājis, taču 
tikšanos ar autoru var apmeklēt ikviens. 

 
O.Tarvida grāmata stāsta pat gastrabaitera jeb viesstrādnieka piedzīvoto, izjusto un pārdzīvoto. 
«Sirdsapziņu akmens sirdī neiekalt tiem, kuri lidostu pārvērta par šķīstītavu nabagiem. Propelleri 
nopūš liesmu manam degošo sapņu ugunskuram, izkaisīdami svelošās ogles zem tā jau karstajām 
zolēm. Negribu zaudēt sapni par pārtikušu dzīvi dzimtenē! Sapni par kopā būšanu ar tuvajiem. Bet 
pēdas svilina tik ļoti, ka sirds sakausē visas emocijas kopā, līdz vairs nesaproti, ko nīsti un kas 
patiesi vainīgs, kad sapni nomaina skaudrā realitāte. Vaigos piepampst žēlums pret sevi un citu 
pārdarījumi, kaut labi saprotu, ka pats vien sevi atvedu šeit, kur tagad esmu nonācis. Jo izvēle ir 
vienmēr. Vienalga kāda, bet tā ir. Viss slēpjas tik tajā, kā tu izproti atšķirību starp vārdiem «risks» 
un «iespējas»,» raksta grāmatas autors. 
 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/pavasara-brivlaika-veloskola-pargajiens-un-radosas-darbnicas-240411
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/pavasara-brivlaika-veloskola-pargajiens-un-radosas-darbnicas-240411
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/jelgavas-pilsetas-biblioteka-skatamas-laimusa-surnas-gleznotas-sievietes-foto-240524
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstades/jelgavas-pilsetas-biblioteka-skatamas-laimusa-surnas-gleznotas-sievietes-foto-240524
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/biblioteka-tiksanas-ar-gramatas-gastarbaitera-dienasgramata-autoru
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/biblioteka-tiksanas-ar-gramatas-gastarbaitera-dienasgramata-autoru
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Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-autoru-2019-03-13/ 13.03.2019. 
 
 
Grāmatu jaunumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka-0 
19.03.2019. 

 
21. martā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu 
diena, aicinot ikvienu lasītāju no pulksten 10 līdz 18 iepazīties 
ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. Martā bibliotēkas 
grāmatu plauktus papildinājuši 202 izdevumi latviešu un krievu 
valodā – aizraujoši romāni, izzinoša nozaru literatūra un daudz 
jaunu grāmatu bērniem. 
Bibliotēkas grāmatu klāsts papildināts ar ilustrēto svešvārdu 

vārdnīcu, izdevumiem «Latvijas armijas kara orķestri 1919–1940», Latvijas baleta un dejas 
enciklopēdija, «Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam». «Latvijas baleta un dejas 
enciklopēdija tapusi, atzīmējot Latvijas simtgadi. Izdevums aptver informāciju par Latvijas 
pašreizējo daudzveidīgo dejas saimi tās krāšņumā un daudzveidībā, sniedz ziņas par 
baletdejotājiem-premjeriem, solistiem un kordebaleta māksliniekiem, kā arī horeogrāfiem, 
pedagogiem, komponistiem, scenogrāfiem, kostīmu māksliniekiem, koncertmeistariem un 
diriģentiem un viņu devumu dejas attīstībā Latvijā,» sacīts grāmatas aprakstā. 
 
Bet teātra mīļotājiem varētu būt saistoša Ingas Jērumas grāmata «Teātra bērni» un Silvijas 
Radzobes «100 izcili Latvijas aktieri». «Teātra bērni» apkopo 27 personību portretējumus, kuri 
stāsta par bērnības pieredzi aizkulisēs un turpmāko dzīves ceļu izvēli. Starp viņiem ir Harija Liepiņa 
un Mudītes Šneideres dēls, Dinas Kuples meita un Zigurda Neimaņa meitas, Ēvalda Valtera un 
Veras Gribačas dēls un citi. Bet «100 izcili Latvijas aktieri» ir apjomīgs izdevums divās daļās. 
Izvēlēto aktieru loks ietver kā mūsdienu skatuves māksliniekus, tā to paaudžu pārstāvjus, kas 19. 
gadsimtā dibināja latviešu profesionālo teātri. 
 
Bet, godinot latviešu komponista Jāņa Lūsēna 60 gadadienu, klajā nākusi Ingunas Baueres 
grāmata «Jānis Lūsēns trešais». 
 
Kā katru mēnesi, arī šoreiz, bagāts daiļliteratūras klāsts – Daces Judinas jaunākais romāns 
«Lāsts», Hermaņa Paukša «Pele slazdā», Džesikas Barijas «Brīvais kritiens», Jū Nesbē 
«Makbets», Larsa Keplera «Smilšuvīrs», Noras Robertsas «Zemstraumes», Junasa Jūnasona 
«Simtgadnieks, kas domāja pārāk daudz» un vēl daudzas citas. 
 
Un, protams, daudz brīnišķīgu, aizraujošu, krāsainu un sirsnīgu bērnu grāmatu – Maijas 
Laukmanes «Kaķpēdiņas», Aijas Lisovskas «Viss būs labi Made», Annas Bēmas «Emma & 
vienradžruksis», Lindas Malelijas Hantas «Zivs kokā» un citas. 
 
 
 
 
Digitālajā nedēļā vēlas apgūt jaunas prasmes, lai taupītu laiku 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-autoru-2019-03-13/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka-0
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https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/digitalaja-nedela-velas-apgut-jaunas-prasmes-lai-taupitu-
laiku 25.03.2019. 
 
Šodien sākas Digitālā nedēļa, kuras gaitā dažādām mērķgrupām Jelgavā ir iespēja pilnveidot 
savas e-prasmes. Ņemot vērā, ka šobrīd daudzi valsts pakalpojumi pieejami elektroniski, vairākas 
nodarbības veltītas praktiskajam darbam portālā Latvija.lv, kā arī Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas un dažādu datubāzu izmantošanas iespējām. Jelgavnieki, kuri šodien apmeklēja 
nodarbības Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), vērtē: šīs prasmes varētu 
palīdzēt ietaupīt laiku. 
«Šodien uz konsultācijām pieteikušies seši interesenti – katram piedāvājam stundu ilgu individuālu 
nodarbību. Galvenie cilvēkus interesējošie jautājumi ir gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un 
iesniegšana, pievienojot čekus par attaisnotiem uzdevumiem, pakalpojumi portālā Latvija.lv, 
internetbankas lietošana, kā arī informācijas meklēšana dažādās datubāzēs,» stāsta ZRKAC 
bibliotēkas vadītāja pasniedzēja Vija Rimdenoka. Viņa norāda, ka šogad praktiskās nodarbības 
notiek individuāli, jo cilvēkiem ir atšķirīgs prasmju līmenis. Kādam sanāk saprast un orientēties 
tiešsaistē samērā raiti, tomēr kādam pat vienkāršākās darbības prasa laiku. Tāpat ir atšķirīgi arī 
interesējošie jautājumi. «Par internetbankas lietošanu pārsvarā interesējas pensijas vecuma 
cilvēki, bet par datubāzēm – pedagogi,» tā viņa. 
 
«Jau vairākus gadus par datubāzu izmantošanas iespējām ļoti interesējas pedagogi. Un, lai gan 
tie ir cilvēki, kuri visbiežāk nelabprāt atzīst, ka viņi kaut ko nemāk vai nesaprot, kopā mācāmies 
meklēt un analizēt informāciju. Daudziem ir pārsteigums, ka gūgle nav vienīgā platforma, kur varam 
meklēt informāciju,» tā bibliotēkas vadītāja, papildinot: skolotāji tiek iepazīstināti ar zinātniski 
akadēmiskajām datubāzēm un meklētājiem, piemēram, «Google scholar» un EBSCO. 
 
Jelgavniece Evita Muzikante Digitālās nedēļas gaitā apmeklēja divas nodarbības – IT speciālistu 
konsultāciju, lai pārbaudītu savu datoru, un praktisko nodarbību portālā Latvija.lv. Viņa norāda, ka 
ilgu laiku ignorējusi digitālo vidi un tās iespējas, tomēr šogad sapratusi, tas ir veids, kā varētu taupīt 
savu laiku. «Esmu cilvēks, kuram nav internetbankas, jo īsti nav arī vajadzības – man vienmēr 
paticis samaksāt rēķinus skaidrā naudā pakalpojuma sniegšanas vietā un preci iegādāties, iepriekš 
to apskatot. Šobrīd saprotu, ka bez internetbankas tomēr neiztikt, jo visi elektroniskie pakalpojumi 
ir tai piesaistīti. Un, kad tā man būs pieejama, tālāk jau var apgūt arī portālu Latvija.lv. Pati jau 
saprotu, ka tur var izmantot pakalpojumu elektroniski un ietaupīt savu laiku, nesēžot rindā pie 
speciālista iestādē, tomēr sākotnēji šis informācijas apjoms šķiet neaptverami liels, bet visas 
darbības – sarežģītas,» tā viņa, papildinot: galvenais ir ar kaut ko sākt, un ar laiku viss kļūst skaidrs 
un saprotams. 
 
Jāpiebilst, ka Digitālās nedēļas pasākumi turpināsies visu nedēļu – pasākumi pieejami 
uzņēmējiem, senioriem, kā arī citiem interesentiem. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-digitala-nedela-2019-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-1/ 
24.03.2019. 
 
 
Noslēdzies konkurss „Riti raiti, valodiņa!” 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nosledzies-konkurss-riti-raiti-valodina!/ 29.03.2019. 
 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/digitalaja-nedela-velas-apgut-jaunas-prasmes-lai-taupitu-laiku
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/digitalaja-nedela-velas-apgut-jaunas-prasmes-lai-taupitu-laiku
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-digitala-nedela-2019-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nosledzies-konkurss-riti-raiti-valodina!/
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21. februārī Sabiedrības integrācijas pārvaldē noslēdzās konkurss „Riti raiti, valodiņa!”. Otrajā 
konkursa dienā savas prasmes prezentēja 32 skolēni, trijās vecuma grupās: 5. - 6.klases, 7. - 
9.klases un 10. – 12.klases, pārstāvot sekojošas Jelgavas pilsētas izglītības iestādes: Jelgavas 
2.pamatskolu, Jelgavas 2.internātpamatskolu, Jelgavas 4.sākumskolu, Jelgavas 4.vidusskolu, 
Jelgavas 5.vidusskolu, Jelgavas 6.vidusskolu un Jelgavas Valsts ģimnāziju, kā arī biedrības - 
Ukraiņu kultūras centru “Džerelo” un Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļu. 
 
Katrs konkursants saskaņā ar konkursa nolikumu deklamēja divus dzejoļus vai prozas 
sacerējumus, no kuriem viens bija latviešu valodā, otrs - dzimtajā valodā un bez sagatavošanās 
nolasīja konkursa žūrijai, organizatoru piedāvāto vecumposmam atbilstošo literāro tekstu. 
 
Konkursantus vērtēja žūrija šādā sastāvā: Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra direktors un režisors 
Arvīds Matisons, LLU lektore, dzejniece un Jelgavas dzejnieku kluba „Pieskāriens” vadītāja Rasma 
Urtāne, JPPI “Jelgavas izglītības pārvalde” galvenā speciāliste izglītības jautājumos Lilija 
Stepanova un JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža. 
 
Jāatzīmē ka, starpposmos kamēr žūrijas komisija apspriedās, par jaunākajām un interesantākajām 
grāmatām, kas pieejamas bērnu bibliotēkā “Zinītis”, pastāstīja bibliotēkas vadītāja Baiba Karčevska 
un bibliotekāre Baiba Jaunzeme. 
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 04.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 11 
 Facebook.com sekotāju skaits – 783 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 891 
 Twitter.com sekotāju skaits – 643 

Medijos ievietotāts ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  8 

www.jelgava.lv  12 

www.zz.lv  3 

www.jelgavnieki.lv 4 

www.novaja.lv 1 

www.lcb.lv 1 

Kopā 29 

 

 
Bibliotēkā – Pavasara ģimenes diena 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-pavasara-gimenes-diena 02.04.2019. 
 

7. aprīlī Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 
Pavasara ģimenes diena. No pulksten 12 līdz 15 
būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un 
viktorīnā, spēlēt galda spēles, iepazīt bibliotēkas 
robotiņu. Tāpat Ģimenes dienā notiks lasīšanas 
veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija» noslēguma pasākums. 
Radošajās darbnīcās varēs veidot Lieldienu 
rotājumus no dabas materiāliem, papīra un 
darinājumus spirelli tehnikā. Pasākuma gaitā būs 

pieejama arī spēļu istaba, kur būs iespēja spēlēt dažādas galda spēles un iepazīt bibliotēkas 
robotiņu. «Pirms kāda laika bibliotēka iegādājās robotiņu, kurš veic dažādas funkcijas. Pavasara 
ģimenes dienā ikviens varēs to tuvāk iepazīt,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane 
Pastere. 
 
Pulksten 12.30 un 14 notiks viktorīna «Pavasara pilieni», bet pulksten 13 interesenti aicināti 
piedalīties radošo stāstu darbnīcā, ko vadīs rakstniece Inese Valtere. Savukārt pulksten 14.30 būs 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums, godinot aktīvākos lasīšanas 
veicināšanas programmas dalībniekus. Viņus un citus klātesošos priecēs BJMK Rokskolas un 
Jelgavas Mūzikas vidusskolas jauno ģitāristu koncerts. 
 
Ģimenes dienu Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. 
 
Publicēts arī: 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.lcb.lv/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-pavasara-gimenes-diena
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http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pavasara-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 
05.04.2019. 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-gimenes-diena-240883 
05.04.2019. 
 
 
Aicina uz sarunu par to, kā apmierināt mazuļa vajadzības, neizlutinot 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-uz-sarunu-par-ka-apmierinat-mazula-vajadzibas-
neizlutinot 04.04.2019. 
 

Kā apmierināt mazuļa vajadzības bez bailēm izlutināt? – 
šo jautājumu 10. aprīlī pulksten 17.30 Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā skaidros psihoterapeite ģimenes psiholoģijas 
centra «Līna» vadītāja Vita Kalniņa, kuras grāmatu 
«Pirmās attiecības cilvēka dzīvē» daudzi lasītāji jau 
atzinuši par «obligāto literatūru» topošajiem un jaunajiem 
vecākiem. 
Tikšanās dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par 

vienām no vecāku un citu bērna aprūpē iesaistīto personu populārākajām bailēm – ka bērns varētu 
tikt izlutināts. Cik pamatoti ir par to satraukties un kā rūpēties par bērniņu saskaņā ar viņa 
vajadzībām – to skaidros V.Kalniņa. 
 
Jāpiebilst, ka grāmata «Pirmās attiecības cilvēka dzīvē» ir viena no šobrīd retajām grāmatām, 
kurās kopā būšana ar bērnu apskatīta arī mūsu nācijas un tās vēstures kontekstā. Tā ir vērtīga 
lasāmviela gan mammām un tētiem – jo īpaši pāriem, kuri gaida vai tikai gatavojas ieņemt bērniņu. 
Grāmata būs noderīga arī dažādu nozaru pārstāvjiem – vecmātēm, medicīnas māsām, ģimenes 
ārstiem, pediatriem, psihologiem, psihoterapeitiem, psihiatriem, neirologiem, fizioterapeitiem un 
citiem speciālistiem. 
 
V.Kalniņa ir psiholoģe un ģimenes psihoterapeite ģimenes psiholoģijas centra «Līna» dibinātāja un 
četru bērnu mamma. Viņai ir bagāta pieredze darbā ar vecākiem un mazuļiem, palīdzot risināt 
grūtības, kas rodas bērniņu gaidot un arī pēc bērna piedzimšanas, piemēram, ja mazulis ļoti bieži 
naktī mostas, daudz raud vai atsakās ēst un citās situācijās. V.Kalniņa arī māca un darbā atbalsta 
pirmās emocionālās palīdzības jeb PEP mammas un dūlas, kā arī lasa lekcijas dažādiem 
speciālistiem Rīgas Stradiņa universitātē. 
 
Tikšanos ar V.Kalniņu Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas var apmeklēt ikviens interesents. 
Dalība – bez maksas. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-gramatas-pirmas-attiecibas-cilveka-dzive-
autori-vitu-kalninu/ 08.04.2019. 
 
 
Daugavpilī aizvadīta konference par digitālā laikmeta bibliotēkām 
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&cid=6816&fbclid=IwAR1GqIba741h4coT6oUDvxBTHvx
DiVYvAiCxkbzf-doQgfj24X1GnsB1NiQ 08.04.2019. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pavasara-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-gimenes-diena-240883
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-uz-sarunu-par-ka-apmierinat-mazula-vajadzibas-neizlutinot
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-uz-sarunu-par-ka-apmierinat-mazula-vajadzibas-neizlutinot
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-gramatas-pirmas-attiecibas-cilveka-dzive-autori-vitu-kalninu/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-ar-gramatas-pirmas-attiecibas-cilveka-dzive-autori-vitu-kalninu/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&cid=6816&fbclid=IwAR1GqIba741h4coT6oUDvxBTHvxDiVYvAiCxkbzf-doQgfj24X1GnsB1NiQ
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&cid=6816&fbclid=IwAR1GqIba741h4coT6oUDvxBTHvxDiVYvAiCxkbzf-doQgfj24X1GnsB1NiQ
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2019. gada 2. aprīlī Daugavpilī notika konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un 
inovācijas”, kurā bibliotēku nozares un saistīto jomu speciālisti diskutēja par publisko bibliotēku 
lomu digitālajā laikmetā, īpaši pievēršoties pārrobežu sadarbības projektu sniegtajām iespējām 
inovatīvu bibliotekāro pakalpojumu ieviešanā un sabiedrības digitālās kompetences sekmēšanā. 
 
Konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas” notika Daugavpils Universitātes 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa konferenču zālē un pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku no 
Latgales un citu reģionu publiskajām un skolu bibliotēkām. Konferenci rīkoja Latgales Centrālā 
bibliotēka (LCB), noslēdzot Eiropas Savienības atbalstīta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta LLI-089 īstenošanu. Tā rezultātā šī gada 26. februārī LCB tika atklāts ar 
inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem aprīkots Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kurā 
Daugavpils ģimenes ar bērniem un citi interesenti var aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku 
atpūtā, mācībās, izklaidē. 
 
Projekta noslēguma konferences gaitā bibliotēku nozares speciālisti un citi interesenti tika 
iepazīstināti ar projekta rezultātiem. Ar ziņojumiem par projekta gaitu un iznākumiem uzstājās 
projekta partneri no Latvijas – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova un Preiļu 
Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina. Klātesošie uzzināja, ka Daugavpils un Preiļu 
bibliotēkās tapušie centri piedāvā robotikas un 3D modelēšanas nodarbības bērniem, kā arī 
datorkursus senioriem, kā arī grupu ekskursijas skolēniem un citiem interesentiem. Tajā pašā laikā 
ikviens apmeklētājs neatkarīgi no vecuma vai līdzšinējās pieredzes saskarē ar tehnoloģijām var 
izmantot pārējos centru pakalpojumus, kuriem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tostarp 
virtuālo realitāti, interaktīvu velobraucienu, KINECT viktorīnas, Xbox spēļu konsoles, mobilo 
lietotni, kā arī plašu literatūras un galda spēļu kolekciju. Visi centru pakalpojumi ir pieejami bez 
maksas. 
 
Pārrobežu projektu īstenošanas pieredzē dalījās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja 
Klinta Kalnēja, akcentējot nepieciešamību pēc inovatīviem bibliotekārajiem pakalpojumiem 
pierobežas reģionā, kas būtu vērsti uz dažādu paaudžu lietotājiem, ņemot vērā viņu īpašās 
intereses un vajadzības. Savukārt Ludzas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere iepazīstināja 
ar sava pārrobežu projekta pieredzi, kura mērķis ir sekmēt mazturīgo ģimeņu bērnu integrāciju 
caur interaktīvām aktivitātēm pierobežas reģiona bibliotēkās. 
 
Īpaši saistošs klātesošajiem šķita Ventspils Digitālā centra pieredzes stāsts, ar kuru iepazīstināja 
centra vadītāja vietnieks Raitis Roze. Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīt centra 
īstenotās interešu izglītības programmas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kas ir vērstas uz 
plaša spektra digitālo prasmju attīstību – no robotikas un 3D modelēšanas līdz digitālajai 
mājturībai, dronu skolai un citām iespējām. 
 
Daudzpusīgu ziņojumu kopu bija sagatavojuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciālisti, 
iepazīstinot ar tās aktuālajām iniciatīvām digitālā satura un pakalpojumu izstrādē. LNB Digitālās 
bibliotēkas vadītājs Artūrs Žogla ziņoja par digitalizēto tekstu anotēšanas risinājumiem. Nacionālās 
enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis stāstīja par Nacionālās enciklopēdijas 
tapšanu un izmantošanas iespējām. Savukārt LNB Galvenās krātuves centra vadītāja Sanita 
Burķīte iesaistīja klātesošos diskusijā par bibliotēku krājuma attīstības jautājumiem, rosinot 
pārdomas par iespējām papildināt bibliotēku krājumu ne tikai ar iespieddarbiem, bet arī ar 
dažādiem praktiskiem rīkiem un instrumentiem (no slēpēm līdz šujmašīnām), kas ļautu 
iedzīvotājiem nodoties praktiskām, saimnieciskām, radošām un veselīgām aktivitātēm. 
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Konferences dienā interesentiem tika nodrošināta iespēja doties interaktīvā ekskursijā uz LCB 
Ģimenes digitālo aktivitāšu centru, lai iepazītu un izmēģinātu tā piedāvājumu, kā arī apmeklēt DU 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijas un aplūkot tajās pieejamo aprīkojumu.  
 
Latgales Centrālā bibliotēka pateicas visiem lektoriem par saistošajiem un vērtīgajiem ziņojumiem, 
kas ļāva skatīt tās pārrobežu sadarbības projekta īstenošanas pieredzi citu projektu un iniciatīvu 
kontekstā, bagātinot konferences dalībnieku priekšstatu par bibliotekāro pakalpojumu attīstības 
tendencēm Latvijā. Paldies Daugavpils Universitātei par sadarbību konferences rīkošanā un 
konferences dalībniekiem par lielo interesi un aktīvo iesaisti tās norisē. 
 
 
 
Izzinās bibliotēkas sienu glabātos noslēpumus 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izzinas-bibliotekas-sienu-glabatos-noslepumus 
12.04.2019. 
 
Šā gada Latvijas Bibliotēku nedēļas, kas notiks no 22. līdz 28. aprīlim, moto ir «Bibliotēkas – dialogs 
ceļā uz pārmaiņām». Jelgavā tematiskajā nedēļā būs iespēja apmeklēt kultūrvēsturisku ekskursiju 
pa pilsētas bibliotēkas ēku un apkārtni «Sienas, kas runā», bet bērnu bibliotēka «Zinītis» organizēs 
Rīta stundas pirmsskolas vecuma bērniem. 

Ekskursija «Sienas, kas runā» Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā notiks 25. aprīlī pulksten 18 un 28. aprīlī 
pulksten 11. Aptuveni stundu garajā pastaigā pa 
bibliotēkas ēku un apkārtni pilsētas bibliotēkas 
Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-
Kronberga pastāstīs, kas namā, kur šobrīd 
atrodas bibliotēka, dzīvojis pirms grāmatām, ko 
par ēku stāsta tās arhitektūra, kāda bibliotēkai ir 
saistība ar Jāņa Joņeva romānu «Jelgava 94» un 
kaķiem, ar ko nozīmīga un interesanta ir 

bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle, un daudz ko citu. Tā būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas ēku kā 
vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli – vienu no retajiem Jelgavas objektiem, kas gandrīz 
neskarts saglabājies pēc 1944. gada pilsētas dedzināšanas. 
 
Jāpiebilst, ka ekskursija «Sienas, kas runā» ir iekļauta bibliotēkas ekskursiju, bibliotekāro stundu 
un mācību piedāvājumā un interesentu grupām ir iespēja to pieteikt sev ērtā laikā. «Šajā ekskursijā 
ir devušās skolēnu un studentu grupas, bet esam saskārušies arī ar individuāliem interesentiem, 
tādēļ radās ideja par publiskas ekskursijas piedāvājumu. Ja būs pieprasījums, publiskas 
ekskursijas rīkosim arī turpmāk,» tā B.Īvāne-Kronberga, papildinot, ka optimālais ekskursijas 
dalībnieku skaits ir 10–15. Pieteikties publiskajai ekskursijai var pa tālruni 26367743 vai e-pastu 
info@biblioteka.jelgava.lv. 
 
Savukārt «Zinītis» pirmsskolas vecuma bērnus aicina uz tematiskajām Rīta stundām. 23. aprīlī 
bibliotēkā notiks Jūditas Kopenas grāmatas «Grāmata Benijam» lasījums, 24. aprīlī būs iespēja 
sekot līdzi Roba Skotona grāmatā «Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata» aplūkotajiem 
notikumiem, bet 25. aprīlī pirmsskolas vecuma bērni varēs izbaudīt Jujas Vīslanderes grāmatas 
«Mūmamma un vārna» lasījumu. Katras Rīta stundas noslēgumā būs sarunas par grāmatu un 
bibliotēkas interesantāko rotaļgrāmatu apskats. Pasākums katru dienu sāksies pulksten 10. 
Pirmsskolas izglītības iestāžu grupas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 63029093. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/izzinas-bibliotekas-sienu-glabatos-noslepumus


 12

0 

 
Jāpiebilst, ka 24. aprīlī pulksten 10 jau tradicionāli Bibliotēku nedēļas laikā Jelgavas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš pilsētas bibliotēkas Bērnu stūrītī lasīs pasaku bērnudārza 
audzēkņiem, šoreiz – bērniem no «Ķipariem». 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-aicina-iepazit-citadu-biblioteku/ 
09.04.2019. 
 
Fotokonkurss visiem dzīvnieku mīļotājiem “Mans mīlulis” 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/fotokonkurss-visiem-dzivnieku-milotajiem-mans-milulis-1/ 
09.04.2019. 
 
Pārlielupes bibliotēka aicina piedalīties fotokonkursā un iesūtīt sava mājdzīvnieka bildi, ko vēlāk 
varēs aplūkot mīluļu izstādē vasaras mēnešos. "Nofotogrāfē, atsūti mums, piedalies izstādē, 
apskati citus mīluļus un balso!"  
 
Fotokonkurss visiem dzīvnieku mīļotājiem “Mans mīlulis” 
Nofotografē savu mīļāko dzīvnieku – tas var būt Tavs mājas mīlulis vai varbūt kāds dzīvnieks 
laukos pie vecvecākiem, kas Tev ir īpaši mīļš un kuru Tu gribētu parādīt citiem! 
 
Atsūti sava mīluļa foto līdz 31.maijam uz e-pastu parlielupe@biblioteka.jelgava.lv vai ienes foto 
Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17 un piedalies konkursā! 
 
Tava mīluļa bilde tiks izlikta izstādē Pārlielupes bibliotēkā un to varēs apskatīt divu mēnešu garumā 
vasarā! Izstādes laikā par foto varēsi arī nobalsot! 
 
Trīs labākie (pēc balsu skaita) konkursa uzvarētāji saņems balviņas no bibliotēkas un konkursa 
atbalstītāja “Karameļu darbnīcas”. 
 
Sīkāka informācija uz vietas Pārlielupes bibliotēkā vai pa tālr.: 63011829 vai 29432965 
 
 
Izzinās bibliotēkas noslēpumus 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izzinas-bibliotekas-noslepumus/ 13.04.2019. 
 
Šā gada Latvijas Bibliotēku nedēļas, kas notiks no 22. līdz 28. aprīlim, moto ir “Bibliotēkas – dialogs 
ceļā uz pārmaiņām”. Jelgavā būs iespēja apmeklēt kultūrvēsturisku ekskursiju pa pilsētas 
bibliotēkas ēku un apkārtni “Sienas, kas runā”, bet bērnu bibliotēka “Zinītis” organizēs Rīta stundas 
pirmsskolas vecuma bērniem. Bet 24. aprīlī pulksten 10 jau tradicionāli Jelgavas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš pilsētas bibliotēkas Bērnu stūrītī lasīs pasaku bērnudārza 
audzēkņiem, šoreiz – mazajiem jelgavniekiem no “Ķipariem”. 
 
Izzinās bibliotēkas noslēpumus 
Ekskursija “Sienas, kas runā” Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 25. aprīlī pulksten 18 un 28. aprīlī 
pulksten 11. Aptuveni stundu garajā pastaigā pa bibliotēkas ēku un apkārtni varēs uzzināt, kas 
namā, kur šobrīd atrodas bibliotēka, dzīvojis pirms grāmatām, ko par ēku stāsta tās arhitektūra, 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-aicina-iepazit-citadu-biblioteku/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/fotokonkurss-visiem-dzivnieku-milotajiem-mans-milulis-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izzinas-bibliotekas-noslepumus/
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kāda bibliotēkai ir saistība ar Jāņa Joņeva romānu “Jelgava 94” un kaķiem, ar ko nozīmīga un 
interesanta ir bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle, un daudz ko citu. Tā būs iespēja iepazīties ar 
bibliotēkas ēku kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli – vienu no retajiem Jelgavas objektiem, 
kas gandrīz neskarts saglabājies pēc 1944. gada pilsētas dedzināšanas. 
 
Jāpiebilst, ka ekskursija ir iekļauta bibliotēkas ekskursiju, bibliotekāro stundu un mācību 
piedāvājumā un interesentu grupām ir iespēja to pieteikt arī citā sev ērtā laikā. Optimālais 
ekskursijas dalībnieku skaits ir 10–15. Pieteikties publiskajai ekskursijai var pa tālruni 26367743 
vai e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv. 
 
Savukārt “Zinītis” pirmsskolas vecuma bērnus aicina uz tematiskajām Rīta stundām. 23. aprīlī 
bibliotēkā notiks Jūditas Kopenas grāmatas “Grāmata Benijam” lasījums, 24. aprīlī būs iespēja 
sekot līdzi Roba Skotona grāmatā “Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata” aplūkotajiem 
notikumiem, bet 25. aprīlī pirmsskolas vecuma bērni varēs izbaudīt Jujas Vīslanderes grāmatas 
“Mūmamma un vārna” lasījumu. Katras Rīta stundas noslēgumā būs sarunas par grāmatu un 
bibliotēkas interesantāko rotaļgrāmatu apskats. Pasākums katru dienu sāksies pulksten 10. 
Pirmsskolas izglītības iestāžu grupas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 63029093. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-2019-jelgava/ 22.04.2019. 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/izzinas-bibliotekas-noslepumus-241142 22.04.2019. 
 
 
Iepazīstinās ar aprīļa grāmatu jaunumiem 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-aprila-gramatu-jaunumiem 15.04.2019. 
 
18. aprīlī Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no 
pulksten 10 līdz 18 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 
Aprīlī bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 180 jaunas grāmatas un 14 filmas (DVD) – 
latviešu oriģinālliteratūra un tulkotā daiļliteratūra, ģeogrāfija, politika, biogrāfijas un daudz grāmatu 
bērniem. 

 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane 
norāda, ka jaunumu vidū ir Ināras Kaijas Eglītes dzejoļu 
krājums «Kliedziens starp āboliem» – pagājušā gadsimta 
70. gadu jaunatnes, kas centās izrauties no padomju 
rāmjiem, portretējums. Tāpat lasītājiem pieejams Aivara 
Madra dzejoļu krājums «Zonas», bet biogrāfiskās 
literatūras cienītājiem – Gundegas Cēberes «Skarainis», 
kas stāsta par tēlnieku Oļegu Skaraini, un Madaras 

Eversones grāmata «Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve» par vienu no ievērojamākajiem 
latviešu literatūrzinātniekiem un literatūrvēsturniekiem Ilgoni Bērsonu. 
 
Iznākušas daudzas interesantas tulkotās ārzemju daiļliteratūras grāmatas, piemēram, Irsas 
Sigurdardotiras «Sāga», Diānas Čemberlenas «Vijolniece», Rozijas Volšas «Vīrietis, kurš 
nepiezvanīja» un citas. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-2019-jelgava/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/izzinas-bibliotekas-noslepumus-241142
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-aprila-gramatu-jaunumiem
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Vecākus, kuriem interesē Marijas Montesori pedagoģijas metodes, priecēs jaunā grāmata 
«Absorbējošais prāts» un Montesori pedagoģiskajā pieejā balstītā Zanes Višķeres grāmata 
«Mazais pētnieks». Bet bērni un jaunieši, kuri iecienījuši fantastisko literatūru, varēs lasīt Ellenas 
R.Landaras grāmatu «Lietussargs», kas stāsta par trīspadsmitgadīgās Junas un viņas uzticamā 
drauga kaķa vārdā Krājkasīte piedzīvojumiem garu un fantastisku būtņu pasaulē, lai glābtu savus 
vecākus un ģimeni. 
 
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājuši arī citi izdevumi mazajiem lasītājiem un klausītājiem: 
Lauras Vinogradovas «Mežpasakas. Par meža susuri, skudrām, vilceni un pūces bērnu», Bono 
Bidari «Es, Elvis Riboldi», Anetes Meleces «Kiosks», Ulrikas Kesteres «Kā Otto pie džempera tika» 
un daudzas citas. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1/ 02.04.2019. 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aprila-gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1/ 
15.04.2019. 
 
 
Muzeju, bibliotēku un torņa darba laiks Lieldienu brīvdienās 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-biblioteku-un-torna-darba-laiks-lieldienu-
brivdienas 17.04.2019. 
 
Lieldienu brīvdienās Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ādolfa Alunāna 
memoriālais muzejs un pilsētas bibliotēkas strādās pēc mainīta darba laika. Savukārt Jelgavas 
reģionālais Tūrisma centrs strādās pēc ierastā darba laika. 
Pirmssvētku dienā, 18. aprīlī, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa 
Alunāna memoriālais muzejs apmeklētājiem būs atvērts no pulksten 10 līdz 16. Lielajā Piektdienā, 
Pirmajās un Otrajās Lieldienās, 19., 21. un 22. aprīlī, abi muzeji būs slēgti, bet sestdien, 20. aprīlī, 
muzeji strādās no pulksten 10 līdz 16. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka lasītājus gaidīs 18. aprīlī no pulksten 10 līdz 18, bet no 19. līdz 22. 
aprīlim bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. Savukārt pilsētas bibliotēkas filiāles «Zinītis», Miezītes 
un Pārlielupes bibliotēkas 18. aprīlī strādās no pulksten 10 līdz 17 un 20. aprīlī no pulksten 10 līdz 
16. 19., 21. un 22. aprīlī bibliotēkas būs slēgtas. 
 
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīcijas 18.,19. un 20. aprīlī, būs apskatāmas 
no pulksten 10 līdz 18, 21. aprīlī – no pulksten 11 līdz 18, bet 22. aprīlī ekspozīcijas apmeklētājiem 
būs slēgtas. Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, torņa izstāžu zāle un skatu laukums 18. aprīlī 
būs pieejams no pulksten 10 līdz 21, 19. un 20. aprīlī – no pulksten 10 līdz 22, 21. aprīlī – no 
pulksten 11 līdz 18, bet 22. aprīlī – no pulksten 10 līdz 18. Jāpiebilst, ka Jelgavas reģionālais 
Tūrisma centrs, apmeklētājiem ir atvērts septiņas dienas nedēļā. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienu-brivdienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-1/ 
05.04.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1555448400&cat=10&art=45961 17.04.2019. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunumu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aprila-gramatu-jaunumi-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-biblioteku-un-torna-darba-laiks-lieldienu-brivdienas
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-biblioteku-un-torna-darba-laiks-lieldienu-brivdienas
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienu-brivdienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-1/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1555448400&cat=10&art=45961
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Jelgavas pilsētas bibliotēkā viesojas pieaugušo izglītošanas speciāliste no ASV 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-viesojas-pieauguso-
izglitosanas-specialiste-no-asv-2019-04-20/ 20.04.2019. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā 18. aprīlī notika seminārs-tikšanās Jelgavas novada un pilsētas 
bibliotēku speciālistiem par pieaugušo izglītības labās prakses piemēriem bibliotēkās Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Tā bija tikšanās ar Kolorādospringsas, Paikspīkas reģiona bibliotēkas (Pikes 
Peak Library District) Pieaugušo izglītošanas nodaļas vadītāju Teonu Shainidze-Krebs. Šī 
bibliotēka ir viena no labākajām ASV tieši darbā ar pieaugušo izglītošanu. 
 
 
Jelgavniece – piecu Latvijas labāko bibliotekāru vidū 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavniece-piecu-latvijas-labako-bibliotekaru-vidu 
23.04.2019. 
 

Godinot bibliotekārus, kuru profesionālais sniegums 
devis labumu ne tikai lasītājiem, bet arī spējis iedvesmot 
citus bibliotekārus, pasniegta Latvijas Bibliotekāru 
biedrības balva «Gada bibliotekārs 2018». Piecu balvas 
nominantu vidū bija arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 
«Baibu raksturo liela atbildības sajūta, atvērtība un 
atbalsts, iniciatīva un radošums, piederības sajūta 

Jelgavai un patriotisms, kvalitatīvs un daudzveidīgs darbs. Viņa ir vērsta uz sadarbību, kā arī savā 
kompetencē un zināšanās labprāt dalās gan ar kolēģiem, gan ar bibliotēkas apmeklētājiem,» 
B.Īvāni-Kronbergu raksturo Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. B.Īvānes-
Kronbergas kompetencē ir novadpētniecības darbs, un kolēģi vērtē, ka viņas devums Jelgavas, 
Jelgavas un Ozolnieku novadu novadpētniecības darba organizēšanā ir liels. «Ir izstrādātas 
Novadpētniecības un seno grāmatu krājuma organizēšanas vadlīnijas, liels darbs ieguldīts, lai 
saprastu, kā sistematizēt un parādīt novadpētniecību, turklāt Baiba ir arī Latvijas Bibliotekāru 
biedrības Novadpētniecības sekcijas vadītāja. Viņas aktīvā darbība notiek arī starptautiskā 
līmenī,» papildina L.Zariņa.   
 
B.Īvānes-Kronbergas virzīšanu balvai atbalstīja arī Latvijas Stāstnieku asociācija. «Mūsu 
sadarbība ar Baibu sākās jau 2017. gadā, kad, paplašinoties tīklam «Stāstu bibliotēkas», tajā 
iesaistījās arī Jelgavas pilsētas bibliotēka, kuru viņa pārstāv. Tīkla semināros Baiba piedalījās ar 
prieku un turpināja izkopt savas prasmes gan novadpētniecībā, stāstu vākšanā un popularizēšanā, 
gan pašas kā stāstnieces pilnveidē. Baibas īpašais devums «Stāstu bibliotēku» projekta pilnveidē 
un stāstniecības tradīciju kopšanā un attīstībā Latvijā ir pagājušajā gadā sagatavotais un 
publicēšanai iesniegtais raksts «Atcerēties nedrīkst aizmirst – Jelgavas pilsētas bibliotēkas stāsti», 
kas tiks iekļauts Latvijas Stāstnieku asociācijas krājumā «Vietu, lietu un cilvēku stāsti», ko 
paredzēts izdot šogad. Raksts ir pamudinājums tīkla «Stāstu bibliotēkas» dalībniekiem izzināt savu 
bibliotēku mājvietu stāstus,» vērtē Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra 
Mellēna. 
 
Sadarbību ar B.Īvāni-Kronbergu augstu vērtē arī Jelgavas Mākslinieku biedrība, izceļot viņas lomu 
mākslinieka Andreja Zvejnieka 1986. gadā radīto un pērn restaurēto gleznojumu Krišjāņa Barona 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-viesojas-pieauguso-izglitosanas-specialiste-no-asv-2019-04-20/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-viesojas-pieauguso-izglitosanas-specialiste-no-asv-2019-04-20/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavniece-piecu-latvijas-labako-bibliotekaru-vidu


 12

4 

zālē vērtību atspoguļošanā. B.Īvāne-Kronberga sarīkoja A.Zvejnieka gleznojumiem veltītu vēstures 
pēcpusdienu ar dažādu speciālistu dalību. 
 
Jāpiebilst, ka par balvas «Gada bibliotekārs 2018» ieguvēju šogad kļuva Kuldīgas novada Vārmes 
pagasta bibliotēkas vadītāja Iveta Okmane. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1556053200&cat=10&art=45997 24.04.2019. 
 
 
Caur pasaku mācās par kopīgi paveiktā darba vērtību 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/caur-pasaku-macas-par-kopigi-paveikta-darba-vertibu 
24.04.2019. 

 
Šonedēļ Jelgavā un citviet Latvijā notiek Bibliotēku nedēļa, 
aicinot lielus un mazus lasītājus uz pasākumiem, kuru 
vienojošais moto ir «Bibliotēkas – dialogs ceļā uz 
pārmaiņām». Viena no mūsu pilsētas tradīcijām Bibliotēku 
nedēļā ir Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa 
viesošanās bibliotēkā un pasakas lasīšana pirmsskolas 
vecuma bērniem. 
Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkas Bērnu stūrītī pulcējās 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» grupas «Saulīte» audzēkņi, kuriem domes 
priekšsēdētājs lasīja Lilijas Berzinskas grāmatu «Vislielākais gardums pasaulē» – tā stāsta par 
mazu, draudzīgu radījumu Bolaci, kurš dzīvo ozola dobumā un pēta, kas ir vislielākais gardums 
pasaulē. Pasaka parāda ne tikai to, cik pasaule ir savdabīga, bet atklāj arī, kāda nozīme ir draugu 
kopīgi paveiktajam darbam. Pasakas noslēgumā bērni nonāk pie secinājuma, ka vislielākais 
gardums pasaulē ir kopīgi ar draugu pagatavotie cepumi. 
 
«Bērnudārzā daudz lasām pasakas. Piedalījāmies arī lasīšanas veicināšanas programmā «Mūsu 
mazā bibliotēka» un bijām viena no pirmsskolas izglītības iestādēm, kas pērn ieguva iespēju tikties 
ar slovēņu ilustratoru Damjanu Stepančiču. Jau vairākus gadus sadarbojamies ar bērnu bibliotēku 
«Zinītis», gan uzņemot bibliotēkas pārstāvjus pie sevis, gan dodoties uz bibliotēku paši. Tāpat 
mūsu izglītības iestādē ir bērni, kas kļuvuši par bibliotēkas lasītājiem un apmeklē bibliotēku arī 
ārpus bērnudārza organizētajiem pasākumiem. Bērniem ļoti patīk klausīties pasakas pirms 
diendusas – mūsu biezākā grāmata «Zelta pasakas» drīz jau būs izlasīta no vāka līdz vākam,» 
atklāj bērnudārza «Ķipari» skolotāja Inga Rūde. 
 
Savukārt «Saulītes» audzēkņi atklāj, ka pasakas viņiem pirms miega lasa arī vecāki. «Mana mīļākā 
pasaka ir par dzērvi un vilku. Pārsvarā man pasakas mājās lasa mamma, kā arī mēs kopā ejam uz 
bibliotēku «Zinītis»,» atklāj piecgadīgais Kristaps. Bet Loreta stāsta, ka viņa labprāt klausās 
pasakas par sunīšiem, ko viņai priekšā lasa tētis. 
 
Jāpiebilst, ka tāpat Bibliotēku nedēļas gaitā Jelgavas pilsētas bibliotēkā 25. aprīlī pulksten 18 un 
28. aprīlī pulksten 11 notiks ekskursija «Sienas, kas runā». Aptuveni stundu garajā pastaigā pa 
bibliotēkas ēku un apkārtni pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-
Kronberga pastāstīs, kas namā, kur šobrīd atrodas bibliotēka, dzīvojis pirms grāmatām, ko par ēku 
stāsta tās arhitektūra, kāda bibliotēkai ir saistība ar Jāņa Joņeva romānu «Jelgava 94» un kaķiem, 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1556053200&cat=10&art=45997
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/caur-pasaku-macas-par-kopigi-paveikta-darba-vertibu
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ar ko nozīmīga un interesanta ir bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle, un daudz ko citu. Pieteikties 
publiskajai ekskursijai var pa tālruni 26367743 vai e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv. 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-domes-priekssedetajs-lasa-berniem-
pasaku/ 24.04.2019. 
 
 
Initas Vilks izstāde "Haijāma dārzā" 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/initas-vilks-izstade-haijama-darza-2019-04-25/ 25.04.2019. 
 
Līdz 25. maijam Jelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāma Initas Vilks izstāde "Haijāma dārzā". 
Omars Haijāms ir persiešu dzejnieks, astronoms un matemātiķis. Viņa dzeja skan kopš 
11.gadsimta, četrrindes- rubaijas tulkotas daudzu pasaules tautu valodās. 
 
Publicēts arī: 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-apskatama-initas-vilks-izstade-
haijama-darza-241241 27.04.2019. 
 
 
Jelgavā atzīmēs Brīvības svētkus 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-atzimes-brivibas-svetkus 26.04.2019. 
 

4. maijā Jelgavā atzīmēsim Brīvības svētkus. To ieskaņā 
jelgavnieki aicināti nolikt ziedus pie Latvijas pirmā Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, kur notiks arī jauno 
zemessargu svinīgā zvēresta nodošana un uzstāsies 
jauktais koris «Balti». Dienas gaitā iedzīvotāji tiks aicināti 
baudīt pasākumus dažādās pilsētas vietās, bet dienas 
noslēgumā Jelgavas kultūras namā varēs izbaudīt roka 
zelta hitu programmu «Pie laika», kurā skanēs tautā 

mīlētas dziesmas visām paaudzēm. 
Pulksten 11 starts tiks dots Brīvības stafetēm, kurās tradicionāli piedalīsies skolu komandas, kā arī 
startēt aicināti vispārējās grupas dalībnieki, nokomplektējot komandu astoņu cilvēku sastāvā, kuru 
vidū ir vismaz divas sievietes. Skrējienu, kuru starts un finišs paredzēts Lielās un Uzvaras ielas 
krustojumā, garums plānots aptuveni pusotra kilometra, un stafetes būs sadalītas astoņos etapos. 
Pieteikties stafetes vispārējā grupā var līdz 2. maija pulksten 17, sūtot pieteikumu pa e-pastu 
maija.actina@sports.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka stafetes norises laikā – no pulksten 11 līdz 12 – būs 
slēgta Lielā iela posmā no Akadēmijas līdz Pētera ielai. 
 
Savukārt uzzināt vairāk par Jelgavas nozīmīgākajiem ieguvumiem, esot ES, varēs, apmeklējot 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja prezentāciju «4. maijs → Eiropas Savienība 
→ Izaugsmes iespējas». 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā tradicionāli pulcēs Baltā galdauta svētki. «Jelgavas Amatu 
vidusskolas audzēkņi klās galdu, skanēs Jelgavas izglītības iestāžu skolēnu koncerts, skatītājiem 
piedāvāsim arī mākslas studijas «Mansards» dalībnieku izstādi, bet mākslinieks Raitis Junkers 
pasākumu iemūžinās gleznā. Mēs jūs gaidīsim ar svētku grāmatu plauktu «Lasītājs dāvina 

mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-domes-priekssedetajs-lasa-berniem-pasaku/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteku-nedela-domes-priekssedetajs-lasa-berniem-pasaku/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/initas-vilks-izstade-haijama-darza-2019-04-25/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-apskatama-initas-vilks-izstade-haijama-darza-241241
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-apskatama-initas-vilks-izstade-haijama-darza-241241
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-atzimes-brivibas-svetkus
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lasītājam», tādēļ ikviens var izmantot iespēju mainīties grāmatām,» aicina bibliotēkas direktore 
Lāsma Zariņa. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1556485200&cat=10&art=46040 29.04.2019. 
 
 
В библиотеке откроют оборудование самообслуживания 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?offset=1&xml_id=35962&order=asc 30.04.2019. 
 
3 мая в 11.00 Елгавская городская библиотека приглашает всех желающих принять участие 
в открытии новых решений безопасности библиотеки, оборудования самообслуживания и 
ящика-коробки для сдачи книг. 
  
Внедрение новых решений безопасности и модернизация библиотечных услуг проходит в 
рамках проекта Программы трансграничного сотрудничества Interreg V-Aна 2014 - 2020 годы 
«Развитие инновационных решений в библиотеках для посетителей различных поколений в 
приграничном регионе». Цель проекта - модернизация доступных библиотечных услуг, 
внедрение новых технологий и систем, чтобы расширить возможности местного общества 
получить новые знания, способствовать интересу посещать библиотеку и получать 
разнообразные библиотечные услуги. 
 
«Наши посетители заметили, что уже два месяца в библиотеке происходят изменения. 
Появилось новое оборудование, ворота безопасности при входе в библиотеку, вставленные 
в книги теги, размещенная в библиотеке коробка для сдачи книг - библиотечная среда 
изменилась. Эти масштабные перемены осуществляются в рамках проекта Interreg, чтобы 
модернизировать библиотеку и предлагать посетителям новые инновационные услуги», - 
поясняет руководитель проектов Елгавской городской библиотеки Клинта Калнея, 
приглашая всех желающих посетить мероприятие и ознакомиться с новшествами. 
 
Предусмотрено, что в церемонии перезания красной ленточки примут участие мэр города 
Андрис Равиньш и директор Елгавской городской библиотеки Ласма Зариня. В ходе 
мероприятия каждый сможет узнать о мероприятиях в рамках проекта и попробовать новые 
технологии. 
 
В перспективе, чтобы способствовать сотрудничеству поколений, для работы в библиотеке 
будут привлечены волонтеры, которые помогут посетителям библиотеки освоить новые 
технологии - оборудование самообслуживания. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1556571600&cat=10&art=46054 30.04.2019. 
  

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1556485200&cat=10&art=46040
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?offset=1&xml_id=35962&order=asc
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1556571600&cat=10&art=46054
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 05.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 8 
 Facebook.com sekotāju skaits – 791 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 892 
 Twitter.com sekotāju skaits – 644 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  6 

www.jelgava.lv  9 

www.zz.lv  11 

www.jelgavnieki.lv  4 

www.biblioteka.lv  1 

www.novaja.lv  2 

Kopā 33 

 

 
Latvijas Neatkarības atjaunošanai veltītie "Baltā galdauta svētki" 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-neatkaribas-atjaunosanai-veltitie-balta-galdauta-
svetki/ 01.05.2019. 
 
4. maijā Brīvības svētku ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkas un mākslas studijas Mansards 
pagalmā plkst. 14.00, jau tradicionāli, svinēsim Baltā galdauta svētkus. Laipni aicināti kaimiņi, 
draugi un pilsētas viesi! 
 
Programmā: 
Spīdolas Valsts ģimnāzijas muzikālā ansambļa concerts; 
Mākslas studijas "Mansards" audzēkņu darbu izstāde; 
Mākslinieka Raita Junkera pasākuma atspoguļojums gleznā; 
Jelgavas Amatu  vidusskolas audzēkņu klātais galds un viesmīļu prasmju prezentācija; 
Grāmatu plaukts "Lasītājs dāvina lasītājam", nāciet ar grāmatām, mainieties! 
Svinēsim kopā Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkus!Baltais galdauts mūs vienos kā 
pašapziņas un lepnuma simbols. 
 
Organizatori informē - pasākuma laikā var notikt filmēšana un fotografēšana. Uzņemtais materiāls 
var tikt reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma. 
 
Publicēts arī: 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/balta-galdauta-svetki-jelgavas-pilsetas-biblioteka-foto-
241380?cp=1#comments 04.05.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1556917200&cat=10&art=46084 04.05.2019. 
 
Grāmatas var nodot arī tad, ja bibliotēka ir slēgta 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gramatas-var-nodot-ari-tad-ja-biblioteka-ir-slegta 
03.05.2019. 

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.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-neatkaribas-atjaunosanai-veltitie-balta-galdauta-svetki/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-neatkaribas-atjaunosanai-veltitie-balta-galdauta-svetki/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/balta-galdauta-svetki-jelgavas-pilsetas-biblioteka-foto-241380?cp=1#comments
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/balta-galdauta-svetki-jelgavas-pilsetas-biblioteka-foto-241380?cp=1#comments
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1556917200&cat=10&art=46084
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gramatas-var-nodot-ari-tad-ja-biblioteka-ir-slegta
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Ar svinīgo lentes pārgriešanu šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta pašapkalpošanās iekārta, 
drošības vārti un grāmatu nodošanas kaste. «Sabiedrība pierod pie pašapkalpošanās iekārtām, 
piemēram, veikalos, un bibliotēka ar šī pakalpojuma ieviešanu iekļaujas vispārējā procesu attīstībā. 
Turklāt tas daļai lasītāju bibliotēkas apmeklējumu padarīs ērtāku,» norāda Jelgavas pilsētas 
bibliotēka vadītāja Lāsma Zariņa. 
Pārmaiņas pilsētas bibliotēkā noritēja divus mēnešus – parādījās jaunas iekārtas, drošības vārti, 
ieejot bibliotēkā, grāmatās tiek līmētas speciālas ielīmes, kas satur informāciju par konkrēto 
izdevumu, pie bibliotēkas novietota grāmatu nodošanas kaste. «Šīs vērienīgās pārmaiņas notiek, 
lai modernizētu bibliotēku un piedāvātu apmeklētājiem jaunus, inovatīvus pakalpojumus,» skaidro 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja. 
 
Pašapkalpošanās iekārtas ārvalstu bibliotēkās nav retums, bet Latvijā pagaidām nav pārāk daudz 
publisko bibliotēku, kurās tāda ir – L.Zariņa zina teikt, ka ar šādu iekārtu aprīkota Līvānu bibliotēka, 
četru augstskolu bibliotēkas un tagad arī Jelgavas un Liepājas bibliotēkas. «Studenti pie šādas 
sistēmas ir pieraduši, un arī mums daudz lasītāju ir studenti,» piebilst bibliotēkas vadītāja. Šī iekārta 
lasītājam pašam ļauj grāmatas gan saņemt, gan nodot. Lai grāmatas saņemtu, nepieciešama 
lasītāja karte. Tā ļaus piekļūt lasītāja profilam un pārbaudīt arī grāmatu nodošanas termiņus, kā arī 
tos pagarināt, ja nepieciešams. «Reizēm pie bibliotekāra veidojas rinda, jo citiem apmeklētājiem ir 
dažādi jautājumi, nepieciešama palīdzība. Tādā gadījumā steidzīgākie lasītāji varēs apkalpot sevi 
paši,» papildina L.Zariņa. Pašapkalpošanās iekārta atrodas bibliotēkas vestibilā pie garderobes. 
Šobrīd ar tās starpniecību iespējams izsniegt grāmatas no bibliotēkas 2. stāva, bet pārējās vēl nav 
ielīmētas nepieciešamās ielīmes – šis process ir laikietilpīgs un joprojām turpinās, un plānots, ka 
tas noslēgsies līdz vasaras beigām. Nākotnē paredzēts, ka šādā veidā varēs tikt izsniegti arī diski. 
 
Sākotnēji apmeklētājus par pašapkalpošanās iekārtas lietošanu konsultēs bibliotēkas darbinieki, 
bet nākotnē plānots piesaistīt arī brīvprātīgos jauniešus, kuri jaunās tehnoloģijas palīdzēs apgūt 
gados vecākiem bibliotēkas apmeklētājiem. 
 
Uzreiz, ieejot bibliotēkā, uzstādīti drošības vārti, kas neļauj iznest grāmatas, kuras nav reģistrētas 
kā saņemtas – pie bibliotekāra vai pašapkalpošanās iekārtā. Ja grāmata nav reģistrēta lasītājam, 
vārti sāk pīkstēt un nobloķējas bibliotēkas durvis. Jāpiebilst, ka ar pašapkalpošanās iekārtu un 
drošības vārtiem aprīkota arī bērnu bibliotēka «Zinītis». 
 
Savukārt grāmatu nodošanas kaste, kā to dēvē bibliotēkas darbinieki, sniedz iespēju nodot 
grāmatas arī tad, ja bibliotēka ir slēgta – tā atrodas pie bibliotēkas stūra. Būtiski, ka tajā var nodot 
arī filiāļu grāmatas. Lai nodotu grāmatas, lasītāja karte nav nepieciešama. Bibliotēkā cer, ka kaste 
pamudinās arī parādniekus atgriezt bibliotēkas grāmatas. «Šī ir pilnībā droša sistēma, kas 
bibliotekāriem ļauj atšifrēt, kurš lasītājs grāmatas nodevis, un veikt atzīmi viņa profilā,» skaidro 
bibliotēkas vadītāja, piebilstot, ka līdz iekārtu oficiālajai atklāšanai grāmatu kastē bija nodotas jau 
sešas grāmatas. 
 
Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau rakstīja, ka pagājušajā gadā gan pilsētas bibliotēkas, gan 
bērnu bibliotēkas piedāvājumu papildināja interaktīva dabaszinātņu spēle. Tajā spēlētāja 
zināšanas pārbauda pasaulslaveni zinātnieki – Īzaks Ņūtons, Galileo Galilejs, Arhimēds un Marija 
Sklodovska-Kirī. 
 
Jauno risinājumu ieviešana un bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana norit Interreg V-A Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu risinājumu 
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attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» ietvaros. Projekta mērķis 
ir bibliotēkas pieejamo pakalpojumu modernizēšana, jauno tehnoloģiju un sistēmu ieviešana, lai 
paplašinātu vietējās sabiedrības iespējas iegūt jaunas zināšanas, rosinātu interesi apmeklēt 
bibliotēku un saņemt daudzveidīgus bibliotēkas pakalpojumus. Projekta vadošais partneris ir 
Jelgavas pilsētas bibliotēka, sadarbības partneri – Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka 
un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. 
 
Projekta kopējās izmaksas ir 585 262,94 eiro. Jelgavas pilsētas bibliotēkas izmaksas ir 263 449,92 
eiro, no kurām 223 932,43 eiro jeb 75 procenti ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 
13 172,50 eiro jeb 5 procenti ir valsts budžeta dotācija un 26 344,99 eiro jeb 10 procenti ir Jelgavas 
pilsētas pašvaldības finansējums. 
 
Projekts noslēgsies 31. augustā. 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-jauni-drosibas-risinajumi-un-
gramatu-nodosanas-kaste/ 02.05.2019. 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklas-jaunos-drosibas-risinajumus-un-
pasapkalposanas-iekartu-241338 02.05.2019. 
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=49246&type=0 02.05.2019. 
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=35985 03.05.2019. 
 
 
Baiba Īvāne-Kronberga izvēlējās darbu bibliotēkā, lai sajustu piederību Jelgavai 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/baiba-ivane-kronberga-izvelejas-darbu-biblioteka-
lai-sajustu-piederibu-jelgavai-241342 02.05.2019. 
 
Starp pieciem nominantiem uz Gada bibliotekāra titulu atrodams arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
Informācijas nodaļas vadītājas Baibas Īvānes-Kronbergas vārds. Lai gan balva aizceļojusi uz 
Kuldīgas novadu, kolēģi Jelgavas pilsētas bibliotēkā augstu vērtē Baibas ikdienas darbu. “Viņu 
raksturo liela atbildības izjūta, atvērtība un atbalsts, iniciatīva un radošums, piederības sajūta 
Jelgavai un patriotisms, kvalitatīvs, daudzveidīgs darbs. Baiba ir vērsta uz sadarbību,” kolēģi 
raksturo Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, izceļot viņas nopelnus Jelgavas, 
Jelgavas un Ozolnieku novada novadpētniecībā, bibliotēkas vēstures izzināšanā, projektā “Sienas, 
kas runā”, par kuru plašāk stāsta pati Baiba. 
 
Mūsu saruna notiek bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē. Šī ir viņas mīļākā vieta bibliotēkā. “Ar šo zāli 
saistās stāsti, ko es stāstu bibliotēkas apmeklētājiem, darbiniekiem. Svētdien noslēdzās Bibliotēku 
nedēļa, kad jebkurš interesents varēja piedalīties ekskursijās. Mēs sākam no ēkas ārpuses, 
izstaigājam apkārtni un runājam par vērtībām, kas atrodas ēkā un ap to. Bibliotēkas Krišjāņa 
Barona zāle man ir ļoti nozīmīgs izejas punkts, kur var runāt par ārkārtīgi daudzām tēmām. Ne tikai 
par bibliotēku, bet visu to, kas mums svarīgs, – par latvisko identitāti, kā saglabājam savas latviskās 
vērtības,” tā Baiba. 
 
 
Turēties pie tā, kas tu esi 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tureties-pie-ta-kas-tu-esi-241521 11.05.2019. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-jauni-drosibas-risinajumi-un-gramatu-nodosanas-kaste/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-jauni-drosibas-risinajumi-un-gramatu-nodosanas-kaste/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklas-jaunos-drosibas-risinajumus-un-pasapkalposanas-iekartu-241338
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklas-jaunos-drosibas-risinajumus-un-pasapkalposanas-iekartu-241338
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=49246&type=0
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=35985
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/baiba-ivane-kronberga-izvelejas-darbu-biblioteka-lai-sajustu-piederibu-jelgavai-241342
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/baiba-ivane-kronberga-izvelejas-darbu-biblioteka-lai-sajustu-piederibu-jelgavai-241342
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tureties-pie-ta-kas-tu-esi-241521
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“Aizmirsti, vakar ka nācās tev alga, bet neguvi to. / Esi laimīgs. Nenožēlo nekā un negaidi itin nekā. 
/ Tas, kam notikt ar tevi, ierakstīts grāmatā tajā, / Kuru, kā gadās, pašķirsta mūžības vējš.” Tā 
rakstījis 11. gadsimta persiešu astronoms, matemātiķis un dzejnieks Omars Haijāms. Lai arī viņam 
pārmesta vārdu vienkāršība un banalitāte, O.Haijāma četrrindes tulkotas daudzās valodās. 
Austrumu krāsainības un noslēpumainības vilināta, māksliniece un pedagoģe Inita Vilks Jelgavas 
pilsētas bibliotēkā atklājusi izstādi “Haijāma dārzā”, kur austrumnieciskais savijas ar latvisko. 
Turklāt I.Vilks nupat nosvinējusi savu 50. dzimšanas dienu, kuru, kā pati saka, sagaidīt palīdzējusi 
gan veiksme, gan apdomīgums. “Ar laiku cilvēks paliek tāds drusku mierīgāks, vairs tā nesatraucas 
par sīkumiem. Kad biju mazs bērns, sēžot zobārsta krēslā, domāju – izaugšu liela, un tad man 
vairs nekas nesāpēs un es vairs ne par ko neuztraukšos. Tā jau nav, bet ar gadiem cilvēks uz visu 
sāk skatīties vairāk no malas,” nosmaida māksliniece. 
 
– Kā sākās jūsu ceļš mākslā? Vai arī vecākiem ir kāda saistība ar to? 
Tētis bija konstruktors rasētājs. Mammai bija kārtības un skaistuma izjūta, mājās vienmēr bija 
puķes vāzē. Dzimusi esmu Rīgā. Padomju laikam tipiski – tētim bija darbs RAFā, viņš tur dabūja 
dzīvokli. No 2. klases dzīvoju Jelgavā. 
Man ļoti patika zīmēt. Vispirms apmeklēju kursus pie Ulda Rogas. 5. klasē izturēju eksāmenus un 
iekļuvu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, braukāju uz Rīgu ar vilcienu. Tālāk nāca 
Mākslas akadēmija. 
Haijāms man “aizķērās” jau sen. Viņš runā simbolos, un viņa tekstos ir dziļa jēga, zem kuras var 
parakstīties – tveriet mirkli, izbaudiet, nekas nav mūžīgs. To es sapratu, kad pirms sešiem gadiem 
iekļuvu autoavārijā. Biju reanimācijā, pamodos citām acīm. Mēs daudz uztraucamies par to, par ko 
nemaz nevajadzētu. Jāizbauda, ka esam šeit un tagad. 
 
 
Iepazīstinās ar maija grāmatu jaunumiem 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-maija-gramatu-jaunumiem 13.05.2019. 
 
16. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno 
grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no pulksten 10 līdz 
18 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 
Maijā bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 197 
jaunas grāmatas – latviešu oriģinālliteratūra un tulkotā 
daiļliteratūra, ģeogrāfija, politika, ierosmes brīviem 
brīžiem un daudzas grāmatas bērniem. 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Sandra Silmane norāda, ka jaunumu vidū ir Latvijas mākslas 
vēsture Eduarda Kļaviņa sastādījumā – trešais sējums divās grāmatās. Pirmajā grāmatā iekļauts 
klasicisma un romantisma perioda aplūkojums mākslas dzīvē, tēlotājā mākslā, grāmatu mākslā, 
arhitektūrā, lietišķajā mākslā un tautas mākslā. Bet otrā grāmata iepazīstina ar historisma un 
reālisma perioda mākslas dzīvi, tēlotāju mākslu, grāmatu mākslu, arhitektūru, lietišķo mākslu, 
dizaina sākumiem un tautas mākslu. Tāpat bibliotēkā pieejama grāmata par Dukuriem – Martinu, 
Tomasu un Daini, kuri nodēvēti par ledus karaļiem. Ģimene, kas ar saviem sportiskajiem 
sasniegumiem gadiem nesusi Latvijas vārdu pasaulē, veicinājusi skeletona attīstību un popularitāti 
Latvijā. Grāmatā iespējams iepazīt viņus ne tikai kā sportistus, bet arī kā tēvus, dēlus un vīrus, 
uzzinot, cik viegls vai grūts bija ceļš līdz medaļām. 
 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazistinas-ar-maija-gramatu-jaunumiem
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S.Silmane norāda, ka 2019. gads sākās ar nozīmīgu notikumu – Rīgas Latviešu biedrība atjaunoja 
savu vēsturisko Derīgu grāmatu nodaļas drukāto izdevumu iedibināto tradīciju un  izdeva Ilzes 
Būmanes, kā veltījumu Rīgas Latviešu biedrībai 150 gadu jubilejā tapušo, grāmatu «Latviešu 
biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne». Tāpat latviešu, krievu un angļu valodās iznākusi Vitālija 
Judina grāmata «Torņi un vīns» iznākusi. Bet Latvijas 100 gades zīmē iznākušas grāmatas 
«Latvijas sporta lepnums 100» un «Orests Silabriedis. LNSO 90 personības». Savukārt latviešu 
literatūras cienītājiem izdotas Kārļa Skalbes «Pasakas», Egila Lukjanska grāmatas «Betelgeizes 
gaisma» un «Asaras debesīs», iznākusi arī Vakara romānu sērijā Maigas Važas «Pārbaudītā 
laime» un Ineses Toras dzeja «Varbūt vēlreiz». 
 
Tulkotās daiļliteratūras cienītāji varēs novērtēt tādus romānus kā amerikāņu rakstnieces Kolīnas 
Hūveres «Veritija», angļu rakstnieces Dinas Džeferisas «Safīra atraitne», somu rakstnieka Tommi 
Kinnunena «Četru ceļu krustojums» un citus. Bet Marijas Montesori pedagoģijas piekritējiem 
pieejama jauna grāmata «Absorbējošais prāts». 
 
Daudz jaunu grāmatu atradīs arī bērni. Piemēram, Agneses Vanagas «Plastmasas huligāni», 
Rasas Dmučovskienes, Skudriņas Kāpēcītes un Ingo Zīgnera «Mazais pūķis Kokosrieksts un 
mežonīgie pirāti» un citas. Jaunas grāmatas pieejamas arī juridiskās literatūras jomā. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iepazistinas-ar-maija-gramatu-jaunumiem/ 13.05.2019. 
 
 
Fotokonkurss visiem dzīvnieku mīļotājiem “Mans mīlulis” 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/fotokonkurss-visiem-dzivnieku-milotajiem-mans-milulis-1/ 
14.05.2019. 
 
Pārlielupes bibliotēka aicina piedalīties fotokonkursā un iesūtīt sava mājdzīvnieka bildi, ko vēlāk 
varēs aplūkot mīluļu izstādē vasaras mēnešos. "Nofotogrāfē, atsūti mums, piedalies izstādē, 
apskati citus mīluļus un balso!"  
 
Nofotografē savu mīļāko dzīvnieku – tas var būt Tavs mājas mīlulis vai varbūt kāds dzīvnieks 
laukos pie vecvecākiem, kas Tev ir īpaši mīļš un kuru Tu gribētu parādīt citiem! 
 
Atsūti sava mīluļa foto līdz 31.maijam uz e-pastu parlielupe@biblioteka.jelgava.lv vai ienes foto 
Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17 un piedalies konkursā! 
 
Tava mīluļa bilde tiks izlikta izstādē Pārlielupes bibliotēkā un to varēs apskatīt divu mēnešu garumā 
vasarā! Izstādes laikā par foto varēsi arī nobalsot! 
 
Trīs labākie (pēc balsu skaita) konkursa uzvarētāji saņems balviņas no bibliotēkas un konkursa 
atbalstītāja “Karameļu darbnīcas”. 
 
Sīkāka informācija uz vietas Pārlielupes bibliotēkā vai pa tālr.: 63011829 vai 29432965 
 
 
Seminārā mācīs veidot saturīgu prezentāciju 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/seminara-macis-veidot-saturigu-prezentaciju  15.05.2019. 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iepazistinas-ar-maija-gramatu-jaunumiem/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/fotokonkurss-visiem-dzivnieku-milotajiem-mans-milulis-1/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/seminara-macis-veidot-saturigu-prezentaciju
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22. maijā pulksten 15 Jelgavas pilsētas bibliotēkā 
Akadēmijas ielā 26 notiks bezmaksas seminārs «5 
prezentācijas atslēgas uz klausītāju sirdi un prātu» – tā gaitā 
interesenti tiks iepazīstināti ar veiksmīgas prezentācijas 
veidošanas pamatprincipiem. 
Pasākuma gaitā interesentus izglītos par efektīvu 
komunikāciju, kas ir būtiska gan personīgajā, gan 
profesionālajā izaugsmē. Pasākuma gaitā jomas eksperts 

lektors Uldis Ozols klātesošos iepazīstinās ar pašizveidotu prezentācijas arhitektūras sistēmu 
«Runā ar domu» – tā palīdz ātri un efektīvi sagatavot prezentāciju par teju jebkuru ideju, produktu 
vai projektu. Jāpiebilst, ka pasākums ir lektora U.Ozola dāvana jelgavniekiem pilsētas svētkos. 
 
Pieteikties semināram iespējams, rakstot pa e-pastu runaardomu@gmail.com vai zvanot pa tālruni 
20223360. 
 
 
Muzeju naktī iepazīst varoņu stāstus 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-nakti-iepazist-varonu-stastus 18.05.2019. 
 

«Muzeju nakts par varoņu tēmu patīkami pārsteidza ar 
stāstu dažādību – mūsu ģimenē dažādos objektos katrs 
atrada savus favorītus. No hercogiem un Latvijas 
brīvvalsts pirmajiem prezidentiem līdz mūziķiem un 
pasaku tēliem,» teic Beitiņu ģimene no Jelgavas. Šī bija 
viena no daudzām ģimenēm, kas naktī no sestdienas uz 
svētdienu pilsētā iesaistījās Muzeju nakts pasākumā par 
tēmu «Tālavas taurētājs». 

Šā gada Muzeju nakts apmeklētāji uzņemti pilsētas muzejos, bibliotēkās, kā arī tūrisma objektos 
un, kā portālam www.jelgavasvestnesis.lv norādīja jelgavnieki, – katru vietu dažādos veidos 
caurvija varoņu un patriotisma tēma. Piemēram, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā vēl bez pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, iedzīvotājiem bija pieejama nesen atklātā 
tematiskā ekspozīcija «Karavīrs un kari Jelgavā cauri laiku lokiem» – to ar lielu interesi aplūkoja 
gan bērni, gan pieaugušie. «Šodien uz muzeju devāmies kopā ar ģimeni, jo mums visiem pēdējā 
gada laikā nav sanācis šeit būt, un lielākās diskusijas pēc redzētā raisīja karavīru tērpi. Mūsu 
ģimenē gan vīrs, gan dēls ir karavīri, tādēļ ar interesi pētījām 13.–14. gadsimta zemgaļu karavīra 
tērpu, Latvijas armijas karavīra tērpu 20. gadsimta 20. gados un citus,» teic ģimenes mamma Elita, 
papildinot: gadu no gada muzejs ir starta punkts maršrutam pa Muzeju nakts objektiem. 
 
Viens no kuplāk apmeklētājiem objektiem šogad bija arī Jelgavas pilsētas bibliotēka – tur nodarbi 
sev atrada gan bērni, kuri ar interesi vēroja kamišibai jeb papīra teātri «Alvas zaldātiņš», veidoja 
varoņu spēka zīmes un piedalījās prāta spēlēs, – gan arī pieaugušie. «Šogad pirmoreiz 
piedalāmies Muzeju nakts pasākumā Jelgavā un esam pārsteigti par plašo aktivitāšu piedāvājumu. 
Tas bija ļoti interesanti! Vīrs ar lielu entuziasmu klausījās stāstos par bibliotēkas vēsturi Otrā 
pasaules kara laikā, bet man labi padevās atminēt vēsturiski nozīmīgas personības pēc atslēgas 
vārdiem un bildēm,» vērtē jelgavnieki Samanta un Edgars. 
 
Plašs aktivitāšu klāsts iedzīvotājus sagaidīja arī LLU Jelgavas pilī, kur notika darbnīcas bērniem, 
sadziedāšanās un sadejošana, kā arī  izskanēja iedvesmas stāsti par varoņu tēmu. Savukārt 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/muzeju-nakti-iepazist-varonu-stastus
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Svētās Trīsvienības tornis pārsteidza ar īpašu spēli. «Lai gan tornī pavisam nesen bijām 
viesojušies, šodien ar interesi izspēlējam varoņu spēli. Jau viesojāmies pie Kurzemes un Zemgales 
hercoga Jēkaba sievas Luīzes Šarlotes un pilsētas alnīša, un dosimies tālāk, lai uzzinātu skaitli, ar 
ko atvērsim īpašo lādi,» ieintriģēti stāsta jelgavniece Evita. Viņa pasākumu apmeklē ar desmit 
gadus veco meitu Elīnu un divpadsmit gadus veco Emīlu. 
 
Jāpiebilst, ka šogad apmeklētājus uzņēma un ar šā gada Muzeju nakts tēmu «Tālavas taurētājs» 
iepazīstināja arī Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, kur varēja redzēt ne vien muzeja galvenā 
varoņa Ādolfa Alunāna izrāžu ierakstus, kas uzņemti 70. gados, bet arī jaunatklāto Jura Zēberga 
fotoizstādi «Dabas prelūdijas». Kupli apmeklēts šogad bija arī «Anru motors» retro auto muzejs. 
Apskatot vēsturisko spēkratu kolekciju, daudzi apmeklētāji kavējās atmiņās par kādreizējo 
transportu, kā arī dažādām sadzīves lietām, kas pieejamas ekspozīcijā. Piemēram, vecajiem 
telefoniem, avīzēm, riteņiem un bērnu mantām. Tāpat pirmo reizi Muzeju nakts pasākumā durvis 
vēra Pārlielupes bibliotēka un viesus uzņēma FK «Jelgavas bāze». 
 
Daudzi pasākuma viesi atzina: šis Muzeju nakts pasākums bija iespēja ne vien redzēt dažādas 
ekspozīcijas un pilsētas tūrisma objektus, bet arī ļoti radošā veidā izglītoties kopā ar ģimeni un 
draugiem. 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakts-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1-1/ 15.05.2019. 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-varonu-stasti/ 19.05.2019. 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakts-jelgava-jelgavas-novada-ozolnieku-novada-
241556 13.05.2019. 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakts-jelgava-un-ozolnieku-novada-foto-241666 
19.05.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1557694800&cat=10&art=46141 13.05.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1557867600&cat=79&art=46166 15.05.2019. 
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36081 19.05.2019. 
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/muzeju-nakti-vairaki-jaunumi-241610 16.05.2019. 
 
 
Vasaras trešdienās bibliotēkā – aktivitātes bērniem 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vasaras-tresdienas-biblioteka-aktivitates-berniem 
22.05.2019. 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina bērnus 8–12 gadu 
vecumā piedalīties vasaras brīvlaika aktivitātēs 
«Vasarraibumiņi», kas no jūnija līdz augustam pilsētas 
bibliotēkas telpās notiks katru trešdienu no pulksten 12 
līdz 15. Interesentiem būs iespēja brīvo laiku pavadīt 
saturīgi un radoši, piedaloties darbnīcās, spēlēs, 
viktorīnās un citās aktivitātēs. 
Bibliotēkas pārstāve Zane Pastere norāda, ka brīvlaika 

aktivitātēs var piedalīties ne vien bibliotēkas lasītāji, bet arī citi interesenti, iepriekš savu dalību 
piesakot pa tālruni 63046587. Katru vasaras trešdienu bērniem būs iespēja orientēties bibliotēkā, 
piedalīties spēlēs, rotaļās, viktorīnās, sacensībās un radošajās darbnīcās, iepazīt vienaudžus un 
bibliotēku. 
 

http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakts-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1-1/
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-varonu-stasti/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakts-jelgava-jelgavas-novada-ozolnieku-novada-241556
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakts-jelgava-jelgavas-novada-ozolnieku-novada-241556
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/muzeju-nakts-jelgava-un-ozolnieku-novada-foto-241666
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1557694800&cat=10&art=46141
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1557867600&cat=79&art=46166
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36081
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/muzeju-nakti-vairaki-jaunumi-241610
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vasaras-tresdienas-biblioteka-aktivitates-berniem


 13

4 

Dalība bibliotēkas organizētajās aktivitātēs ir bezmaksas. 
 
 
Bez liekas drūzmas 
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/bez-liekas-druzmas-241730 
23.05.2019 
Vai nu gaidāmo Pilsētas svētku tuvums, vai kāds cits iemesls, bet tā vien šķita, ka šoreiz jelgavnieki 
nebija tik naski Muzeju nakts pasākumu apmeklētāji kā citugad. Bet varbūt tā arī labāk, jo varēja 
bez liekas drūzmēšanās apskatīt, piemēram, daudzās Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas 
muzeja, kam jau pēc definīcijas pienākas Muzeju nakts epicentra loma, ekspozīcijas. Līdz pat 
vieniem naktī tika sniegta iespēja gan aplūkot izstādi “Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem” 
un Jelgavas Mākslinieku biedrības pavasara izstādi, gan ielūkoties citās muzeja telpās, tostarp 
uzkāpt nupat apmeklētājiem atvērtajā muzeja tornī, lai vērotu krēslas apņemto Jelgavas panorāmu. 
Tuvojoties vēlākai vakara stundai, pieauga arī skatītāju pulks. 
 
Kā ierasts, daudzveidīgu programmu piedāvāja atjaunotais Jelgavas pils muzejs. Varēja sekot līdzi 
hercogu dzīvei ekspozīcijā “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam”, jaunākā paaudze – 
apgūt ko vērtīgu darbnīcā “Pasaku varoņi”, deju fani – līdzi just jauniešu deju kolektīva “Skalbe” 
draugu sadancī “Man liekas, ka lidot protu”, bet dziesmu mīļi, LLU vīru kora “Ozols” iedvesmoti, – 
vienoties kopīgā dziesmā “Divdūjiņas gaisā skrēja”. 
 
Atbilstoši šā gada Muzeju nakts tēmai “Tālavas taurētājs”, neiztika arī bez iedvesmas stāstiem par 
tēmu “Varoņi un varonība”. Kā parasti, daudz interesentu pulcēja arī Sv.Trīsvienības baznīcas 
torņa ekspozīcija. Tāpat durvis vēra Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāle – Pārlielupes 
bibliotēka. Bija arī jaunums – pirmo reizi pasākumā piedalījās “AnRu motors” motormuzejs Jelgavā. 
Savukārt grāmatnīcā “Zvaigzne ABC” varēja gūt arī taustāmu labumu, līdz pat pusnaktij par 
salīdzinoši demokrātiskām cenām iegādājoties katrai gaumei saistošu literatūru. 
 
Neatpalika arī Jelgavas apkārtne – interesentus uzņēma Ozolnieku novada Salgales pagasta 
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā māja “Billītes”, kur Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzijas teātra studija “Spīdolēni” viesojās ar izrādi “Pavasaris. Impresijas. Straumēni” (režisore 
Elīna Apsīte). Tāpat Muzeju naktī durvis vēra Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči” un Ozolnieku 
novada vēstures ekspozīcija Ozolniekos. Bet Jelgavas novadā apmeklētājus uzņēma 
Ziemassvētku kauju muzejs. 
 
Par pasākumu trūkumu mūspusē aizvadītajā nedēļas nogalē sūdzēties nevarēja. Tai skaitā gan 
piektdien, gan sestdien Elejas muižas parkā tika svinēti Jelgavas novada svētki, kuros blakus citām 
aktivitātēm izskanēja koncerts “Mikrofona aptaujai 50”. 
 
 
Bibliotēkas pāriet uz vasaras darba laiku 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-pariet-uz-vasaras-darba-laiku-1/ 27.05.2019. 
 
No 1. jūnija līdz 31. augustam Jelgavas pilsētas bibliotēkas strādās pēc vasaras darba laika. 
Vasarā Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – bibliotēka „Zinītis”, Pārlielupes bibliotēka un 
Miezītes bibliotēka – strādās pēc šāda grafika: 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka "Zinītis": darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00, 
sestdienās, svētdienās – slēgts. 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/bez-liekas-druzmas-241730
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-pariet-uz-vasaras-darba-laiku-1/
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Pārlielupes un Miezītes bibliotēka: no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10.00 līdz 18.00, 
sestdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00, svētdien un pirmdien – slēgts. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas-pariet-uz-vasaras-darba-laiku-241823 27.05.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1558990800&cat=10&art=46269 28.05.2019. 
 
 
Rekonstruēto Miezītes bibliotēku plānots atklāt jūnija vidū 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/rekonstrueto-miezites-biblioteku-planots-atklat-junija-vidu 
30.05.2019. 
 
Noslēgumam tuvojas remontdarbi Miezītes bibliotēkā – jau izremontētas bibliotēkas iekštelpas, 
nosiltināta ēkas fasāde un nomainīts jumts. Bibliotēka lasītājiem pieejama ierastajā darba laikā, 
bet jaunās mēbeles un aprīkojumu paredzēts uzstādīt līdz līgosvētkiem – jūnija vidū plānota arī 
bibliotēkas atklāšana. 
«Bibliotēkas remontdarbi tuvojas beigām. Ēka ir kļuvusi patiešām skaista, un tās pirmais stāvs 
turpmāk būs pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – izveidota ērta uzbrauktuve un pieeja 
bibliotēkai. Savukārt bibliotēkas 2. stāvā darbosies bērnu un jauniešu centra «Junda» brīvā laika 
klubs «Pietura», izveidota arī pasākumu zāle un aktivitāšu telpa,» norāda Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Viņa vērtē, ka bibliotēka jau iepriekš darbojusies kā vietējās 
kopienas satikšanās vieta, bet pēc rekonstrukcijas darbiem tā kļūs vēl pieejamāka. «Bibliotēkā ir 
ne vien pieejamas grāmatas, periodika, plašs elektronisko pakalpojumu klāsts, bet notiek arī 
literatūras izstādes, datorapmācības, pasākumi, nodrošinot jēgpilni pavadītu laiku visiem 
cilvēkiem, kuri apmeklē mūsu bibliotēku,» tā L.Zariņa. 
 
Pilsētnieku uzmanību jau piesaistījusi stikla izkārtne, kas rotā bibliotēkas fasādi – uz tās lasāmi 
dažādi ar bibliotēku saistīti atslēgas vārdi, piemēram, «grāmatas», «lasītprieks», «labo sajūtu 
vieta», «kultūrvide», «pieejamība» un daudzi citi. L.Zariņa atklāj, ka ideja par šādas izkārtnes 
izveidi nākusi no bibliotēkas kolektīva. 
 
Jāatgādina, ka tāpat ēkā nomainītas novecojušās iekšējās komunikācijas, tostarp apkures un 
elektroapgādes tīkli. Darbus veic SIA «Zemgales būvserviss», un kopā ar pievienotās vērtības 
nodokli būvdarbu līguma summa ir 242 866,80 eiro. 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pec-rekonstrukcijas-atklas-miezites-biblioteku/ 30.05.2019. 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pec-rekonstrukcijas-atklas-miezites-biblioteku-241912 
30.05.2019. 
 
Brīvlaiks bibliotēkā 
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivlaiks-biblioteka-2019-05-27/ 30.05.2019. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka vasaras brīvlaikā (jūnijā, jūlijā un augustā) aicina bērnus no 8 līdz 12 
gadu vecumam piedalīties brīvlaika aktivitātēs "Vasarraibumiņi", kas notiks katru trešdienu no 
pulksten 12 līdz 15 Akadēmijas ielā 26. 
 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas-pariet-uz-vasaras-darba-laiku-241823
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=10&date=1558990800&cat=10&art=46269
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/rekonstrueto-miezites-biblioteku-planots-atklat-junija-vidu
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pec-rekonstrukcijas-atklas-miezites-biblioteku/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pec-rekonstrukcijas-atklas-miezites-biblioteku-241912
http://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivlaiks-biblioteka-2019-05-27/
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Šajā laikā plānotas dažādas aktivitātes -  orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, kā arī spēles 
un prāta asināšanas viktorīnas. Lai piedalītos "Vasarraibumiņu" aktivitātēs ir nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni - 63046587. 
 
Ierodoties uz pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtais 
materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.  
 
 
Ierodoties pasākumā, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtais materiāls 
var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma. 
 
 
Grāmatas – otra dzīve 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/gramatas-otra-dzive-241908 
30.05.2019 
Ir lietains maija rīts, un kolekcionārs Jānis Vilks mūs sagaida pie mājas durvīm. Esam pieteikušies 
ciemos, jo J.Vilks nupat saņēmis Jelgavas apbalvojumu “Goda raksts” par mūža ieguldījumu 
Latvijas un Jelgavas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā. Pirms dodamies iekšā, saimnieks rāda 
uz pagalma vareno egli, kas sen jau pāraugusi kā cilvēku, tā divstāvu māju. To viņš atceras vēl kā 
mazs puika – jelgavnieks kopš dzimšanas, pērn nosvinējis apaļus 80. 
 
Saistītas ar Latviju 
 
Uz otro stāvu ved kāpnes, kur gar sienu cita virs citas sakrautas avīzes. Kolekcionārs spriež, ka 
savi 200 tūkstoši eksemplāru būs. Nosaukumu skaits sen jau nojucis. Lai arī avīžu papīrs plāns, 
gadu gaitā tās sakrājušās un savu vietu aizņem. Grāmatām vieta atrasta gan istabās, gan koridorā, 
kur tās glīti sarindotas sievas brālēna daiļamata meistara darinātos plauktos. “Man bibliotēkā 
ieteica izveidot katalogu, bet tas ir liels darbs! Kas zāli ārā pļaus? Pie mājas ir tik daudz ko darīt,” 
nosmaida kolekcionārs. Kad zāle vairs nav jāpļauj, klāt rudens, ienākas āboli un jādara vīns. Bet 
ziemā atkal jāšķūrē sniegs. 
 
“Var būt, ka šo grāmatu rokās turēja Gothards Ketlers – pēdējais ordeņa mestrs un pirmais 
hercogistes hercogs,” rādot 1584. gada Rusova Livonijas hronikas izdevumu, lēš J.Vilks. Tas ir 
senākais eksemplārs viņa kolekcijā, kuras apjoms kopumā mērāms simtos un pat tūkstošos 
grāmatu (tās ir vai nu Latvijā izdotas, vai par Latviju), avīžu, žurnālu, arī marku un naudas zīmju. 
Kamēr runājam, pie sienas veselu un pusstundu nosit sienas pulkstenis, kam aiz muguras jau 
vairāk nekā gadsimts – gadu 120. 
 
Katrreiz uzzina ko jaunu 
 
Kā sākusies J.Vilka interese par grāmatām? “Mans tēvs visu mūžu bija skolotājs, pirmais 2. 
vidusskolas direktors pēc kara. Māte beidza universitāti 1925. gadā, pārzināja kādas septiņas 
valodas. Viņiem jau bija grāmatas. Apprecējos pirms 51 gada. Ilgas tēvs bija inženieris, Gaujas 
tilta pie Siguldas autors. Gar visām četrām viņa kabineta sienām bija grāmatas. Nevaru pateikt, 
kurā brīdī man tās iepatikās un sāku tās krāt, bet tas varēja būt ap 1965. gadu, kad vēl studēju. 
Domāju, daudz ko nosaka saknes,” spriež J.Vilks. 
 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/gramatas-otra-dzive-241908
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“Bieži vien uzskata, ka kolekcionārs grāmatas nemaz neatver, ieliek plauktā un krāj. Tā īsti nav. Ar 
katru grāmatu dabū ko jaunu zināt,” saka J.Vilks. Viņš piebilst, ka ar savu kolekciju ir izpalīdzējis 
daudzu grāmatu autoriem. Taču tam ir arī ēnas puses – grāmatām mēdz pieaugt kājas. Un tad gan 
ir skumji, ja kāda mīļa ir pazudusi uz neatgriešanos. 
 
Vecākais Jelgavas panorāmas attēls 
 
J.Vilks stāsta, ka reizēm gadās iespēja tikt pie vērtīgiem eksemplāriem. Piemēram, pēc bibliotēku 
darbinieka un bagātas personīgās bibliotēkas īpašnieka Gustava Šauruma aiziešanas aizsaulē 
izdevies iegūt daļu viņa kolekcijas. “Reti, bet katram kolekcionāram kādreiz uzsmaida lielāka 
veiksme,” tā jelgavnieks. Pamazām grāmatas vākušās arvien mērķtiecīgāk. “Jo vairāk kaut ko 
uzzini, jo labāk saproti, kas ir vajadzīgs, un to arī novērtē,” tā kolekcionārs. 
 
Taujāts, kura, viņaprāt, ir vērtīgākā paša kolekcijas grāmata, J.Vilks atbild – to ir grūti pateikt. Tāpat 
kā vienmēr grūti atbildēt uz jautājumu, kādu grāmatu vēl gribētos iegūt – ja dabūts viens sējums, 
tad noteikti jāmeklē rokā arī pārējie. 
 
Vairāk nekā 500 kolekcijas grāmatu dažādos laikos izdotas Jelgavā. Viens no lepnumiem ir 
Stefenhāgena izdotais Kurzemes albums. Tāpat J.Vilks var lepoties ar Manceļa sprediķu grāmatas 
izdevumu latviešu valodā. Īpašs prieks ir par internetā uzietajiem 18. gadsimta Jelgavas 
kalendāriem, starp kuriem ir arī īpašs retums – 1709. gada kalendārs. Šajos kalendāros atrodams 
vecākais zināmais Jelgavas panorāmas attēls. 
 
Sava veida atkarība 
 
Kas kolekcionāru piesaista savā nodarbē? “Tā ir pilnīgi otra dzīve. Sava veida atkarība,” saka 
J.Vilks. Viņš atminas, ka 70. gados bijis laiks, kad grāmatu vērtība bijusi zema. Turklāt padomju 
gados nebija atļauts krāt pirmās Latvijas brīvvalsts laika grāmatas. Savas aizraušanās dēļ trīsreiz 
pabijis arī “čekā”. “Ja grāmatas glabāja, tas neskaitījās tik traki. Ja iedeva kādam citam, tad gan 
bija beigas...” viņš atminas. Bet kā tad ar senākos gadsimtos iespiestajām? “Ja uzskatīja, ka 
grāmatai ir valstiska vērtība, to uzlūkoja par valsts īpašumu, bet tiesības to glabāt atstāja. Taču 
bija jārēķinās, ka jebkurā brīdī varēja atnākt pakaļ,” kolekcionārs atminas. 
 
Kā J.Vilka aizraušanos, kurai nepieciešama gan telpa, gan līdzekļi, uztver ģimene? “Sieva piecieš, 
ja reiz 50 gadi kopā nodzīvoti. Ilga ir medicīnas doktore, viņai arī ir savas grāmatas. Normāla dzīve 
jau tur, protams, neiznāk. Bet interesanti arī tas viss tomēr ir,” spriež kolekcionārs. Ilga teic, ka 
savulaik viņai bijis sapnis par viesistabu, taču tas diez vai piepildīsies – grāmatām mājā 
nepieciešams daudz telpas. Interesi par tām pārmantojusi vecākā meita, kura ir filoloģe un studiju 
laikā izstrādājusi darbus par tēta mammas brāli Eriku Ādamsonu. Ar pastmarku krāšanu savukārt 
aizraujas znots. 
 
Kad dara, briesmas nejūt 
 
J.Vilks desmit gadu bijis “Latvijas gāzes” Jelgavas iecirkņa vadītājs, kuru amatā ievēlējuši kolēģi. 
Viņa laikā arī izveidots iecirknis 4. līnijā. Tā kā J.Vilks pats interesējies par sportu un meita spēlējusi 
tenisu, blakus “kantorim” izbūvēts tenisa laukums, kur notikušas arī pilsētas sacensības. 
 
Vilku pāris bijis arī politiski aktīvs. kolekcionārs atminas, kā, neprasot atļauju Rīgas priekšniecībai, 
ar “Latvijas gāzes” remontmašīnu uz barikādēm aizvedis cilvēkus 20. Viņam bija arī kontakti ar 
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grupu “Helsinki 86”. Kad nolemts izdot žurnālu “Auseklis”, abi ar sievu naktīs sēdējuši un ar 
rakstāmmašīnu pārrakstījuši atnestos rakstus, pēc tam tie pārfotografēti un vesti uz Zviedriju, kur 
arī izdoti. “1987. gadā čeka vēl bija moža. Bieži vien, kad dara, tās briesmas nemaz nejūt. Ja vara 
toreiz nebūtu mainījusies, mēs te tā nesēdētu...” teic arī “Baltijas ceļa” dalībnieks. 
 
Augstākos apbalvojumus pilsētas svētku laikā saņēma vairāki jelgavnieki. Apbalvojums “Goda 
zīme” piešķirts Jelgavas tehnikuma direktorei Janīnai Rudzītei, pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rotaļa” vadītājai Ilzei Putniecei, pulkvežleitnantam Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšniekam Aivaram Putniņam. Savukārt “Goda 
raksts” pasniegts SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” vecmātei Sanitai Zemītei, fotogrāfam Jurim 
Zēbergam, Jelgavas pils muzeja vadītājai Gintai Linītei un SIA “Fortum Jelgava” Siltumapgādes 
servisa vadītājam Jānim Zvirbulim. 
 
*** 
 
Liecības par aizgājušajiem laikiem un šodienu 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka jau vairākus gadus sadarbojas ar Jāni Vilku, veidojot izstādes un 
padarot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pieejamas tās īpašās kultūrvēsturiskās vērtības, kas 
glabājas 
 
J.Vilka privātajā kolekcijā. Tā 2015. gadā ikvienam interesentam bija pieejama apskatei Raiņa un 
Aspazijas pirmizdevumu kolekcija; Jelgavas 18., 19. gadsimta grāmatizdevēju iespiestie darbi – 
izdevumi, kuru eksemplāri Jelgavas bibliotēku krājumā nav; kolekcija “Senā Jelgava grāmatās un 
attēlos”. 2016. gadā bibliotēkā tika eksponēta izstāde “Strēlnieku laiks. 1915–1918” – unikālas 
strēlnieku laikā izdotas grāmatas, preses izdevumi, fotoattēli un pastkaršu oriģināli. 
 
2017. gadā sadarbībā ar kolekcionāru tika izveidota izstāde un pārvietojamie stendi “Eriks 
Ādamsons un Jelgava” – grāmatas ar E.Ādamsona ierakstiem, nepublicētas vēstules un 
fotogrāfijas no J.Vilka privātā arhīva, ļaujot ieskatīties rakstnieka E.Ādamsona (kura stāstu krājums 
“Smalkās kaites” iekļauts Latvijas kultūras kanonā) radošās dzīves aizkulisēs, pāršķirstīt daudziem 
nezināmās lapaspuses, kuras saista rakstnieku ar Jelgavu un novadu, un, saprotams, vistiešākajā 
mērā arī ar pašu kolekcionāru J.Vilku. Sadarbības rezultātā apkopotais unikālais materiāls ne vien 
izmantots izstādes veidošanā, bet ir ļāvis izveidot saturisko pamatu bibliotekārajai stundai, kurā 
Jelgavas skolēniem ir iespēja latviešu literatūras apguves procesā apmeklēt bibliotēku un saistošā 
veidā uzzināt par E.Ādamsonu un viņa saikni ar Jelgavu. 
 
2018. gadā, eksponējot J.Vilka kolekcijas materiālus, tika izveidotas divas nozīmīgas izstādes. 
Svinot Latvijas 100. dzimšanas dienas Dziesmu svētkus, tapa izstāde “Dziesmuvara”, kurā bija 
aplūkojami unikāli Dziesmu svētku izdevumi un afišas, sākot no I Vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem. Savukārt, gaidot 13. Saeimas vēlēšanas, ikvienam bija iespējams apskatīt izstādi 
“Negaidat, pilsoņi, trokšņainas sapulces!”, kurā, atskatoties uz Latvijas Republikas pastāvēšanas 
pirmsākumiem, varēja aplūkot pirmās brīvvalsts laika vēlēšanu reklāmas materiālus, kurus līdz 
šodienai pasaudzējis laika zobs: vēlēšanu sarakstus un programmas no 1. Saeimas (1922), 3. 
Saeimas (1928) un 4. Saeimas vēlēšanām (1931), kas bija pēdējās pirms valsts apvērsuma 1934. 
gadā. 
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J.Vilks ir unikāla un īpaša personība Jelgavas kopienā – cilvēks, kas mūža garumā veicis 
nenovērtējamu darbu – vienkopus pulcējis drukātās liecības par aizgājušajiem laikiem un šodienu. 
Sev, Jelgavai un Latvijai. 
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 7 
 Facebook.com sekotāju skaits – 824 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 893 
 Twitter.com sekotāju skaits – 647 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  10 

www.jelgava.lv  6 

www.zz.lv  4 

www.jelgavnieki.lv  2 

www.biblioteka.lv  1 

www.novaja.lv  2 

Kopā 25 

 

 
Bibliotēkas pāriet uz vasaras darba laiku 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-pariet-uz-vasaras-darba-laiku-0  
01.06.2019. 
 
No 1. jūnija Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – bērnu bibliotēka «Zinītis», Pārlielupes un 
Miezītes bibliotēkas – strādās pēc vasaras darba laika. 
Līdz pat vasaras beigām, 31. augustam, Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka «Zinītis» 
darba dienās strādās 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. 

 
 
Publicēts arī: 

Библиотеки перешли на летний график работы 
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36182 
01.06.2019. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavnieki.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-pariet-uz-vasaras-darba-laiku-0
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36182
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Klajā nāk Jelgavas skolēnu pasaku grāmata 
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/klaja-nak-jelgavas-skolenu-pasaku-gramata/ 
01.06.2019. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāts pirmais Jelgavas skolēnu pasaku krājums “Stāstu pasaku”. Tas 
ir pilsētas skolēnu radošo darbu krājums, jo tajā ir ne vien pasakas, bet arī Mākslas skolas 
audzēkņu ilustrācijas. “Krājums ir īpašs, jo ikviens darba autors ir uzticējis savas domas jebkuram, 
kurš paņems krājumu rokās,” norāda Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. 
Tradīcija izdot pilsētas skolu skolēnu radošo darbu krājumu radās 2012. gadā, kad Izglītības 
pārvalde pēc Jelgavas Latviešu biedrības iniciatīvas sarīkoja skolēniem dzejoļu konkursu. Labākie 
no tiem tika apkopoti krājumā “Es klusēt nevaru”, kas tika izdots gadu vēlāk. 
Līdz šim iznākuši seši skolēnu dzejoļu krājumi, bet šogad bērni un jaunieši paši izteica vēlmi rakstīt 
pasakas, lai būtu iespēja izpausties citā žanrā. Atsaucība bija ļoti liela – tika saņemtas ap 300 
skolēnu pasaku, no kurām krājumam atlasītas 60. 
Pasakas saņemtas no teju visu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem. Pārstāvēta ir Jelgavas 1. 
internātpamatskola–attīstības centrs, 2. internātpamatskola, 3. un 4. pamatskola, 4., 5. un 6. 
vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskola, Spīdolas Valsts ģimnāzija, Valsts ģimnāzija, Mūzikas 
vidusskola un Lazdiņas privātā pamatskola “Punktiņš”. 
Krājumu vizuāli papildina 30 Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu zīmējumi. 
Visi krājumā esošo darbu – gan pasaku, gan zīmējumu – autori saņēma vairākus grāmatas 
eksemplārus. Savukārt pārējiem interesentiem tas ir pieejams Jelgavas bibliotēkās, pilsētas skolu 
bibliotēkās un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

 
Galerijā: 9 attēli 
 
Brīvlaiks bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/brivlaiks-biblioteka-2019-05-27/ 
04.06.2019. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka vasaras brīvlaikā (jūnijā, jūlijā un augustā) aicina bērnus no 8 līdz 12 
gadu vecumam piedalīties brīvlaika aktivitātēs "Vasarraibumiņi", kas notiks katru trešdienu no 
pulksten 12 līdz 15 Akadēmijas ielā 26. 
Šajā laikā plānotas dažādas aktivitātes -  orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, kā arī spēles 
un prāta asināšanas viktorīnas. Lai piedalītos "Vasarraibumiņu" aktivitātēs ir nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni - 63046587. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/klaja-nak-jelgavas-skolenu-pasaku-gramata/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/brivlaiks-biblioteka-2019-05-27/
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Ierodoties uz pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtais 
materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.  
Ierodoties pasākumā, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtais materiāls 
var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma. 

 
 
 
Publicēts arī:  
Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (24. – 30. jūnijs) 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-novada-un-ozolnieku-
novada-24-30-junijs-242354 
23.06.2019. 
 

Fotogrāfijās iemūžina savus mīluļus 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/fotografijas-iemuzina-savus-milulus  
06.06.2019. 
 
Līdz jūlija beigām Pārlielupes bibliotēkā apskatāma lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde 
«Mans mīlulis» – 27 fotogrāfijās iemūžināti kaķi, suņi, zirgs un pat stārķu pāris. 
«Vēlamies apliecināt to, ka bibliotēka ir ne vien grāmatu krātuve – šeit notiek dažādi pasākumi un 
pieejami arī citi pakalpojumi, tādēļ aicinājām lasītājus piedalīties izstādes veidošanā. Atsaucās gan 
pastāvīgie lasītāji, gan arī citi bibliotēkas apmeklētāji, un šobrīd bibliotēkā apskatāmi 27 mūsu 
lasītāju darbi,» stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 
Līdz izstādes pēdējai apskates dienai, 31. jūlijam, ikviens bibliotēkā var nobalsot par savu 
favorītfotogrāfiju. Visaugstāk novērtēto fotodarbu autori tiks apbalvoti 31. augustā, kad Pārlielupes 
bibliotēkā notiks ģimenes diena «Atvadas no brīvlaika». 

 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-novada-un-ozolnieku-novada-24-30-junijs-242354
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-novada-un-ozolnieku-novada-24-30-junijs-242354
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/fotografijas-iemuzina-savus-milulus
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Galerijā: 4 attēli 
 
 
Publicēts arī: 
Mīļāko dzīvnieku fotoizstāde 
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/milako-dzivnieku-fotoizstade/   
06.06.2019. Galerijā: 5 attēli 
 
 
Iepazīsti bibliotēkas grāmatu jaunumus! 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazisti-bibliotekas-gramatu-jaunumus  
07.06.2019. 
 
20. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no 
pulksten 10 līdz 17 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. Jūnijā bibliotēkas plauktus 
papildinājuši vairāk nekā 200 jauni izdevumi – latviešu oriģinālliteratūra, tulkotā daiļliteratūra un 
jaunākā nozaru literatūra. 
«Gan lielus, gan mazus lasītājus gaidīs Annas Volcas stāsts «Eva, Niks un es» par kādas 
desmitgadīgas meitenes visdīvaināko dzīves vasaru. Bet izdevniecībā «Droši un koši» iznākusi 
bērnu grāmata Rīgas iepazīšanai «Augstāk par zemi», ko var izmantot kā aizraujošu ceļvedi pa 
Rīgu. Savukārt Agneses Vanagas jaunajā grāmatā «Plastmasas huligāni» bērni aicināti satikties 
ar plastmasas maisiņu Dusmukuli un viņa neģēlīgo bandu,» bērnu grāmatu jaunumus ieskicē 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. 
 
Dokumentālās prozas cienītāji aicināti izlasīt Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultātes pasniedzējas Noras Vilmanes grāmatu «Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija». 
Savukārt novadnieku dzīves un darba stāsti atklāti mākslas zinātnieka Māra Branča un Rasas 
Kalniņas-Grīnbergas kopdarbā «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi» un Arņa Terzena 
grāmatā «Jānis Lūsis. Laikmeta iezīmētais». 
 
«Sevis iepazīšanai piedāvājam arī plašu izzinošās un nozaru literatūras klāstu. Piemēram, Ričarda 
Dž. Deividsona un Šāronas Beglijas «Smadzeņu emocionālā dzīve», Kristinas Berndtas 
«Dzīvesspēks» un citas,» papildina B.Īvāne-Kronberga. 
 
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā gan drukātās grāmatas, gan vairāk nekā 40 000 
e-grāmatu angļu valodā datubāzē «EBSCO E-books», kā arī piekļuvi «3td e-grāmatu bibliotēkai», 
kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas 
tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. 

 
 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/milako-dzivnieku-fotoizstade/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazisti-bibliotekas-gramatu-jaunumus
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Publicēts arī: 
Iepazīstinās ar jūnija grāmatu jaunumiem bibliotēkā 
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/iepazistinas-ar-junija-gramatu-jaunumiem-biblioteka/    
07.06.2019. 
 

Drošības jautājumus izzina sportojot 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/drosibas-jautajumus-izzina-sportojot 
07.06.2019. 
 
Šodien Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra sporta laukumā tradicionāli norisinājās 
pasākums «Kopa drošāk un interesantāk» – tā gaitā bērni caur sporta aktivitātēm, radoši izglītojās 
par drošības jautājumiem. «Caur spēlēm bērns vienmēr ātrāk un vieglāk iegaumē svarīgāko,» teic 
Jelgavas 4. vidusskolas audzēkņa Emīla mamma Iveta. 
Šogad pasākuma formāts tika mainīts – tas norisinājās kā sporta spēles, kuru gaitā tiek izzināti 
dažādi ar drošību saistīti jautājumi. Piemēram, bērniem bija stafetes, kur katram komandas 
biedram galapunktā jāatbild uz policijas darbinieku sagatavotajiem jautājumiem drošības jomā, 
kopā jāsaliek puzle, kurā var redzēt operatīvo transportu un operatīvo dienestu tālruņa numurus. 
Tāpat spēles bija veltītas drošības tēmām saistībā ar uzvedību peldvietās, rīcību saskarsmē ar 
klaiņojošiem dzīvniekiem, aizdomīgām personām, kā arī ceļu satiksmes noteikumiem. 
 
Pasākumā piedalījās skolēni vecumā no 9 līdz 12 gadiem, pārstāvot kopumā deviņas pilsētas 
izglītības iestādes. Daudzi pasākuma dalībnieki atzina, ka drošības jautājumus jau pārzina, jo tie 
pārrunāti mājās un skolā, vienlaikus gan vienmēr ir interesanti pārbaudīt savas zināšanas 
interaktīvā veidā. «Es saprotu, kāpēc ir svarīgi zināt, kā būtu pareizi rīkoties. Pats esmu iekļuvis 
bīstamās situācijās. Reiz pie skolas kāds vīrietis man piedāvāja doties kopā ar viņu, taču skolā jau 
biju brīdināts, ka ar svešiniekiem runāt nedrīkst. Es pieklājīgi atteicu un par situāciju uzreiz stāstīju 
skolotājiem un vecākiem,» atminas Jelgavas 4. vidusskolas 4. klases skolnieks Gustavs. Savukārt 
viņa klasesbiedrs Francis norāda, ka viņam bijusi nepatīkama situācija uz ceļa. «Automašīna 
neievēroja zīmi «Dodiet ceļu» un, ja es nebūtu tik vērīgs, notiktu avārija,» tā viņš, papildinot, ka 
cītīgi izstudējis ceļu satiksmes noteikumus, lai izbraucieni ar velosipēdu būtu droši. Savukārt 
Jelgavas Centra pamatskolas audzēknis Daniels papildina, ka teorētiskās zināšanas skolā jau ir 
iegūtas, tomēr galvenais ir mācēt tās pielietot praksē. 
 
Jelgavas 4. sākumskolas audzēkņa Markusa mamma atzīst, ka bērni ļoti pārņem arī vecāku 
pieredzi, tādēļ svarīgi arī pašiem būt zinošiem un rādīt piemēru. «Zināšanu nostiprināšana vasaras 
sākumā viennozīmīgi ir ļoti pozitīva pieredze. Mūsu gadījumā dēls viennozīmīgi ir mācījies ne vien 
no teorijas, bet arī praksē, jo kopā esam palīdzējuši kādai vecai kundzei, kura nokrita, kā arī 
saukuši palīgā ugunsdzēsējus, kad kļuvām par lieciniekiem ugunsgrēkam. Svarīgi rādīt piemēru 
rīcībai šādās situācijas, bet vēlāk to pārrunāt, lai nostiprinātu šīs zināšanas,» uzsver puiša mamma 
Inita. 
 
Pasākumu organizēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis, Jelgavas 
pilsētas Pašvaldības policija, kā arī Jelgavas izglītības pārvalde sadarbībā ar Jelgavas 1. 
internātpamatskolu – attīstības centru, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, Sabiedrības integrācijas 
pārvaldi, kā arī pilsētas bibliotēku «Zinītis». 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/iepazistinas-ar-junija-gramatu-jaunumiem-biblioteka/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/drosibas-jautajumus-izzina-sportojot
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Skolu bibliotēkas papildina «Zinīša» grāmatu plauktus 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skolu-bibliotekas-papildina-zinisa-gramatu-plauktus   
10.06.2019. 
 
Nodrošinot skolēniem ērtu pieeju literatūrai, ko ieteicams izlasīt vasaras brīvlaikā, vairākas pilsētas 
skolas bērnu bibliotēkai «Zinītis» uz vasaras periodu nodevušas pieprasītākās grāmatas, tādējādi 
palielinot populārāko grāmatu eksemplāru skaitu. 
«Līdzīgu sadarbību ar pilsētas skolu bibliotēkām īstenojām arī pērn. Izvērtējot dažādu klašu grupu 
ieteicamās literatūras sarakstu, aicinām skolas mūsu bibliotēkas plauktus papildināt ar lasītāko 
grāmatu eksemplāriem, tādējādi mazinot rindu uz konkrēto grāmatu. Par grāmatu pieprasījumu 
varam spriest, izvērtējot to izsniegumu skaitu,» stāsta bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba 
Karčevska. 
 
Viņa norāda, ka ieteicamās literatūras sarakstu, kurā ir līdz 20 grāmatām, parasti sagatavo latviešu 
valodas un literatūras skolotāji, citās skolās – bibliotekāri, un skolēniem ir iespēja izvēlēties 
interesējošās grāmatas. «Esam vienā sistēmā ar pilsētas skolu bibliotēkām, tādēļ varam ērti īstenot 
grāmatu izsniegšanu. Skolu bibliotēkām savukārt tas nodrošina grāmatu rotāciju arī vasaras 
periodā,» tā B.Karčevska. 

 
 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ieguvusi projekta finansējumu Nordplus Pieaugušo izglītības 

programmā 

https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ieguvusi-projekta-finansejumu-nordplus-
pieauguso-izglitibas-programma-articleitem-49694/ 
11.06.2019. 
 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/skolu-bibliotekas-papildina-zinisa-gramatu-plauktus
https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ieguvusi-projekta-finansejumu-nordplus-pieauguso-izglitibas-programma-articleitem-49694/
https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ieguvusi-projekta-finansejumu-nordplus-pieauguso-izglitibas-programma-articleitem-49694/
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Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus 
projektu konkursā Jelgavas pilsētas bibliotēka saņēmusi finansējumu projekta “Pieaugušo 
informācijpratības veicināšana – Islandes bibliotēku pieredze” (Promotion of Adult Information 
Literacy – Iceland libraries experience) īstenošanai. 
 
Projekta ietvaros bibliotēkas pārstāvji dosies mobilitātes braucienā uz Islandes publiskajām 
bibliotēkām. 
 
Projekta partneri ir Reikjavīkas publiskā bibliotēka, kas dibināta 1923. gadā un ir lielākā publiskā 
bibliotēka Islandē. Galvenajā bibliotēkā glabājas gandrīz pusmiljons grāmatu, periodisko izdevumu 
un citu materiālu. Reikjavīkas publiskā bibliotēka un tās filiāles sniedz bibliotekāros pakalpojumus 
aptuveni 60% Islandes iedzīvotāju. Bibliotēkas pakalpojumu klāsts ir raksturīgs lielo pilsētu 
publiskajām bibliotēkām Kanādā vai Skandināvijā. 
 
Projekta ietvaros bibliotēkas darbinieki dosies pieredzes apmaiņas braucienā, lai iegūtu jaunas 
zināšanas un prasmes par publisko bibliotēku informācijpratības pakalpojumiem un izglītojošajām 
aktivitātēm pieaugušo mērķauditorijai Islandē. Tādējādi tiks pilnveidotas Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas darbinieku profesionālās prasmes un zināšanas darbam ar dažādām mērķauditorijām, 
kā arī aizgūtas vērtīgas idejas jaunu pakalpojumu attīstībai. 
 
Projekta kopējais budžets ir 1640 eiro, ko pilnā apmērā finansē Nordplus mobilitātes programma. 
 
Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Pieaugušo izglītības programma ir viena no piecām 
Nordplus izglītības un pētniecības mobilitātes programmu apakšprogrammām. Tās ietvaros 
iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo 
izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt to pamata kompetences, veidot ciešāku saikni starp 
pieaugušo izglītību un darba dzīvi. Nākamo Nordplus programmas projektu konkursu plāno 
izsludināt 2019. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 1. 
februārim. Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes un 
organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai 
Ziemeļvalstīm. 
 
Vairāk par Nordplus izglītības un pētniecības mobilitātes programmām skatiet  šeit. 
 

Ielīgosim vasaras saulgriežus! 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ieligosim-vasaras-saulgriezus   
14.06.2019. 
 
Arī šogad vasaras saulgriežus 21. jūnijā ielīgosim Jelgavas pils saliņā, kopā ar folkloras un deju 
kopām godinot mūsu senču tradīcijas. Tāpat šajā dienā Raiņa parkā notiks Līgosvētku gadatirgus, 
kurā piedalīsies vairāk nekā 130 dalībnieku – amatnieki, mājražotāji, uzņēmēji no Latvijas un 
kaimiņvalstīm. Savukārt 22. jūnijā jelgavnieki aicināti piedalīties radošajā darbnīcā «Gatavojamies 
Līgosvētkiem» Pārlielupes bibliotēkā. 
Vasaras saulgriežu ielīgošana pils saliņā ir ilggadēja mūsu pilsētas tradīcija, kas arī šogad aicinās 
iesaistīties vainagu un vītņu vīšanā, ozola aplīgošanā, uguns plostu un Jāņu pūdeles iedegšanā, 
kā arī citos tradicionālos saulgriežu rituālos. Pasākumā piedalīsies folkloras kopas «Laukam pāri», 
«Liepāre», «Dālava», «Zemgaļi», pašmāju «Dimzēns», Latvijas Universitātes folkloras deju kopa 

http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/par_nordplus/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ieligosim-vasaras-saulgriezus
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«Dandari» un vidējās paaudzes deju kolektīvs «Svirlauka», kā arī viesi no Zviedrijas pilsētas 
Hernesandas tautas deju kopa «Obackaringen». «Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka cilvēki 
labprāt līdzdarbojas, tādēļ šoreiz būs lielāks uzsvars tieši uz dančiem un rotaļām,» stāsta Jelgavas 
pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras darba speciāliste Lolita Muižniece. 
 
Vasaras saulgriežu pasākums pils saliņā sāksies pulksten 20, bet pulksten 17 Driksas ielas gājēju 
posmā ikviens aicināts novērtēt tautas deju kopas «Obackaringen», kas ir ilggadējs «Dimzēna» 
sadraudzības kolektīvs, uzstāšanos. 
 
Raiņa parkā 21. jūnijā no pulksten 11 līdz 19 notiks organizācijas «MyExpo.lv» rīkotais Līgosvētku 
gadatirgus. «Amatnieki un mājražotāji piedāvās dažādus gardumus, piemēram, plātsmaizes, 
kliņģerus, pīrādziņus, produktus no medus, kaņepēm un priežu sīrupa. Piedāvājumā būs arī 
darinājumi ar Līgo tematiku,» produktu klāstu ieskicē «MyExpo.lv» direktore Maira Ādmine. Viņa 
stāsta, ka atsaucīgākie bijuši tirgotāji no Lietuvas – aptuveni 60 procenti no kopējā dalībnieku skaita 
būs tieši lietuvieši. «Viņi piedāvās gan pārtikas produktus un saldumus, gan arī apģērbu un apavus. 
Tāpat būs tradicionālie lietuviešu mājas kūpinājumi – desiņas, gaļa – un nacionālais kārums 
šakotis,» papildina «MyExpo.lv» direktore. Dažādu rokām darinātu tekstilizstrādājumu cienītāji 
varēs iegādāties tautastērpu sastāvdaļas – brunčus, jostas, lakatus, zeķes un cimdus. Tāpat 
gadatirgū būs iespēja nopirkt stādus un arī Līgosvētku ziedu pušķus un vainagus. «Aicinām 
gadatirgu apmeklēt arī ģimenes ar bērniem – bērniem būs pieejams spēļu laukums un animatoru 
stūrītis, bet pieaugušajiem – loka šaušana un loterija,» tā M.Ādmine. Jāpiebilst, ka organizācija 
Līgosvētku gadatirgu mūsu pilsētā rīko pirmoreiz un cer, ka tā varētu kļūt par tradīciju. 
 
Kopīgi gatavoties Līgosvētkiem aicina arī Pārlielupes bibliotēka, kur 22. jūnijā pulksten 11 notiks 
radošā darbnīca «Gatavojamies Līgosvētkiem». Pārlielupes bibliotēkas direktore Aiga Volkova 
darbnīcu rosina apmeklēt ikvienu, kas vēlas iemācīties pīt vainagus un izmēģināt veiksmi 
tautasdziesmu rindu meklēšanā. Darbnīca piemērota visiem interesentiem – bez vecuma 
ierobežojuma. «Vainagu pīšanai nepieciešamie materiāli būs nodrošināti, bet, protams, katrs var 
ņemt līdzi arī savus ziedus un zāles, ko iepīt vainagā,» papildina A.Volkova. Dalība pasākumā – 
bez maksas. 

 
 
 
Publicēts arī: 
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36284 
15.06.2019. 
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pils-salina-21-junija-ieligos-vasaras-saulgriezus-242235 
17.06.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1560891600&cat=10&art=46461 
19.06.2019. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36284
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pils-salina-21-junija-ieligos-vasaras-saulgriezus-242235
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1560891600&cat=10&art=46461
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https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/janu-nedela-jelgava-un-tuvakaja-apkartne-notiks-
pasakumi-dazadam-gaumem   
18.06.2019. 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-novada-un-ozolnieku-
novada-17-24-junijs-242231  
16.06.2019. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1561064400&cat=168&art=46489 
21.06.2019. 
 
 
Skolēni kārto Veloskolas eksāmenu 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skoleni-karto-veloskolas-eksamenu  
14.06.2019. 
Šodien 20 skolēni, kuri apmeklēja bērnu bibliotēkas «Zinītis» organizēto Veloskolu, kārtoja 
eksāmenu velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. Pareizi atbildot uz vismaz astoņiem no desmit 
jautājumiem, pārbaudījumu veiksmīgi nokārtoja 16 Veloskolas dalībnieki. 
Pirmo reizi Veloskolas nodarbības «Zinītī» tika organizētas skolēnu pavasara brīvlaikā. Atsaucība 
bija ļoti liela, tādēļ bibliotēkas kolektīvs nolēma nodarbības organizēt arī jūnijā un jūlijā. «Jau 
pavasarī nokomplektējām grupu jūnijam, bet šobrīd interesenti vēl var pieteikties jūlija Veloskolai,» 
norāda bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba Karčevska. 
 
Šonedēļ Veloskolas dalībnieki – bērni 10–14 gadu vecumā – mācījās par drošību uz ceļa, apguva 
ceļazīmes, runāja par veloceliņiem, signāliem un krustojumiem. Tāpat bērni devās uz Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Ceļu satiksmes drošības mācību klasi Pētera ielā 5. 
«Pieteikties Veloskolai mani pamudināja vecāki, lai tad, kad man būs jauns ritenis, es varētu ar to 
droši braukt. Arī iepriekš pa pilsētu pārvietojos ar riteni, taču līdz galam neizpratu ceļu satiksmes 
noteikumus, tādēļ vēlējos papildināt savas zināšanas. Šonedēļ es iemācījos, kas ir labās rokas 
princips,» atklāj 13 gadus vecā Guna. Viņa uzskata, ka eksāmens nav sarežģīts – ja esi mācījies, 
tad problēmām nevajadzētu būt. 
 
Savukārt Markuss, kuram ir desmit gadi, ar riteni brauc tikai laukos, un vēlējies nokārtot tiesības, 
lai droši varētu braukt arī pa pilsētu. «Veloskolā es apguvu ceļazīmes, kuru jēgu agrāk neizpratu, 
iemācījos pareizi šķērsot krustojumus, saprast policistu žestus,» tā Markuss. Viņš uzskata, ka, 
pildot elektronisko testu atkal un atkal, var labi sagatavoties eksāmenam, jo daudz kas paliek prātā. 
Mācību procesā puisis, kā pats atklāj, nokārtojis 70–80 procentus pildīto testu. «Es jau sen vēlējos 
iegūt velosipēda vadītāja apliecību, bet līdz šim nebija laika tam pieķerties. Šobrīd īpaši ar riteni 
nebraukāju – arī vecāki uzskata, ka drošāk būs tad, kad būšu ieguvusi velosipēda vadītāja 
apliecību. Jau mājās biju pildījusi testus, tādēļ nevaru teikt, ka uzzināju daudz jauna, taču, protams, 
Veloskola bija vērtīga,» tā desmitgadīgā Sofija. 
 
Velosipēda vadītāja apliecību skolēni iegūs pēc divām nedēļām, bet šodien visiem Veloskolas 
dalībniekiem pasniegti Atzinības raksti par dalību. 
 
Veloskolas nodarbībām jūlijā pieteikties var bibliotēkā klātienē vai pa tālruni 63029093. Nodarbības 
notiks no 1. līdz 5. jūlijam.Vienas nodarbības ilgums ir aptuveni stunda. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/janu-nedela-jelgava-un-tuvakaja-apkartne-notiks-pasakumi-dazadam-gaumem
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/janu-nedela-jelgava-un-tuvakaja-apkartne-notiks-pasakumi-dazadam-gaumem
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-novada-un-ozolnieku-novada-17-24-junijs-242231
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nedelas-pasakumi-jelgava-jelgavas-novada-un-ozolnieku-novada-17-24-junijs-242231
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1561064400&cat=168&art=46489
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skoleni-karto-veloskolas-eksamenu
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Galerijā: 7 attēli 
 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka «zied» 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-pilsetas-biblioteka-zied   
19.06.2019. 
 
Līdz piektdienai Jelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāma ziedu kompozīciju izstāde, kas bibliotēkā 
jau piekto gadu notiek sadarbībā ar SIA «Dārzs» un uzņēmuma ziedu veikalu. 
«Bibliotēkā patiesi ir radīta svētku noskaņa. Liels paldies uzņēmējam par pilsētas iedzīvotājiem 
sniegto iespēju baudīt fantastisku noskaņu mūsu steidzīgajā pasaulē – bibliotēkā šonedēļ 
apmeklētāji var nesteidzīgi ļauties ziedu un krāsu burvībai,» vērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
direktore Lāsma Zariņa. Viņa saka paldies arī bibliotēkas kolektīvam. «Arī mēs paši esam ielikuši 
sirdi dažādu pļavas un dārza puķu pušķu veidošanā. Īpašais paldies jāsaka Vitai Ozollapai, kura 
veidoja kompozīcijas no darbinieku atnestām puķēm un jāņuzālēm,» tā L.Zariņa. 
 
Ziedu kompozīciju izstāde, kurai dots nosaukums «Mēs esam kā ziedi, kas plaukst un vīst. Mēs 
esam kā ziedi – plaukstoši, kad laimes lutināti!», Jelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāma līdz 
piektdienai. Bet Līgo svētku ieskaņā, 22. jūnijā pulksten 11, Pārlielupes bibliotēka aicina piedalīties 
radošajā darbnīcā, kurā varēs pīt puķu vainagus un piedalīties tautasdziesmu rindu meklēšanā. 

 
Galerijā: 8 attēli 
 
 
Autorvakars Jelgavas pilsētas bibliotēkā 
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/autorvakars-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 
21.06.2019. 
 
4. jūlijā pulksten 18 ikviens aicināts uz Daces Judinas un Artura Nīmaņa romāna “Devītais” 
atvēršanas svētkiem – radošo autorvakaru Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lielajā zālē, Akadēmijas 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgavas-pilsetas-biblioteka-zied
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/autorvakars-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
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ielā 26. Romāns “Devītais” aizsāk jaunu sēriju Laika stāsti – par Laiku, Varu, Cilvēkiem un 
Likteņiem. 
 

 
Galerijā: 2 attēli 
Publicēts arī: 
Aicina uz Daces Judinas un Artura Nīmaņa romāna “Devītais” atvēršanas svētkiem 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā 
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-uz-daces-judinas-un-artura-nimana-romana-devitais-
atversanas-svetkiem-jelgavas-pilsetas-bibli-242479 
30.06.2019. Galerijā: 2 attēli 
 
 
Lasi un vērtē grāmatas! 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/lasi-un-verte-gramatas   
28.06.2019. 
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs jau deviņpadsmito gadu aicina bērnus, 
jauniešus un viņu vecākus piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija», kuras lasāmvielas sarakstā iekļautas interesantas un daudzveidīgas grāmatas 
dažādu vecumu lasītājiem. Projektā piedalās un grāmatu draugus gaida visas četras Jelgavas 
bibliotēkas – pilsētas bibliotēka, Miezītes un Pārlielupes bibliotēkas, kā arī bērnu bibliotēka 
«Zinītis». 
Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt 
diskusijas par lasāmvielu, kā arī sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību. Projektā iekļautās 
grāmatas sadalītas vairākās vecuma grupās – «5+», «9+», «11+» un «15+», kā arī vecākiem 
paredzētās grāmatas, aicinot ikvienu lasīšanas entuziastu atrast saistošu literatūru. Ar katram 
vecumposmam ieteicamo literatūru var iepazīties ŠEIT. 
 
Lai pievienotos lasīšanas veicināšanas projektam, interesentiem līdz nākamā gada janvāra beigām 
jāizlasa sešas atbilstošās vecuma grupas grāmatas un portālā www.lasamkoks.lv jāaizpilda 
elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa. Aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, un pavasarī Rīgā notiek Lielie lasīšanas svētki, 
kuros piedalās ap 800 lasītāju no visas Latvijas. Svētkos tiek sumināti iecienītāko grāmatu autori, 
ilustratori, tulkotāji, izdevēji un aktīvākie lasītāji. 
 
  

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-uz-daces-judinas-un-artura-nimana-romana-devitais-atversanas-svetkiem-jelgavas-pilsetas-bibli-242479
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-uz-daces-judinas-un-artura-nimana-romana-devitais-atversanas-svetkiem-jelgavas-pilsetas-bibli-242479
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/lasi-un-verte-gramatas
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Vairāk par lasīšanas veicināšanas programmu «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» var uzzināt 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā www.lnb.lv https://www.lnb.lv/lv/atbalsta-
pasakumi/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-un-jauniesu-zurija, kā arī Jelgavas 
bibliotēkās klātienē. 

 
 
 
Publicēts arī: 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija aicina – lasi un vērtē! 
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-aicina-lasi-un-
verte!-1/   
03.06.2019. 
  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-aicina-lasi-un-verte!-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-aicina-lasi-un-verte!-1/
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 07.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 3 
 Facebook.com sekotāju skaits – 828 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 893 
 Twitter.com sekotāju skaits – 645 

 

Medijos ievietotāts ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  4 

www.jelgava.lv  2 

www.zz.lv  1 

www.jelgavniekiem.lv  0 

www.biblioteka.lv  0 

www.novaja.lv  0 

Kopā 7 

 

 
Pilsētas bibliotēkā atklās Daces Judinas un Artura Nīmaņa romānu 
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pilsetas-biblioteka-atklas-daces-judinas-un-artura-nimana-
romanu-242552 
10.07.2019. 
 
Izdevniecība “Latvijas mediji” šomēnes laidusi klajā Daces Judinas un Artura Nīmaņa romānu 
“Devītais”, kas iecerēta kā cikla “Laika stāsti” pirmā grāmata, informē izdevniecības pārstāve Linda 
Rumka. Grāmatas atklāšana paredzēta šodien pulksten 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 
 
Romāns “Devītais” aizsāk jaunu romānu sēriju “Laika stāsti“ – par laiku, varu, cilvēkiem un 
likteņiem. D.Judina teic: “Divi cilvēki satiekas un izveido ģimeni. Ģimenes – dzimtu. Dzimtas – 
valsti. Tāpēc šī grāmata un jaunā sērija “Laika stāsti”. Par laiku un cilvēkiem, varu un likteņiem. 
Par brīvību un to, kas mūsos – kodolu: sirdi, valodu, saknēm. Par mīlestību, sāpēm, prieku, laimi, 
cerību un sapņiem. Jo tie visi esam mēs – tikai katrs savā laika nogrieznī. Katram sava dzīve, 
savas atmiņas, savi pārdzīvojumi un pārdomas. Savi laika stāsti. Sava taisnība. Bet patiesība ir 
viena, un tā izdzīvos cauri visiem laikiem.” 
 
Romāna sižeta pamatā ir notikums pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem, kad silciemieši bijuši 
liecinieki ciniskai nodevībai un divām asinis stindzinošām traģēdijām, kas atstājušas neizdzēšamas 
pēdas daudzu ģimeņu liktenī, liekot piesaukt dzimtas lāstu, likteņa sodu vai pat mirušo atriebību. 
 
Kopš aizlaikiem zīmīgos un liktenīgos brīžos Silakalnu ozolu svētbirzī sanāk divpadsmit laika sargi. 
Katram savs mūžīgais uzdevums, taču tikai vienam dota vara – zināt patiesību. Vai šodienas varā 
ir izlīdzināt pagātni, lai mainītu nākotni? 
 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pilsetas-biblioteka-atklas-daces-judinas-un-artura-nimana-romanu-242552
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pilsetas-biblioteka-atklas-daces-judinas-un-artura-nimana-romanu-242552
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Grāmatas “Devītais” atvēršanas svētki notiks 4. jūlijā pulksten 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 
Pasākumā skanēs jaunā romāna fragmentu lasījumi, A.Nīmaņa instrumentālie skaņdarbi, 
D.Judinas balādes, kopīga sadziedāšanās, konkursi un atklātas sarunas. 
 
 
Bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-uz-jauno-gramatu-dienu 
10.07.2019. 
 
18. jūlijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no 
pulksten 10 līdz 17 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 
Jūlijā bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājuši vairāk nekā 200 jauni izdevumi – latviešu 
oriģinālliteratūra lieliem un maziem, tulkotā daiļliteratūra, jaunākā nozaru literatūra. 
 
Arī vasaras mēnešos bibliotēka aicina pie sevis – lasīt, mācīties, izmatot datorus un datubāzes, 
apmeklēt dažādus sarīkojumus. Šomēnes mūsu plauktus papildinājušas daudzas vērtīgas 
grāmatas – daiļliteratūra, uzziņu literatūra, dzeja, pētījumi un citi izdevumi. Īpaši iesakām 
vēsturnieku un citu pētnieku eseju krājumu «Varas Latvijā no Kurzemes hercogistes līdz 
neatkarīgai valstij», kino teorētiķa Dmitrija Ranceva labāko tekstu par kino apkopojumu grāmatā 
«Meditācijas un precizējumi. Kinokritiķa versija.» Aicinām izlasīt latviešu dzejas meistara, lakoniskā 
Jāņa Rokpeļņa krājumu «Tīmeklītis». Latviešu autoru pārdotāko grāmatu topa augšgalā šobrīd ir 
Indriķa Latvieša «Nauda. Bailes 3» – arī šī grāmata pieejama mūsu bibliotēkās,» grāmatu 
jaunumus ieskicē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja B.Īvāne-Kronberga. 
 
Mazākiem lasītājiem, viņu vecākiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem saistoša būs pirmsmiega 
grāmatiņa – zviedru autores Kitijas Krauzeres «Mazie nakts stāsti». Vēl viens augstvērtīgs zviedru 
autoru darbs par uzticību un draudzību ir Kšerstinas Ēkmanes «Suns mežā pie ūdeņiem». 
«Ikvienam, kas strādā ar bērniem, var būt noderīgs metodisks izdevums «Disleksija agrīnā 
vecumā. Praktiska rokasgrāmata»,» papildina bibliotēkā. 
 
Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā gan drukātās grāmatas, gan vairāk nekā 40 000 e-grāmatu 
angļu valodā datubāzē «EBSCO E-books», gan piekļuvi «3td e-grāmatu bibliotēkai», kas 
reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas 
tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. 

 
 
Publicēts arī:  
Jauno grāmatu diena bibliotēkā 
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauno-gramatu-diena-biblioteka/ 
16.07.2019. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-uz-jauno-gramatu-dienu
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jauno-gramatu-diena-biblioteka/
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«Visu mūžu esmu dzīvojis no mākslas» 
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/visu-muzu-esmu-dzivojis-no-makslas 
14.07.2019. 
 
«Domājot par mākslu un dizainu, var vilkt paralēles ar piramīdu, kuras pamatu veido vairums, bet 
tās augšpusē kādā konkrētā dzīves posmā izceļas vien daži. Es attiecībā pret mākslu esmu vairāk 
pie zemes. Vienubrīd domāju, ka nodarbošos tikai ar mākslas radīšanu, bet neapzināti nonācu pie 
pedagoģijas – man ir tik daudz ideju, un vēlos tajās dalīties ar citiem,» atklāj gleznotājs, dizainers 
un pedagogs Raitis Junkers, kurš izveidojis un jau teju desmit gadu Jelgavā vada mākslas studiju 
«Mansards», ir vairāku Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra iestudējumu scenogrāfijas autors, veidojis 
sienu gleznojumus un jelgavnieku acu priekšā gleznās iemūžinājis skaistākos pilsētas notikumus. 
Šogad mākslinieks atzīmē savu 60. jubileju, bet, kā pats atklāj, neplāno rīkot jubilejas izstādi. Viņš 
ir gandarīts par sasniegto un iespēju pašam pastāvēt – vadīt savu studiju un nodarboties ar mākslu. 
Vasara R.Junkeram ir plenēru laiks – jūnijā ar mākslas studijas audzēkņiem aizvadīti plenēri 
Jelgavā un Kuldīgā, bet šobrīd «Mansarda» dalībnieki ir tradicionālajā plenērā Hamburgā un 
Berlīnē. «Šī bērniem ir iespēja ne vien mācīties strādāt plenērā, bet arī iepazīt citu valsti, kultūru, 
arhitektūru. Parasti skicējam pie ievērojamākajiem apskates objektiem, pie katra pavadot līdz 
divām stundām. Kāds šajā laikā uzzīmē divas, cits – vairākas skices. Jāatzīst, ka bērni bieži vien 
pamana interesantākas detaļas, ko neredzam mēs, pieaugušie, jo esam par daudz mācīti, par 
daudz reālistiski. Tas ir tik interesanti – redzi, kā kokam mirgo lapiņas, un ir jāizdomā, kā to 
atspoguļot mākslā,» stāsta R.Junkers, kurš pats dažādos plenēros radījis vairāk nekā tūkstoti 
skiču. 
 
Katru plenēra dienu mākslas studijas audzēkņi apmeklē kādu muzeju, lai iedvesmotos no citu 
mākslinieku veikuma – dažkārt arī tur tiek veidotas skices. Savukārt, staigājot pa pilsētu, viņi vēro 
arhitektūru, vērtē, kā vecā Hamburga savijas ar jauno. «Patiesībā – skicējot var daudz ko atklāt, jo 
skicēšana prasa krietni lielāku iedziļināšanos detaļās nekā, piemēram, fotogrāfijas uzņemšana. Tā 
es reiz atskārtu, ka daudzu Hamburgas māju stūri nav taisnā, bet šaurā leņķī,» tā mākslinieks. 
 
Vasaras plenēri Jelgavā, Kuldīgā un Hamburgā ir ikgadēja «Mansarda» tradīcija. R.Junkers atklāj, 
ka labprāt audzēkņus ved uz pilsētām, kuras pārzina, kurās pats vairākkārt ir bijis un izzinājis. 
 
Ar pietāti pret pamatvērtībām 
 
Nākamgad mākslas studijai «Mansards», ko R.Junkers vada kopā ar mākslinieci Kristīnu Landau-
Junkeri, apritēs desmit gadu, un šobrīd tā pulcē vairākus desmitus bērnu, jauniešu un pieaugušo, 
kuri vēlas apgūt klasiskas mākslas vērtības. «Es turos pie pamatvērtībām – uzskatu, ka sākumā 
bērniem jāapgūst mākslas pamati un tikai tad var sākt eksperimentēt, nevis otrādi. Arī mākslinieks 
dažreiz uztaisa kādu neparastu instalāciju – tā izskatās labi, bet ir svarīgi, lai tai būtu arī 
mākslinieciskā vērtība, doma. Tie interesantie darbi, manuprāt, aiziet šaurā līmenī – nedomāju, ka 
to vajadzētu kultivēt,» pārdomās dalās R.Junkers. 
 
Viņš uzskata, ka pedagogam ir jāpalīdz audzēkņiem un nav slikti darbus radīt kopā. «Ja jau 
skolotājs nedrīkst palīdzēt, tad kam viņš vispār ir vajadzīgs? Es palīdzu bērniem veidot darbus, tikt 
uz pareizajām sliedēm. Ir pedagogi, kuri, iespējams, to nevar, jo ir teorētiķi, nevis mākslinieki, tādēļ 
es labprāt dalos savā pieredzē,» atklāj mākslas studijas vadītājs. «Daudzi nevēlas domāt, bet triept 
uz audekla krāsas, taču es cenšos parādīt, ka ar iemaņām un vienkāršiem materiāliem, piemēram, 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/visu-muzu-esmu-dzivojis-no-makslas
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zīmuli un guašu, var radīt vērtīgus darbus. Nav nepieciešams drukāt bērnu darbu reprodukcijas uz 
dārgām planšetēm vai papīra – arī autentiski darbiņi ir vērtīgi,» tā R.Junkers. 
 
Lielu gandarījumu mākslas pedagoģijā viņam sagādā tuvā saikne ar audzēkņiem un viņu 
vecākiem, kas palīdz veiksmīgāk atrast pieeju katram studijas dalībniekam. «Lielās skolās 
pedagogi pat nepazīst visus bērnus, kur nu vēl viņu vecākus. Man ir iespēja izjust katra bērna 
individualitāti. Viens pedantiski klausa, ko es stāstu, un pilda visus uzdevumus, savukārt cits pats 
ir liels mākslinieks un manī vispār neklausās. Katram ir vajadzīga citāda pieeja,» ar smaidu teic 
pedagogs. 
 
Mākslā neiztikt arī bez matemātikas un ķīmijas 
 
R.Junkers atklāj, ka nolēmis kļūt par mākslinieku jau sešu gadu vecumā. Viņš ir absolvējis Liepājas 
Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās noformēšanas nodaļu, bijis mākslinieks Kuldīgas un 
Dobeles Lauktehnikas apvienībā un Vecauces pilī, kur vadījis arī bērnu un jauniešu mākslas 
studiju. Tāpat R.Junkers vadījis Bēnes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļu. «Visu mūžu esmu dzīvojis no mākslas. Protams, nevaru teikt, ka esmu daudz sapelnījis, 
bet izdzīvojis gan. Uzskatu, ka viss ir atkarīgs no tā, cik daudz pats esi gatavs darīt. Piemēram, 
kad pieņēma likumu, ka arī mākslas skolotājiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība, izstudēju 
pedagoģiju. Tāpat uzskatu, ka māksliniekam ir jāzina matemātika, fizika, ķīmija, lai var aprēķināt, 
piemēram, scenogrāfijas mērogu un izvērtēt tās transportēšanas veidus, izprast materiālu ķīmiskās 
īpatnības,» spriež R.Junkers, kurš apguvis arī datordizainu Liepājas Universitātē. 
 
Mākslinieks atklāj, ka viss nācis pamazām. Šobrīd viņa vadītā mākslas studija darbojas divās vietās 
– tā atrodas gan Jāņa ielā, gan arī pie pilsētas bibliotēkas –, taču pirms desmit gadiem, kad 
pārcēlies uz dzīvi Jelgavā, R.Junkeram bijuši vien četri audzēkņi. «Pieņēmu lēmumu, ka vēlos 
veidot savu mākslas apmācības modeli, mācot tikai to, kas, manuprāt, ir svarīgs. Lai attīstītos, 
vajadzēja plašāku vidi, tādēļ pieņēmām lēmumu pārcelties uz Jelgavu,» stāsta mākslinieks. 
 
Scenogrāfija ir sadarbība 
 
Pirmais Ā.Alunāna Jelgavas teātra iestudējums, kura scenogrāfiju veidoja R.Junkers, bija režisores 
Lūcijas Ņefedovas «Sprīdītis», kas pirmizrādi piedzīvoja 2011. gadā. «Protams, uzsākt darbību 
jaunā vietā nebija viegli, bet man bija pieredze, savs mērķis. Tā, piemēram, mani uzrunāja Alunāna 
teātra direktors Arvīds Matisons – mākslinieks un scenogrāfs Edvīns Kalnenieks scenogrāfiju vairs 
neveidoja, un vajadzēja atrast kādu, kas to varētu. Atminos, tolaik man nebija ne vajadzīgo 
instrumentu, ne piemērotu telpu, arī laika bija maz, bet es, protams, piekritu. Tas ir mākslinieka 
uzdevums – atrast radošu risinājumu. Man toreiz viss izdevās, un sadarbību turpinām arī šobrīd,» 
stāsta R.Junkers. 
 
Rudenī Jelgavā notiks Ā.Alunāna Jelgavas teātra iestudējuma «Mīlestība un baloži» pirmizrāde, 
pie kura vizuālā noformējuma šobrīd strādā R.Junkers. «Savu māksliniecisko rokrakstu var rādīt 
personālizstādēs, bet scenogrāfiju diktē literārais darbs. «Mīlestība un baloži» risinās krievu sādžā, 
tādēļ iedvesmojos no krievu glezniecības, pētu tradicionālos rakstus un simbolus. Pats ko tādu es 
visdrīzāk negleznotu, bet man kā scenogrāfam jāspēj uztvert iestudējuma raksturu,» tā 
mākslinieks. Viņš uzskata, ka scenogrāfijas veidošana ir kopdarbs – spēja rast kopsaucēju ar 
režisoru, strādāt ar gaismotāju, kuram ir liela nozīme tajā, kā dekorācijas izskatīsies no skatītāju 
skatpunkta. «Šajā procesā ir būtiska sadarbība un savstarpēja uzticēšanās. Tāpat ir svarīgi domāt 
par telpu, tās izmēru – nevar visu piekraut ar dekorācijām, neatstājot vietu aktieriem, vai radīt ļoti 
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dārgu scenogrāfiju, kas sevi neatpelna. Tāpēc arī tas ir teātris – lai aktieri konkrēto ainu uzburtu. 
Ne vienmēr uz skatuves ir jānoliek sofa – to var apspēlēt,» vērtē R.Junkers, papildinot: scenogrāfiju 
viņš neveido kā amatnieks, bet gan izdzīvo katru iestudējumu. 
 
Māksla uztvert sajūtu kopumu 
 
Daudzi jelgavnieki R.Junkeru pie molberta redzējuši dažādos pilsētas notikumos, piemēram, Baltā 
galdauta svētkos pilsētas bibliotēkas pagalmā, Piena paku laivu regatē, gleznā tverot tā brīža 
sajūtas. «Iemūžinot gleznā kādu notikumu, cenšos parādīt kopējo iespaidu – visu pasākumā 
valdošo sajūtu atspoguļojumu,» atklāj mākslinieks, papildinot: ir svarīgi saprast, kas būs darba 
centrā, kādu krāsu gammu izvēlēties, lai atspoguļotu konkrēto dienu. 
 
Jāpiebilst, ka R.Junkera pasākumu fiksācijas rotā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 
konferenču zāli, kur viņa darbi izvietoti uz nenoteiktu laiku. «Manuprāt, nav nepieciešams katru 
mēnesi mainīt izstādes – cilvēki tās vienkārši nespēj uztvert. Iespējams, tas ir vajadzīgs pašam 
māksliniekam, bet personīgi man tas nav būtiski, tādēļ personālizstādes veidoju reti. Ja kādam 
patīk mani darbi, gan jau atradīs veidu, kā mani uzrunāt, bet nevienam ar savu mākslu virsū 
nebāžos. Arī plenērā dažreiz pienāk klāt cilvēki un jautā, cik varētu maksāt šis darbs. Es jau varu 
pateikt jebkādu summu, tāpat daudzi nebūs gatavi to maksāt. Simts eiro varbūt skan daudz, bet 
par to naudu ir jādzīvo, jāielej degviela... Es gleznas radīšanā esmu ieguldījis lielu darbu, domājis, 
veidojis skices, tādēļ man ir žēl tā vienkārši no tās šķirties.» 
 
Pats par sevi, bet daļa no pilsētas 
 
R.Junkers spriež, ka reti kurš mākslinieks viņa vecumā spējis iztikt ar mākslu vien – arī viņš nebija 
cerējis, ka soli pa solim izdosies izveidot savu studiju un nodarboties ar to, kas pašam ir būtisks. 
«Varētu šķist, ka esmu privātas mākslas studijas vadītājs un ar pašvaldību man nav nekāda 
sakara, taču es dzīvoju un strādāju Jelgavā, un šī sadarbība ir nepieciešama. Esmu arī Jelgavas 
Mākslinieku biedrības biedrs un atbalstu biedrības izstādes – tam visam ir liela nozīme,» norāda 
mākslinieks. 
 
Viņš augstu vērtē Jelgavā notiekošos smilšu un ledus skulptūru festivālus, kas sniedz iespēju tepat 
redzēt augstas klases tēlniecību. «Man nav būtisks pasākums kā izklaide, bet gan iespēja tajā 
izglītoties. Man ir patīkami skatīties uz skulptūrām, kurās redzu kompozīciju, dažādas formas, – to 
pamatā ir zināšanas. Ar interesi vēroju, kā katrs mākslinieks tehniski un mākslinieciski risinājis 
savu skulptūru. Tāpat pozitīvi vērtēju bērnudārzos izveidotās koka skulptūras, kas ir ne vien ar 
māksliniecisku, bet arī funkcionālu vērtību,» stāsta R.Junkers. Mākslinieks spriež, ka Jelgava ir ne 
vien ražošanas, bet arī kultūras pilsēta, īpaši izceļot Pasta salas arhitektūru un kultūras namu, kurā 
visu laiku notiek pasākumi, kas ir spējīgi pulcēt skatītāju pilnu zāli. 
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Galerijā: 2 attēli 
 
 
Vasaras brīvlaika trešdienas – bibliotēkā 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/vasaras-brivlaika-tresdienas-biblioteka 
17.07.2019. 
 
Katru vasaras trešdienu Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiek brīvlaika aktivitātes 8–12 gadus veciem 
bērniem «Vasarraibumiņi», aicinot iepazīt bibliotēku, piedalīties radošajās darbnīcās, sporta un 
galda spēlēs, kā arī citās izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs. Bērni bibliotēkā katru trešdienu 
gaidīti no pulksten 12 līdz 15. 
«Mēs strādājam ar jebkādu bērnu skaitu. Ir bijušas trešdienas, kad atnāk divi bērni, tāpat ir bijušas 
dienas, kad «Vasarraibumiņi» pulcējuši vairāk nekā desmit interesentu. Lielajiem brāļiem un 
māsām līdzi nāk arī jaunākie brālīši un māsiņas, brālēni un māsīcas – piepulcējas draugi un 
kaimiņi. Interesentu pulciņš aug ar katru nodarbību,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
bibliotekāre Sandra Stiene, papildinot, ka ar bērniem strādā Lasītāju apkalpošanas nodaļas 
bibliotekāres. 
 
Bērniem tiek piedāvāta ekskursija pa bibliotēku un dažādas nodarbošanās, piemēram, 
orientēšanās bibliotēkā, grāmatu meklēšana, radošās darbnīcas – atslēgu izgatavošana, 
gredzentiņu veidošana, apsveikuma kartīšu darināšana, aplikāciju darbi un rokdarbi makramē jeb 
mezglošanas tehnikā, galda un sporta spēles. «Iesaistām bērnus stafetēs, viktorīnās, konkursos, 
dažādos atjautības uzdevumos. Rādām bērniem Kamišibai jeb bilžu teātri, kurā aktieri – teksta 
lasītāji – ir paši bērni, līdz ar to tiek veicināta un popularizēta skaļā lasīšana. Bērniem tiek rādītas 
animācijas un izglītojošas filmas, kā arī rosinām «Vasarraibumiņu» dalībniekus ieteikt spēles un 
rotaļas,» aktivitātes ieskicē S.Stiene. 
 
Daļa bērnu brīvlaika aktivitātes apmeklē katru trešdienu, taču ik nedēļu ir arī tādi, kuri pievienojas 
no jauna. «Mani piedalīties aktivitātēs pamudināja vecāki, jo šeit varu lietderīgi pavadīt vasaras 
brīvlaiku, nevis sēdēt mājās. Tāpat šī ir iespēja sastapt jaunus draugus,» atklāj desmit gadus vecā 
Elizabete. Viņai piekrīt arī astoņgadīgā Melānija un vienpadsmit gadus vecā Alise, norādot, ka 
visinteresantākās ir dažādas aktīvas spēles. 
 
Jelgavas bibliotēkā papildina, ka aktivitāšu laikā bērniem tiek nodrošināts dzeramais ūdens, bet 
par dalību aktivitātēs viņi tiek apbalvoti ar saldumiņu – konfektīti. 

 
Galerijā: 11 attēli 
 
Brīvlaikā dubultojies notriekto velosipēdistu skaits 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/vasaras-brivlaika-tresdienas-biblioteka
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https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/brivlaika-dubultojies-notriekto-velosipedistu-skaits 
19.07.2019. 
 
«Visbiežāk, uzsēžoties uz velosipēda, tā vadītājs jūtas drošs un par sevi pārliecināts, dažkārt – pat 
pārāk, bet aizmirst, ka viņš ir vismazāk aizsargātais satiksmes dalībnieks. Ja autovadītāju vēl var 
pasargāt bleķi, tad velosipēdistu – nekas. Viņš ir vēl neaizsargātāks par gājēju, jo pārvietošanās 
ātrums ir lielāks,» norāda Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja 
Satiksmes uzraudzības rotas inspektors Arnis Eglīte, uzsverot: «Jūnija satiksmes negadījumu 
statistika ir satraucoša – sākoties brīvlaikam, Jelgavā dubultojies notriekto velosipēdistu skaits.» 
Nopietnākais pēdējā laika negadījums piedzīvots 2. jūlijā, kad Lielās un Pasta ielas krustojumā 
automašīna uzbrauca uzreiz diviem velosipēdistiem – meitenei un zēnam, kuri dzimuši 2005. gadā. 
Abi ielu šķērsoja, kad luksoforā dega sarkanā gaisma. Cietušie nogādāti slimnīcā. Arī jūnijā 
notriekti divi jaunieši, kad viņi ar velosipēdu šķērsoja ielu pie sarkanās gaismas. Policijas statistika 
apliecina, ka brīvlaika sākums bijis īpaši satraucošs – jūnijā, salīdzinot ar maiju, reģistrēti uz pusi 
vairāk satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti velosipēdisti. Pēc pieredzētā policija atkārtoti aicināja 
vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību. Būtiskākie no tiem 
– neļaut bērnam braukt ar velosipēdu pa pilsētu, kamēr nav iegūta velosipēdista apliecība; stingri 
ievērot ceļu satiksmes noteikumus; kur vien iespējams, braukšanai izvēlēties veloceliņu, nevis ielu; 
kaut arī noteikumi pieļauj braukšus, labāk krustojumu šķērsot, velosipēdu stumjot; vienmēr ar acu 
kontaktu pārliecināties, vai autovadītājs ir jūs pamanījis; velopasažieriem līdz septiņiem gadiem un 
velobraucējiem līdz 12 gadiem ķivere ir obligāta. 
 
Visbiežāk – bez tiesībām 
 
Šā gada sešos mēnešos Valsts policija Jelgavā kopumā sastādījusi 267 administratīvā pārkāpuma 
protokolus velosipēdistiem, un, kā atzīst A.Eglīte, lielākā daļa no tiem ir par braukšanu bez 
velosipēdista apliecības. Tāpat riteņbraucēji sodīti par ielas šķērsošanu pie sarkanās gaismas, par 
atstarotāju un lukturu neesamību, kā arī braukšanu alkohola reibumā. 
 
Policija neslēpj, ka tai trūkst resursu, lai skrupulozi kontrolētu velosipēdistus, jo «katram jau 
policistu klāt nepieliksi». Arī viens no strīdīgākajiem jautājumiem – ar kādu ātrumu velosipēdists 
šķērso krustojumus un gājēju pārejas – mūsu pilsētā pagaidām nav aktualizēts. A.Eglīte atzīst, ka 
neatceras gadījumu, kad policija Jelgavā ar fotoradaru būtu mērījusi velosipēdistu braukšanas 
ātrumu, taču satiksmes noteikumi paredz, ka velosipēdistiem ir atļauts šķērsot regulējamas un 
neregulējamas gājēju pārejas braukšus ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu 
– apmēram 4–5 kilometri stundā –, un netraucējot gājējiem. Pirms brauktuves šķērsošanas 
jāsamazina ātrums un jāpārliecinās par drošību. Taču realitātē bieži vien velosipēdists pie 
krustojuma uzrodas no nekurienes un tas, ar kādu ātrumu viņš brauc, nav izkontrolējams. 
 
Vēl pagājušajā gadā, veicot nelielu eksperimentu ar pārnēsājamo fotoradaru, TV raidījums 
«Zebra» noskaidroja, cik ātri Rīgā pārvietojas velosipēdisti. Secinājums: gājēju pāreju, kas ar 
velosipēdu jāpārbrauc gājēja ātrumā, riteņbraucēji šķērsoja ar ātrumu 21–25 kilometri stundā… 
 
Sods neizglābs bērna dzīvību 
 
Taču, kā akcentē policija, ja runā par bērniem un jauniešiem, tad neviens administratīvais sods 
negarantē mazā velosipēdista pasargāšanu no nelaimes. «Vienīgais pareizais ceļš ir bērnu un 
jauniešu izglītošana jeb preventīvais darbs. Un tam jāsākas ģimenē – vecākiem pirmām kārtām 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/brivlaika-dubultojies-notriekto-velosipedistu-skaits
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vajadzētu pajautāt pašiem sev, kad pēdējo reizi ar bērnu pārrunāti ceļu satiksmes drošības 
jautājumi,» uzsver A.Eglīte. 
 
Gan Valsts policija, gan Jelgavas Pašvaldības policija, gan Ceļu satiksmes drošības direkcija 
(CSDD) regulāri rīko izglītojošus un informatīvus pasākumus skolās par drošību uz ceļa, taču, ja 
šajā darbā neiesaistās arī ģimene, bērnam par to atgādinot ikdienā, tad rezultātu sasniegt ir ļoti 
grūti. Apgūtais ātri aizmirstas, bet jaunā velosipēdista pārliecība par savām spējām tikai aug – 
austiņas ausīs, mūzika skan, apkārt notiekošo nedzird, galvu – ne pa labi, ne pa kreisi, un tad vēl 
doma: paspēšu pārbraukt pirms mašīnas… Bet nepaspēj… 
 
Veloapmācību pilsētā trūkst 
 
Velosipēdista apliecību, nokārtojot eksāmenu, var iegūt no 10 gadu vecuma. Tas iespējams CSDD 
nodaļās, kā arī atsevišķās skolās. Mācīties var gan CSDD mājaslapā, kur izveidota atsevišķa 
sadaļa bērniem ar plašu materiālu klāstu arī topošajiem velosipēdistiem, gan arī izmantojot mācību 
grāmatu «Jaunajam velosipēdistam». Taču, kā atzīst vecāki, Jelgavā trūkst iespēju bērniem 
apmeklēt nodarbības, kurās pirms eksāmena profesionāļa vadībā varētu mācīties. Šāda iespēja 
esot atsevišķās skolās mācību gada laikā, taču, kā norāda ne viens vien skolēns, mācību gada 
laikā reti izdodas šādas nodarbības apmeklēt, jo tās sakrīt ar citiem pulciņiem. 

Pavasara brīvlaikā pirmo reizi šādu iniciatīvu uzņēmās Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis», bērniem 
nedēļas garumā rīkojot nodarbības, kas noslēdzās ar veloeksāmenu. Interese bija milzīga – grupa 
tika nokomplektēta pāris stundu laikā –, un, redzot lielo atsaucību, bibliotēka šo iniciatīvu turpina 
arī vasaras brīvlaikā. Jūlija pirmajā nedēļā bibliotēkā mācījās 29 bērni, nākamā grupa darbu sāks 
augustā, bet arī tā jau ir pilnībā nokomplektēta. Bibliotēka ir gatava šo aktivitāti turpināt arī nākamā 
mācību gada brīvlaikos. «Tas apliecina, ka pieprasījums ir, bet piedāvājuma nav. CSDD ir 
izveidojusi fantastisku metodisko materiālu, kuru bērniem vien atliek pasniegt, bet diemžēl trūkst 
cilvēku, kas to uzņemtos darīt,» spriež «Zinīša» vadītāja Baiba Karčevska, piebilstot, ka 
būtiskākais, ko novērtē gan bērni, gan viņu vecāki, ir tas, ka nodarbībās zināšanas netiek iekaltas, 
bet katru situāciju izrunā, apspriež, lai bērns to spētu izprast. «Ir vecāki, kuri atzīst, ka sausu muti 
jau izrunājuši, bet bērns to nedzird, tādēļ labāk esot, ja izpratni par ceļu satiksmes drošību sniedz 
kāds no malas,» piebilst B.Karčevska. 

Mammas grib, lai mācās pat bērni ar tiesībām 

«Mums bija vairāki gadījumi, kad vecāki nodarbībām vēlējās pieteikt bērnus, kuri CSDD jau ir 
nokārtojuši eksāmenu un ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību. Viņi šo vēlmi argumentēja 
pavisam vienkārši: bērns iemācījās pareizās atbildes, nokārtoja eksāmenu, bet izpratne par 
drošību uz ceļa esot nepietiekama. Arī mēs to izjūtam savās nodarbībās – ja nedēļas sākumā 
bērnam izpratnes visbiežāk nav, tad pēc nedēļu ilgām nodarbībām situācija mainās,» spriež 
B.Karčevska. 

«Viņš jau gribētu pats uz Pasta salu aizbraukt, bet, kamēr nav tiesību, es saku striktu «nē». Tieši 
tāpēc arī puiku pieteicu veloapmācībām – drošībai ir jābūt pirmajā vietā,» saka Alla. Arī Ludmila 
atzīst, ka pagaidām 10 gadu vecā mazmeita ar riteni brauc tikai pie omes laukos: «Kamēr nav 
tiesību un bērns nezina satiksmes noteikumus, pilsētas ielās nav ko darīt. Pa vasarām viņa dzīvo 
laukos, un tad jau ir vienkāršāk, bet es domāju, ka, arī atgriežoties pilsētā, vecāki viņu vienu vismaz 
pagaidām ar riteni uz ielas nelaidīs.» 
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 «Es pat nepieļauju tādu domu, ka bērni bez tiesībām varētu braukt pa pilsētu! Esmu meiteņu tante, 
tāpēc atbildība ir divtik liela – abas pie mums dzīvo tikai vasaras mēnešos, pārējā laikā viņas ir 
Īrijā, kur arī dzimušas. Tiklīdz uzzināju par šādu iespēju, nedomājot meitenes pieteicu nodarbībām, 
jo ar riteni braukt viņām gribas, arī es pati braucu, bet bez saprašanas un tiesībām to nedrīkst 
ļaut,» saka Eva. 

Ne bez grēka… 

Tomēr ne visu mazo jelgavnieku vecāki ir tik apzinīgi. Dienā, kad «Zinītī» bērniem bija jākārto 
veloeksāmens, pie bibliotēkas durvīm stāvēja ne viens vien velosipēds. Un arī daži bērni atzina, 
ka pa pilsētu brauc bez tiesībām un saprašanas par ceļu satiksmes noteikumiem. «Man vecāki jau 
pasen ar riteni ļauj braukt uz treniņiem no RAF masīva uz centru. Es cenšos būt ļoti uzmanīgs,» 
vēl pirms tiesību iegūšanas atzina 13 gadu vecs jaunietis. 

Negadījumu statistika apliecina, ka ceļu satiksmes noteikumus neievēro ne vien tie, kuri tos nezina, 
bet arī jaunieši, kuri jau ir ieguvuši velosipēdista apliecību. Arī 2. jūlijā notriektajiem jauniešiem tā 
bija. Tāpēc policija vēlreiz aicina vecākus negaidīt, līdz notiek nelaime, bet regulāri pārrunāt ar 
savu bērnu drošību uz ceļa, viņa braukšanas kultūru un pārliecināties, ka bērns izprot, kādas var 
būt pārgalvības sekas. 

Ceļu satiksmes negadījumi šogad Jelgavā, kuros iesaistīti velosipēdisti 

Janvāris – 0     

Februāris – 1   

Marts – 0    

Aprīlis – 3  

Maijs – 3    

Jūnijs – 6 

 
Galerijā: 6 attēli 
 
 
"Kļūdies tā, lai citiem prieks" 
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https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-kludies-ta-lai-citiem-prieks-2019-07-31/ 
31.07.2019. 
 
Augusta mēnesī, Pārlielupes bibliotēkā, ikviens ir laipni aicināts apskatīt Latviešu valodas 
aģentūras piedāvāto izstādi "Kļūdies tā, lai citiem prieks". 
Fotogrāfiju un stāstu konkursa rezultātā tapusi izstāde, kur konkursa dalībnieki saskatījuši 
apkārtējā vidē esošās valodas zīmes, kas piesaista uzmanību ar neparastu iztēli, vārdu spēlēm, 
asociācijām, liek pasmaidīt un priecāties par valodas tēlainību, zīmju autoru jaušu vai nejaušu 
radošumu. 
 
Ienāc, apskaties un gūsti pozitīvas emocijas! 

 
  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/-kludies-ta-lai-citiem-prieks-2019-07-31/


 16

2 

JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 08.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 12 
 Facebook.com sekotāju skaits – 843 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 892 
 Twitter.com sekotāju skaits – 644 
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Portāls Publikāciju skaits 
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www.jelgava.lv  9 

www.zz.lv  8 

www.jelgavniekiem.lv  1 

www.biblioteka.lv  4 

www.novaja.lv  3 
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Miezītes bibliotēkā noslēgumam tuvojas pēcremonta labiekārtošanas darbi (FOTO) 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/miezites-biblioteka-noslegumam-tuvojas-pecremonta-
labiekartosanas-darbi-foto-243082 

02.08.2019. 

Miezītes bibliotēkā noslēgumam tuvojas pēcremonta labiekārtošanas darbi, taču jaunas idejas 
neizsīkst 

“Grāmatas”, “idejas”, “izglītība”, “labo sajūtu vieta”, “nākotne”. Tie ir daži no vārdiem, kas kopš 
pavasara lasāmi uz Miezītes bibliotēkas sienas, realizējot Miezītes un Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
bibliotekāru ideju. Pati ēka ir ieguvusi koši oranžu krāsojumu, un pat nezinātājam nu pabraukt 
garām bibliotēkai būs grūti. Tajā noslēdzies remonts, kas sākās pērnā gada nogalē, un atlikuši vien 
labiekārtošanas darbi. Jau septembrī, kad iecerēta bibliotēkas atklāšana, lasītāji varēs novērtēt 
visas pārmaiņas, pēc kurām bibliotēka būs kļuvusi gaišāka, mājīgāka un pieejamāka. 

Darbs nepārtrūkst 

Miezītes bibliotēka dibināta 1947. gada 15. aprīlī kā Jelgavas apriņķa bibliotēka. Tās pirmā 
mājvieta bija Valdekas pilī, kur bibliotēka uzsāka darbību ar 6000 grāmatu krājumu. Pirmajā gadā 
to apmeklēja 316 lasītāju. 20. gadsimta 50. gadu sākumā apriņķa bibliotēka pārcēlās uz jaunām 
telpām Raiņa ielā 36, kuras apsaimniekoja līdz 1978. gadam. Šajā laikā bibliotēkai tika mainīts 
nosaukums, tā kļuva par Jelgavas pilsētas 3. bibliotēku, bet pēc tam – par Jelgavas rajona Centrālo 
bibliotēku. Pašreizējā ēka Dobeles šosejā 100 celta 1977. gadā, un Jelgavas rajona Centrālā 
bibliotēka tajā atradās kopš 1978. gada. 1997. gadā bibliotēka nonāca Jelgavas pilsētas domes 
valdījumā kā pilsētas 3. bibliotēka, Zinātniskās bibliotēkas filiāle. Kopš 1999. gada bibliotēka nes 
tās pašreizējo nosaukumu. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/miezites-biblioteka-noslegumam-tuvojas-pecremonta-labiekartosanas-darbi-foto-243082
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/miezites-biblioteka-noslegumam-tuvojas-pecremonta-labiekartosanas-darbi-foto-243082
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Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute, kura dažādos amatos šeit strādā kopš 1980. gada 
(kopš 1998. gada kā vadītāja), atminas, ka pēdējo reizi bibliotēka remontēta 1986. gadā, kad tika 
veikts kosmētiskais remonts. Lai arī šoreiz vairākus mēnešus bibliotēkā putēja remonta putekļi, tā 
bija slēgta vien uz kāpņu remonta laiku un citā laikā lasītāju apkalpošanu nepārtrauca. 

Būs pasākumu zāle 

Šopavasar veikto remontdarbu rezultātā paaugstināta ēkas energoefektivitāte – nomainīti vecie 
elektrības un siltuma tīkli, siltināta ēkas fasāde, nomainīts un siltināts jumts. Atjaunoti arī 
kanalizācijas tīkli, ierīkots moderns apgaismojums. Tā kā ēka jau celta bibliotēkas vajadzībām, tajā 
ir daudz logu, kas nodrošina dabīgo apgaismojumu. Ēkas pirmajā stāvā paplašinātas labierīcības, 
lai tās būtu pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, savukārt viņu nokļūšanu bibliotēkā 
nodrošina izbūvētais panduss. 

Ēkas pirmajā stāvā izmainīts izkārtojums. Telpā, kur iepriekš atradās nozaru literatūra un lasītava, 
atbrīvota vieta bērniem, kuri nu varēs brīvi izpausties. Savukārt otrajā stāvā atradīsies pasākumu 
zāle, kurā paredzēts satilpt ap 40 cilvēku, būs pieejams arī projektors. Iepriekš šī telpa 
apmeklētājiem bija slēgta. Blakus izveidota arī virtuvīte, tāpēc zāle būs labi piemērota gan 
semināriem, gan citiem pasākumiem, kurus varētu rīkot ne vien bibliotēka, bet arī jebkurš 
interesents. Atsevišķa telpa atvēlēta nozaru literatūrai, gaitenī varēs rīkot izstādes. 

Domā par jauniešiem 

Otro stāvu kā līdz šim apdzīvos arī bērnu un jauniešu centra “Junda” brīvā laika klubs “Pietura”. 
Šeit ir arī neliela telpa mazākiem domubiedru pulciņiem. J.Treigute spriež, ka nākotnē tajā varētu 
notikt dambretes un šaha spēles. Viņa arī prāto, kā bibliotēkai piesaistīt pusaudžus. Vairojot 
patriotismu, te varētu notikt, piemēram, zemessargu pasniegtas nodarbības puišiem. Ideju 
netrūkst, taču bieži tās apstājas pie finansējuma trūkuma. Un tad ir labi, ja sadarbībai piekrīt draugi 
un paziņas. 

Līdz ar remonta noslēgšanos Jelgava iegūs par vēl vienu gaišu un sakārtotu bibliotēku vairāk. 
Pirms trim gadiem izremontēta Pārlielupes bibliotēka. Lai arī, kā atzīst Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
vadītāja Lāsma Zariņa, darāmā vēl gana daudz, apmeklētājiem un, domājams, arī darbiniekiem 
patīkamākas kļuvušas arī pilsētas galvenās bibliotēkas telpas. Savukārt nākamā gada sākumā uz 
izremontēto ēku Zemgales prospektā 7 varētu pārcelties bērnu bibliotēka “Zinītis”. 

Ar sirdi un dvēseli 

2017. gadā Miezītes bibliotēku apmeklējuši 926 lasītāji, taču, kā atzīst J.Treigute, lasītāju skaits ar 
katru gadu aug. Viņi labprāt lasa ne vien daiļliteratūru, bet arī žurnālus. Kopš teju katram brīvi 
pieejams internets, gan samazinājusies interese par nozaru literatūru. Tāpat Miezītes bibliotēka 
piedalās Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētajā mērķprogrammā “Bērnu žūrija”, kas radīta, lai 
veicinātu bērnos lasītprieku, Mazo pūcēnu skoliņas aktivitātēs, šeit darbojas arī Vecmāmiņu 
klubiņš, kas sanāk reizi mēnesī. 

Liels palīgs darbā ar lasītājiem ir ilggadējā bibliotekāre Alla Fialkovska, kura “bibliotēkā strādā ar 
sirdi un dvēseli” un ar kuru kopā divatā lasītāji tiek apkalpoti gadus 30. Lasītāji novērtējot, ka 
Miezītes bibliotēka ir atvērta arī sestdienās – ja darbadienās uz citu bibliotēku nesanāk paspēt, 
visu cauru gadu Miezītes bibliotēka lasītājus gaida nedēļas pirmajā brīvdienā. Turklāt zinātāji 
novērtēs – blakus ikdienas daiļliteratūrai un uzziņu literatūrai bibliotēkā atrodami arī seni izdevumi, 
kā, piemēram, 1898. gada Bībele, 1910. gada pavārgrāmata vai 1911. gada enciklopēdija “Vīrietis 
un sieviete”. 



 16

4 

 

Galerija: 20 attēli 

 

Publicēts arī: 

Pārdzimst Miezītes gaismas pils 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pardzimst-miezites-gaismas-pils-243047 

01.08.2019. 

 

Vārdu spēles fotoattēlos 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/vardu-speles-fotoattelos 

03.08.2019. 

Līdz vasaras beigām Pārlielupes bibliotēkā apskatāma Latviešu valodas aģentūras veidotā 
ceļojošā fotogrāfiju izstāde «Kļūdies tā, lai citiem prieks» – tajā apkopotas fotogrāfijas, kurās 
iemūžinātas apkārtējā vidē esošās valodas zīmes, kas piesaista uzmanību ar vārdu spēlēm, 
asociācijām, liek pasmaidīt un priecāties par valodas tēlainību, zīmju autoru jaušu vai nejaušu 
radošumu. 

Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola stāsta, ka izstāde tapusi 
2017. gadā, kad, svinot ikgadējo Eiropas Valodu dienu, aģentūra izsludināja fotogrāfiju un stāstu 
konkursu «Kļūdies tā, lai citiem prieks», aicinot ikvienu fotoattēlos tvert interesantus vārdu 
salikumus, vārdu spēles. Konkursa dalībnieki savu fotoattēlu bija aicināti papildināt ar stāstu, kurā 
izklāstīts, kādēļ šī vizuālā informācija piesaistījusi uzmanību un kādas asociācijas raisījusi. 

«Pirmo šādu konkursu izsludinājām 2015. gadā – tas bija fotogrāfiju un stāstu konkurss «Saredzi 
valodu, saredzi stāstu!». Aicinājām iesūtīt fotogrāfiju, kurā redzams kādas Eiropā sastopamas 
valodas vārds, vārdu salikums, frāze vai izteiciens, papildinot to ar stāstu par fotogrāfijas tapšanu 
un norādot vārda saikni ar Latviju un latviešu valodu. Savukārt 2016. gadā organizējām konkursu 
«Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu». Dalībniekiem apkārtējā vidē Latvijā un citās pasaules 
valstīs bija jāmeklē labi vārdi, jānofotografē šīs valodas zīmes, papildinot ar stāstu par attēla 
izcelsmi. Bet pērn Latviešu valodas aģentūra izsludināja fotogrāfiju un stāstu konkursu skolēniem 
un pieaugušajiem «Vārds (ne) vietā». Aicinājām pievērst uzmanību tekstiem, valodas zīmēm un to 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pardzimst-miezites-gaismas-pils-243047
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/vardu-speles-fotoattelos
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novietojumam vidē, nejaušības spēkam, kas liek pasmaidīt par autora tīšu vai nejaušu radošumu,» 
stāsta I.Vītola. 

Izstāde «Kļūdies tā, lai citiem prieks» Pārlielupes bibliotēkā tās darba laikā apskatāma līdz 31. 
augustam. 

 

Galerija: 6 attēli 

 

Ģimenes dienā – kendamas sacensības un kopīgas gleznas radīšana 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-kendamas-sacensibas-un-kopigas-
gleznas-radisana 

06.08.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka arī vasarā lielus un mazus jelgavniekus aicina uz Ģimenes dienu, kas 
bibliotēkas pagalmā notiks 14. augustā no pulksten 14 līdz 16. Pasākuma programmā – prasmju 
rotaļlietas kendamas alternatīvu darināšana, kendamas sacensības, kopīga mākslas darba 
radīšana un citas izzinošas aktivitātes. 

«Mūs uzrunāja pulciņš «Ripo auto» no Brocēniem, kas arī iepriekš piedalījies bibliotēkas rīkotajā 
Ģimenes dienā. Mums ir veiksmīgas sadarbības pieredze, tādēļ labprāt arī šoreiz piedāvāsim 
kopīgas aktivitātes,» saka Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, skaidrojot, ka 
«Ripo auto» ir Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra radoši tehniskais pulciņš, kura 
dalībnieki jelgavniekiem mācīs darināt kendamas turētāju un kendamas alternatīvas – kenkubus, 
kubkubus un kentabus –, ādas aproces un spiedogus. Pulciņa vadītājs Zigmunds Zaļenko vērtē, 
ka šī ir lieliska iespēja Brocēnu bērniem un jauniešiem paviesoties Jelgavā, iegūt domubiedrus un 
dalīties pieredzē. 

Tāpat bibliotēkā notiks kendamas sacensības, ko organizē sporta veikals «Besport» sadarbībā ar 
«Krom kendama Latvia». Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošinās arī balvas. Z.Zaļenko 
norāda, ka interesentiem uz Ģimenes dienu līdzi jāņem sava kendama, ar kuru sacensībās būs 
jāpilda dažādi uzdevumi. 

Savukārt bibliotēkas pagalmā kopā ar mākslinieku mākslas studijas «Mansards» vadītāju Raiti 
Junkeru taps lielās Jelgavas ģimenes glezna – katrs pasākuma dalībnieks būs aicināts gleznā 
iemūžināt sevi. L.Zariņa atklāj, ka, iespējams, kopīgi radītais darbs vēlāk būs publiski apskatāms. 

Bet savas zināšanas un veiklību Jelgavas ģimenes varēs pārbaudīt stafetē «Uzvar veiklākais», kā 
arī izzinošajos eksperimentos «Pēti, izmēģini, darbojies!». 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-kendamas-sacensibas-un-kopigas-gleznas-radisana
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/gimenes-diena-kendamas-sacensibas-un-kopigas-gleznas-radisana
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Piedalīties Jelgavas pilsētas bibliotēkas Ģimenes dienā aicināts ikviens. Dalība – bez maksas. 

 

 

Publicēts arī: 

Bibliotēka aicina uz Ģimenes dienu 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-243163 

08.08.2019. 

Vasaras ģimenes diena bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/vasaras-gimenes-diena-biblioteka-2019-07-22/ 

13.08.2019. 

 

Iepazīsti augusta grāmatu jaunumus! 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazisti-augusta-gramatu-jaunumus 

12.08.2019. 

15. augustā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena, aicinot ikvienu lasītāju no 
pulksten 10 līdz 17 iepazīties ar šā mēneša bibliotēkas jaunieguvumiem. 

Jauno grāmatu dienā lasītāji tradicionāli varēs apskatīt un rezervēt lasīšanai pēdējā mēneša laikā 
saņemtās grāmatas, CD un citus izdevumus, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu, uzzināt vairāk par 
bibliotēku un tās daudzveidīgajiem pakalpojumiem. 

Pie lasītājiem savu ceļu uzsāks populārā norvēģu rakstnieka Jū Nesbē jaunākais kriminālromāns 
«Nazis», iecienītā krievu autora Viktora Suvorova jaunākā grāmata «Specnazs», Daces Judinas 
un Artura Nīmaņa jaunākais kopdarbs «Devītais», bērnu iemīļotā košā «Rotaļlietu stāsta» 4. 
kinostāsts, Alisonas Brenegenas «Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un 
dizaineriem», kas varētu palīdzēt radošajās industrijās strādājošajiem apgūt pamatprincipus 
patstāvīgas un veiksmīgas karjeras veidošanā, somu rakstnieces Eves Hietamies romāns «Tētis 
uz pilnu slodzi» par to, kā vīrietim uzņemties mātes lomu un vienam pašam audzināt savu 
pirmdzimto, kā arī daudzi citi izdevumi. 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-uz-gimenes-dienu-243163
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/vasaras-gimenes-diena-biblioteka-2019-07-22/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/iepazisti-augusta-gramatu-jaunumus
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Publicēts arī: 

15. augustā pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/15-augusta-pilsetas-biblioteka-notiks-jauno-
gramatu-diena/ 

12.08.2019. 

 

Bibliotēkas pagalmā – māksla, eksperimenti un sacensību gars 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-pagalma-maksla-eksperimenti-un-sacensibu-
gars 

14.08.2019. 

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā bibliotēkas lasītājus un citus interesentus pulcēja 
Ģimenes diena, kurā īpašu apmeklētāju interesi raisīja prasmju rotaļlietas kendamas sacensības. 
Līdztekus tām pasākuma dalībnieki varēja piedalīties stafetē, izzinošos eksperimentos un kopīgas 
gleznas veidošanā, uz 120X240 centimetru liela audekla iemūžinot sevi un savas šīsdienas 
sajūtas. 

«Ar kendamu darbojos jau aptuveni pus gadu – sākumā dažādus trikus apguvu ar drauga 
kendamu, bet vēlāk tiku pie savas. Spēlējot kendamu, es gūstu gandarījumu, kā arī tā attur mani 
no pārmērīgas viedtālruņa lietošanas, jo esmu aizņemts mācoties arvien jaunus trikus,» atklāj 
divpadsmit gadus vecais Kaspars no Brocēniem, kurš šodien startēja kendamas sacensībās. Bet 
jelgavnieks Krišjānis, kurš šoruden uzsāks mācības 4. klasē, kendamu pārvalda, kopš 2. klases, 
un atklāj, ka vidēji dienā tai velta divas stundas. «Pārsvarā kendamu spēlēju mājās, bet jaunus 
trikus mācos no draugiem,» tā uzrunātais Ģimenes dienas dalībnieks. Kendamas sacensību 
organizators Mairis Loiko norāda, ka sacensību koncepti ir ļoti dažādi, taču šodien turnīra dalībnieki 
tika sadalīti pa divi, aicinot katru otram parādīt trikus, kurus pāriniekam ar trim mēģinājumiem 
jāatkārto – sacensības turpinās, līdz noskaidrots turnīra prasmīgākais spēlētājs. Jāpiebilst, ka 
sacensībās piedalījās interesenti no Jelgavas, Brocēniem, Skrundas un Rīgas. 

Tāpat radošajās darbnīcās prasmju rotaļlietas kendamas mīļotāji varēja ne vien iemācīties darināt 
kendamas turētāju, bet arī kendamas alternatīvas – kenkubus, kubkubus un kentabus. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā šodien tapa kopīgi radīts mākslas darbs – Jelgavas ģimenes 
glezna, ko ar savu otas pieskārienu varēja papildināt ikviens interesents. «Aicināju katru brīvi 
izpausties, izvēloties sev atbilstošu krāsu, formu – šādu darbu iznākums nekad nav paredzams, 
taču interesants. Dažkārt var pat izgriezt kādu darba detaļu, kas var kļūt par patstāvīgu mākslas 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/15-augusta-pilsetas-biblioteka-notiks-jauno-gramatu-diena/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/15-augusta-pilsetas-biblioteka-notiks-jauno-gramatu-diena/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-pagalma-maksla-eksperimenti-un-sacensibu-gars
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-pagalma-maksla-eksperimenti-un-sacensibu-gars
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darbu,» vērtē mākslinieks mākslas studijas «Mansards» vadītājs Raitis Junkers. Viktorija Lelde un 
Emīlija, kuras piedalījās gleznas tapšanā, atklāj, ka līdz šim nekad nav bijušas daļa no tik vērienīga 
kopdarba – šī ir lieliska iespēja izpausties un improvizēt. 

Bet dažādas fizikas likumsakarības praksē varēja izzināt, vērojot un piedaloties nelielos 
eksperimentos, pārliecinoties, piemēram, par to, ka papīra lapa var noturēt ūdens glāzē esošo 
ūdeni, arī tad, ja glāze ir apgriezta otrādi. 

 

Galerija: 10 attēli 

 

Publicēts arī: 

Kendama, krāsas un eksperimenti (FOTO) 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/kendama-krasas-un-eksperimenti-foto-243299 

14.08.2019. 

Aizvadīta Vasaras ģimenes diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aizvadita-vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-
biblioteka-2019-08-15/ 

15.08.2019. 

Aizvadīta Vasaras ģimenes diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

https://www.biblioteka.lv/aizvadita-vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

15.08.2019. 

 

Vasaras Ģimenes diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/video/vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka 

15.08.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā aizvadīta vasaras ģimenes diena, kurā īpašu apmeklētāju 
interesi raisīja prasmju rotaļlietas kendamas sacensības – tajās piedalījās dalībnieki no Jelgavas, 
Brocēniem, Skrundas un Rīgas. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/kendama-krasas-un-eksperimenti-foto-243299
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aizvadita-vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2019-08-15/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aizvadita-vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2019-08-15/
https://www.biblioteka.lv/aizvadita-vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/video/vasaras-gimenes-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka
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Līdztekus sacensībām Ģimenes dienas dalībnieki varēja piedalīties stafetē, izzinošos 
eksperimentos, radošās darbnīcās un kopīgas gleznas veidošanā, uz 120X240 centimetru liela 
audekla iemūžinot sevi un savas sajūtas. 

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv aicina ielūkoties Ģimenes dienas norisē. 

 

Video reportāža (4:44 min.) 

 

Pilsētas bibliotēka aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-
no-paaudzes-paaudze-1/ 

19.08.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas 
pašvaldības publisko bibliotēku (Lietuvā) aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” 
(“Libraries from generation to generation”) 29. augustā pulksten 10 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
Krišjāņa Barona zālē. 

Konference tiek organizēta, noslēdzot Eiropas Savienības atbalstīta Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 
apmeklētājiem pierobežas reģionā” (Projekta identifikācijas Nr LLI-110) īstenošanu. 

Tā rezultātā Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir 
modernizējušas bibliotēkas pakalpojumus, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – RFID 
drošības vārtus, pašapkalpošanās iekārtas, lai optimizētu bibliotēkas darbu. Savukārt Šauļu 
pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka izveidojusi valodu pašmācības klasi un ģimenes aktivitāšu 
telpu, kurā ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem ir iespēja aizraujoši un saturīgi pavadīt 
brīvo laiku. 

Projekta pievienotā vērtība ir bijusi iespēja mācīties, izzināt visu jauno kopā ar kolēģiem no Šauļu 
un Liepājas bibliotēkām, stiprināt pārrobežu sadarbību starp bibliotēkām un to apmeklētājiem. 

Konferences mērķis ir atskatīties un iepazīstināt bibliotēkas nozares speciālistus un citus 
interesentus ar projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm no 2017. gada pavasara līdz 2019. gada 
vasarai, bet galvenais uzsvars būs projekta rezultātu apkopošanai un ieguvumu izvērtēšanai. 
Noslēguma sarīkojumā tiks diskutēts arī par citiem tradicionāliem un inovatīviem publisko 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-paaudzes-paaudze-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-paaudzes-paaudze-1/
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bibliotēku pakalpojumiem, kur lektori no Bauskas Centrālās bibliotēkas, Šauļu pilsētas pašvaldības 
publiskās bibliotēkas un Ventspils Digitālā centra dalīsies savos pieredzes stāstos. 

Konferences programma 

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot reģistrācijas anketu. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 27. 
augustam. Dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums. 

Konferences publicitātes vajadzībām tās laikā var tikt filmēts un fotografēts. 

Konference tiek organizēta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 
apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 585 262,94EUR, t.sk. 
497 473,48 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekta īstenošanas laiks: 
2017. gada 1. maijs – 2019. gada 31. augusts. 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-
paaudzes-paaudze-243388 

22.08.2019. 

Notiks konference “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1566248400&cat=168&art=46965 

20.08.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” 

https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-
paaudzes-paaudze/ 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-paaudzes-paaudze-243388
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-paaudzes-paaudze-243388
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1566248400&cat=168&art=46965
https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-paaudzes-paaudze/
https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-konferenci-bibliotekas-no-paaudzes-paaudze/
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19.08.2019. 

 

Vienosimies «Baltijas ceļa» trīsdesmitgadē! 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vienosimies-baltijas-cela-trisdesmitgade 

20.08.2019. 

23. augustā apritēs 30 gadi, kopš akcijas «Baltijas ceļš» norises, kad 1989. gada 23. augustā 
aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas 
valstu galvaspilsētas, lai simboliski atspoguļotu kaimiņvalstu vienotību un pieminētu 1939. gada 
23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova–Ribentropa paktu. Godinot 1939. gada 
staļinisma un nacisma upuru piemiņu un «Baltijas ceļa» trīsdesmitgadi, piektdien Jelgavā ikviens 
interesents ir aicināts apmeklēt šiem notikumiem veltītus pasākumus Svētbirzē un Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. 

«Baltijas ceļa» trīsdesmitās gadadienas centrālais notikums mūsu pilsētā būs Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā rīkotais pasākums, kas pulksten 18 sāksies ar muzeja 
galvenā speciālista Edgara Umbraško priekšlasījumu «Baltijas ceļam 30» par šīs akcijas 
nozīmīgumu un idejas aizsākumiem. Pēc priekšlasījuma pasākuma apmeklētāji aicināti pulcēties 
muzeja pagalmā, kur būs iekurts ugunskurs. «Muzeja pagalmā notiks arī dziesmu un dzejas 
kompozīcija «Veltījums «Baltijas ceļam»», pēc kuras ikviens aicināts piedalīties vienotības jostas 
sasiešanā, ietinot tajā savas atmiņas un izjūtas par trīsdesmit gadus seno notikumu,» stāsta 
Jelgavas muzeja direktores vietnieks Gints Putiķis, papildinot – bērni un jaunieši tiks rosināti domāt 
par to, ko mūsdienās nozīmē «Baltijas ceļa» akcija un Baltijas vienotība ceļā uz brīvību un 
neatkarību. Savukārt pasākuma izskaņā akcijas dalībnieki un aculiecinieki aicināti dalīties atmiņu 
stāstos. Muzejā norāda, ka nepiemērotu laikapstākļu gadījumā pasākums norisināsies muzeja 
iekštelpās. 

Dienas pirmajā pusē, pulksten 11, Svētbirzē tradicionāli notiks staļinisma un nacisma upuru 
atceres brīdis, aicinot ikvienu nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš» un pie piemiņas 
akmens. «Šī diena, 23. augusts, pirms trīsdesmit gadiem ieguva jaunu elpu – ticību vienotībai un 
tam, ka vienošanos var panākt bez vardarbības,» vērtē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Lolita Muižniece, norādot, ka atceres brīdī tiks akcentētas 
minētās vērtības. 

Vienlaikus Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs – Pārlielupes, Miezītes un bērnu bibliotēkā 
«Zinītis» – līdz 20. septembrim apskatāma izstāde «Baltijas ceļam 30». «Visās bibliotēkās 
izvietotas grāmatas, periodika, fotogrāfijas un citi bibliotēku fondu materiāli par «Baltijas ceļu»,» 
norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. 

Savukārt Sabiedrības integrācijas pārvalde 26. augustā pulksten 17 aicina uz tikšanos ar Latvijas 
Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un vēsturnieku Andri Tomašūnu, kuri runās par 
«Baltijas ceļu» Latvijas un Jelgavas kontekstā. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/vienosimies-baltijas-cela-trisdesmitgade
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Publicēts arī: 

Aicina vienoties “Baltijas ceļa” trīsdesmitgadē 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-vienoties-baltijas-cela-trisdesmitgade-243429 

22.08.2019. 

Aicina vienoties “Baltijas ceļa” trīsdesmitgadē! 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-vienoties-baltijas-cela-trisdesmitgade!/ 

23.08.2019. 

 

Bibliotēkā brīvi pieejamas brilles lasīšanai 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-brivi-pieejamas-brilles-lasisanai 

21.08.2019. 

Gādājot par lasītāju labsajūtu, Jelgavas pilsētas bibliotēka interesentiem piedāvā bezmaksas 
brilles lasīšanai uz vietas. Šo ideju bibliotēkas kolektīvs aizguvis kādā bibliotēkā Bavārijā, Vācijā, 
un cer, ka arī jelgavniekiem brīvi pieejamas brilles lasītavā būs noderīgas. 

«Vācu bibliotēkas ļoti domā par to, lai apmeklētājs tajās justos ērti – bibliotēkās, kuras apmeklējām, 
bija iespēja iemalkot kafiju vai tēju, pie ieejas redzējām lietussargus, pat šķietami šaurās telpās 
bija izveidoti klusie stūrīši lasīšanai. Tā kā pati ikdienā izmantoju brilles, tās man vienmēr ir tuvumā, 
bet cilvēkiem, kuriem brilles nepieciešamas tikai lasīšanai, bieži vien gadās tās aizmirst mājās, citā 
somā. Cik aktīvi šis piedāvājums tiks izmantots mūsu bibliotēkā, rādīs laiks, bet šobrīd sakām 
paldies SIA «OC Vision» par atsaucību,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece 
Dzintra Punga. 

Brilles lasīšanai atrodas bibliotēkas 2. stāva lasītavā. Ikviens interesents lasīšanai uz vietas 
aicināts izmantot kādu no pieciem briļļu stendā novietotajiem briļļu pāriem, bet pirms došanās prom 
brilles jānotīra ar turpat stendā esošo lupatiņu un jānoliek vietā. Šobrīd plānots, ka akcija 
norisināsies līdz nākamā gada 15. janvārim, taču, ja pakalpojums būs pieprasīts, bibliotēka to 
nodrošinās arī turpmāk. 

 

Publicēts arī: 

Lasītāji var lietot brilles lasīšanai bez maksas 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaji-var-lietot-brilles-lasisanai-bez-maksas/ 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-vienoties-baltijas-cela-trisdesmitgade-243429
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-vienoties-baltijas-cela-trisdesmitgade!/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-brivi-pieejamas-brilles-lasisanai
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaji-var-lietot-brilles-lasisanai-bez-maksas/
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12.08.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā lasāmbrilles 

https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-lasambrilles/ 

16.08.2019. 

 

Piedalies akcijā «Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!» un laimē atpūtu kopā ar ģimeni! 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piedalies-akcija-viriesi-tevi-lasitaji-un-laime-atputu-kopa-
ar-gimeni 

22.08.2019. 

Lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» gaitā izsludināta akcija 
«Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!», aicinot tēvus, lielos brāļus, vectēvus un krusttēvus izlasīt sešas «Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas» kolekcijas grāmatas. 

«Esam novērojuši, ka vīriešiem ir grūtāk atrast motivāciju daiļliteratūras lasīšanai – tostarp grāmatu 
lasīšanai kopā ar bērniem, taču pētījumos pamatots, ka vispozitīvākais iespaids bērniem par 
lasīšanu rodas, klausoties tēva vai vectēva balsī, kamēr viņš lasa priekšā grāmatu. Ar savu 
piemēru vīrietis apliecina, ka lasīšana ir svarīga, visas dzīves laikā noderīga prasme, kas jāattīsta 
un jāpraktizē. Grāmatu lasīšana sniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem, bet augstvērtīgas 
daiļliteratūras lasīšana – arī lielu prieku un vērtīgas pārdomas,» norāda Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. 

Vīrieši aicināti izlasīt četras jaunas pieaugušo literatūras grāmatas, ko atlasījuši literatūras eksperti. 
Bet, lai veidotu dialogu ar ģimenē augošo jauno paaudzi un motivētu bērnus lasīt, jāizlasa arī divas 
grāmatas no «Bērnu un jauniešu žūrijas» grāmatu kolekcijas pēc paša vai kopīgi ar bērnu veiktas 
izvēles. 

Interesenti aicināti doties uz kādu no Jelgavas bibliotēkām, pieteikties dalībai «Vecāku žūrijā», 
izlasīt izvēlētās grāmatas, bet, izlasot tās, aizpildīt elektronisko anketu. Vairāk par akciju var lasīt 
ŠEIT. 

Akcijas dalībnieki var pretendēt uz kādu no 29 vasaras piedzīvojumiem kopā ar ģimeni, piemēram, 
«Tallink» kruīza ceļojumu, Rīgas Motormuzeja, Rīgas Zooloģiskā dārza vai Latvijas Leļļu teātra 
apmeklējumu, kā arī citām balvām. 

 

 

https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-lasambrilles/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piedalies-akcija-viriesi-tevi-lasitaji-un-laime-atputu-kopa-ar-gimeni
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piedalies-akcija-viriesi-tevi-lasitaji-un-laime-atputu-kopa-ar-gimeni
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Publicēts arī: 

Vīrieši aicināti piedalīties lasītāju akcijā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/viriesi-aicinati-piedalities-lasitaju-akcija/ 

22.08.2019. 

 

Pilnveido sevi kādā no 46 «Jundas» pulciņiem! 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilnveido-sevi-kada-no-46-jundas-pulciniem 

23.08.2019. 

Savā 30. – jubilejas – sezonā bērnu un jauniešu centrs «Junda» piedāvās 46 pulciņus, sniedzot 
iespēju interesentiem līdz 25 gadu vecumam lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstot savu radošumu, 
tehniskās iemaņas, valodas un citas prasmes, kā arī iegūstot jaunus domubiedrus un draugus. 
Jaunajā sezonā «Jundas» nodarbību klāstu papildinās pulciņš «Ķīniešu valoda», kurā bērni, sākot 
no 4. klases, varēs apgūt ķīniešu valodas pamatus un izzināt šīs austrumu valsts kultūru. 
Pieteikšanās pulciņiem sāksies 2. septembrī, aicinot interesentus apmeklēt interesējošās 
nodarbības «Jundas» ēkās Pasta ielā 32 un Skolas ielā 2, iepazīties ar pedagogiem un uzzināt 
vairāk par pulciņu norisi. 

«Līdz šim «Jundā» darbojās divi valodu pulciņi – «Latviešu valoda» un «Angļu valoda» –, taču no 
septembra centrā būs iespēja apgūt arī ķīniešu valodu. Jaunais pulciņš ir skolotājas Yue Zhang 
iniciatīva – viņa mūs uzrunāja ar šo ideju, un mēs labprāt to atbalstījām,» stāsta bērnu un jauniešu 
centra «Junda» izglītības metodiķe Kristīne Jankeviča. «Jundas» administrācija vērtē, ka ķīniešu 
valoda varētu būt interesants un saistošs piedāvājums bērniem un jauniešiem. 

Jauno sezonu ar jaunu nosaukumu iesāks daudzu pilsētas ģimeņu iemīļotā «Jundas» «Bēbīšu 
skola», kas turpmāk darbosies kā ««Jundas» skola mazajiem». «No bērna kopšanas atvaļinājuma 
atgriezusies mūsu skolotāja Agnese Ofkante, kura ir lielisks piemērs tam, cik radoša var būt 
daudzbērnu ģimene. Skolotāja bērnus un viņu vecākus iesaista rotaļdziesmās, radošajās 
darbnīcās, vada aktivitātes, kurās tiek attīstītas dažādas maņas. ««Jundas» skola mazajiem» ir 
vieta, kur mācās gan bērni, gan arī vecāki, jo viņiem ir iespēja darboties ar savu bērnu pieredzējuša 
pedagoga vadībā,» norāda «Jundas» direktores vietniece Zane Leikuma. Tāpat šajā pulciņā bērni 
socializējas, mācās dalīties ar rotaļlietām – tas ir īpaši aktuāli ģimenēm, kurās aug viens bērns. 
««Jundas» skolā mazajiem» tiek svinētas gadskārtas, dažādi valsts nozīmes svētki, ir izveidojušās 
savas tradīcijas. Jāpiebilst, ka uzņemšana šajā pulciņā «Jundā» Pasta ielā 32 notiks 3. septembrī 
no pulksten 9.30 līdz 12.00. 

Savu darbību paplašinājis pulciņš «Koka tehnika», kas iepriekš darboties aicināja tikai pamatskolas 
skolēnus, bet septembrī uzņems arī grupu vidusskolēniem un studentiem. «Daudzi šādos 
tehniskajos pulciņos izvēlas attīstīt kādu projektu, piemēram, bijuši gadījumi, kad pulciņā rodas 
iecere par produktu, ko ražot skolēnu mācību uzņēmumā – šī ir iespēja pilnveidot savas prasmes, 
eksperimentēt, iedvesmoties,» vērtē Z.Leikuma. 

Pusaudži un jaunieši, kuri vēl nav izlēmuši, kādā pulciņā iesaistīties, bet ir aktīvi un vēlas uzzināt 
vairāk par savām iespējām pilsētā un pasaulē, aicināti apmeklēt pusaudžu klubu «Bāze» vai 
«Jundas» «Jauniešu klubu». Tā ir iespēja iesaistīties pasākumu organizēšanā, darboties 
brīvprātīgā lomā, satikt domubiedrus, kopīgi spēlēt galda spēles un uzzināt vairāk par dažādām 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/viriesi-aicinati-piedalities-lasitaju-akcija/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pilnveido-sevi-kada-no-46-jundas-pulciniem
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pusaudžu un jauniešu programmām, konkursiem. «Bāze» gaida interesentus vecumā no 10 līdz 
14 gadiem, bet «Jauniešu klubs» pulcē dalībniekus no 15 gadu vecuma. 

Jāatgādina, ka darbību turpinās arī brīvā laika klubs «Pietura» Miezītes bibliotēkā, «Radošā 
studija» un «Trases automodelisms» Jelgavas 6. vidusskolā, kā arī «Sporta tūrisms, alpīnisms un 
klinšu kāpšana» Jelgavas pamatskolā «Valdeka» – attīstības centrā. Organizējot šos pulciņus, 
«Junda» nodrošina iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku netālu no dzīvesvietas Pārlielupē un 
Dobeles šosejas rajonā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem. 

«Junda» sev interesējošo pulciņu aicina izvēlēties bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem. 
«Bieži vien cilvēki ir pārsteigti, ka centrā ko sev saistošu var atrast interesenti līdz pat 25 gadu 
vecumam – tās ir dažādas darbnīcas, piemēram, keramika, ādas plastika, deja, dziedāšana. 
Jāuzsver, ka Jelgavā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, tostarp studentiem, nodarbības 
«Jundā» ir pieejamas bez maksas, bet citā pašvaldībā deklarētajiem interesentiem mēneša maksa 
par dalību pulciņā ir 7,11 eiro,» papildina Z.Leikuma. 

Pieteikšanās nodarbībām sāksies no 2. septembra nodarbību norises laikos pie interešu izglītības 
pedagoga. «Bērni mācību gada pirmajos mēnešos apzinās savu noslodzi mācībās, prioritātes, 
tādēļ nereti gadās, ka kāds no dalības pulciņā atsakās un rodas brīva vieta citam interesentam. 
Tādēļ pat gadījumā, ja kāda pulciņa grupa nokomplektēta jau pirmajās pieteikšanās dienās, tas 
nenozīmē, ka vēlāk neradīsies brīva vieta,» skaidro «Jundā». Sekot līdzi aktuālajai informācijai par 
pulciņiem un to pieejamību var mājaslapā www.junda.lv. Tāpat tur atrodams pieteikšanās 
iesniegums, ko pilngadīgi jaunieši var aizpildīt patstāvīgi, bet jaunāku bērnu iesniegums jāparaksta 
kādam no vecākiem vai aizbildnim. 

«Junda» aicina ikvienu atvērtu, radošu un darboties gribošu bērnu un jaunieti kuplināt centra saimi 
un ar nepacietību gaida mirkli, kad varēs pārvākties uz jaunajām telpām Zemgales prospektā 7, 
kur vienuviet atradīsies visi «Jundas» pulciņi. Bērnu un jauniešu centra administrācija lēš, ka 
pārvākšanās varētu notikt nākamā gada sākumā, un atklāj, ka tā būs 30 gadu jubilejas nozīmīgākā 
dāvana, kas paplašinās «Jundas» iespējas. «Gan šobrīd, gan saistībā ar jauno ēku mums ir daudz 
ideju un ieceru, tādēļ, ja kāds vēlas pievienoties «Jundas» pedagogu kolektīvam, aicinām 
sazināties un kļūt par mūsu kolēģi,» aicina K.Jankeviča. 

 

Galerija: 2 attēli 

 

Atceres brīdī piemin 1939. gada represiju upurus un godina «Baltijas ceļu» 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atceres-bridi-piemin-1939-gada-represiju-upurus-un-
godina-baltijas-celu 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atceres-bridi-piemin-1939-gada-represiju-upurus-un-godina-baltijas-celu
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atceres-bridi-piemin-1939-gada-represiju-upurus-un-godina-baltijas-celu
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23.10.2019. 

Šodiena, 23. augusts, ir diena, kad pieminam 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS 
parakstīto Molotova–Ribentropa paktu un tā represiju upurus, kā arī godinām tautas vienotības 
akcijas «Baltijas ceļš» trīsdesmitgadi – 1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas, lai 
simboliski atspoguļotu kaimiņvalstu vienotību. Atminoties šos mūsu valstij nozīmīgos notikumus, 
šodien Svētbirzē aizvadīts atceres brīdis. 

«Jūtos saviļņota, jo šeit esmu kopā ar savu tēvu un mazbērniem – atnācām pieminēt tēva vecomāti, 
kura palika Sibīrijā, un kuras vārds iegravēts uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš»,» atklāj atceres 
brīža dalībniece Daina Šulca. Viņa stāsta, ka pati gan «Baltijas ceļā» neesot piedalījusies – iemeslu 
neatminas, taču tas viņai atmiņā palicis kā saviļņojošs un emocionāls brīdis. 

Klātesošie bija aicināti nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš» un pie piemiņas 
akmens. «Baltijas valstis ar saviem centieniem atjaunot un nostiprināt neatkarību bija kā zīmīgs 
akcents visai Eiropai un pasaulei, un mēs šodien redzam, ka šo nozīmīgo «Baltijas ceļa» 
vienošanās principu izmanto arī citās valstīs. Tas nozīmē, ka mēs, baltieši, parādījām pasaulei, cik 
dziļa ir mūsu vēlme veidot neatkarīgas valstis,» sacīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris 
Rāviņš. Bet Latvijas Politiski represēto apvienības valdes loceklis 1949. gada represētais Jānis 
Ābele uzsvēra: šobrīd mēs esam uz brīvības un neatkarības ceļa, bet brīvība prasa 
pašpietiekamību un pašorganizētību. Viņš ikvienam vēlēja Latvijas izaugsmi veicināt ar savu darbu 
un prātu. 

Jāatgādina, ka «Baltijas ceļa» trīsdesmitās gadadienas centrālais notikums mūsu pilsētā būs 
pasākums Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā rīkotais pasākums, kas pulksten 
18 sāksies ar muzeja galvenā speciālista Edgara Umbraško priekšlasījumu «Baltijas ceļam 30». 
Pēc priekšlasījuma pasākuma apmeklētāji aicināti pulcēties muzeja pagalmā, kur būs iekurts 
ugunskurs, notiks dziesmu un dzejas kompozīcija «Veltījums «Baltijas ceļam»», ikviens varēs 
piedalīties vienotības jostas sasiešanā. Bet vakara izskaņā klātesošie būs aicināti dalīties atmiņu 
stāstos. 

Vienlaikus Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs – Pārlielupes, Miezītes un bērnu bibliotēkā 
«Zinītis» – līdz 20. septembrim apskatāma izstāde «Baltijas ceļam 30». Bet Sabiedrības 
integrācijas pārvalde 26. augustā pulksten 17 aicina uz tikšanos ar Latvijas Tautas frontes pirmo 
priekšsēdētāju Daini Īvānu un vēsturnieku Andri Tomašūnu, kuri runās par «Baltijas ceļu» Latvijas 
un Jelgavas kontekstā. 

 

Galerija: 15 attēli 
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Atvadas no vasaras brīvlaika Pārlielupes bibliotēkā 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atvadas-no-vasaras-brivlaika-parlielupes-biblioteka 

24.08.2019. 

31. augustā Pārlielupes bibliotēkā notiks ģimenes diena «Atvadas no vasaras brīvlaika», aicinot 
interesentus no pulksten 12 līdz 15 piedalīties radošās aktivitātēs bibliotēkas telpās un pagalmā. 

Pasākumu pulksten 12 atklās kokles skaņas – klātesošos priecēs koklētāja Solvita Grasmane, bet 
pēc tam tiks godināti fotokonkursa «Mans mīlulis» laureāti, kuru iesūtīto fotogrāfiju izstāde jūnijā 
un jūlijā bija apskatāma Pārlielupes bibliotēkā. 

Savukārt dienas gaitā bibliotēkā un tās pagalmā notiks dažādas radošās darbnīcas – būs iespēja 
veidot ziedus origami tehnikā, mandalas ar spēka zīmēm un brīnumlodītēm, caur pasakām varēs 
izzināt ziedu burvību un izmēģināt savu veiksmi loterijā. «Arī pagājušās vasaras pēdējā dienā 
bibliotēkā cilvēkus pulcēja ģimenes diena. Vēlamies, lai šī kļūst par jauku vasaras brīvlaika 
noslēguma tradīciju,» stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova, papildinot, ka pērn 
pasākumā piedalījās daudz interesentu. 

Aktivitātes vadīs gan bibliotēkas darbinieki, gan arī brīvprātīgie. Pārlielupes bibliotēkas ģimenes 
dienu aicināts apmeklēt ikviens interesents. Dalība pasākumā – bez maksas. 

 

Publicēts arī: 

Atvadas no vasaras brīvlaika bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/atvadas-no-vasaras-brivlaika-biblioteka/ 

22.08.2019. 

Прощание с каникулами в Парлиелупской библиотеке 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36738 

22.08.2019. 

 

Bibliotēka aicina izzināt klausāmgrāmatu klāstu 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-izzinat-klausamgramatu-klastu 

24.08.2019. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atvadas-no-vasaras-brivlaika-parlielupes-biblioteka
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/atvadas-no-vasaras-brivlaika-biblioteka/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36738
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-aicina-izzinat-klausamgramatu-klastu
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Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina iepazīt bibliotēkas katalogā iekļautās klausāmgrāmatas, ko var 
izmantot ne vien neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, bet arī citi interesenti, kuriem nav iespējas 
pilnvērtīgi lasīt rakstu darbus. 

«Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāli piedāvājam klausāmgrāmatas latviešu 
un krievu valodā cilvēkiem ar redzes traucējumiem un citām veselības problēmām, kas neļauj 
baudīt lasīšanas priekus. Šī ir lieliska iespēja ikvienam mūsu lasītajam, kuram ir vecmāmiņas, 
vectētiņi, draugi, radi, kas vēlas klausīties audiogrāmatu, šādu pakalpojumu pie mums saņemt,» 
norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Bibliotēkas klausāmgrāmatu piedāvājumu var apskatīt ŠEIT. 

Autortiesību likums paredz, ka audiogrāmatas var izmantot neredzīgas personas, cilvēki ar redzes 
un uztveres traucējumiem, kuru dēļ viņiem nav iespējas lasīt rakstu darbus tādā pašā  kvalitātē, kā 
to var cilvēks bez šādiem traucējumiem. Tāpat klausāmgrāmatas ir piemērotas interesentiem, kuri 
fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu. 

«Plašāks klausāmgrāmatu klāsts pieejams Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkā 
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16. Pie mums var atnākt uz konsultāciju, interesēties par vēlamajām 
audiogrāmatām, un, tā kā mums ir starpbibliotēku abonements, interesējošās audiogrāmatas 
varam pasūtīt arī no Rīgas,» stāsta Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkas vadītāja 
Iveta Skapste. Bibliotēka atrodas P.O.Kalpaka iel 16, 306. kabinetā – vienā ēkā ar Latvijas 
Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālo organizāciju, ar ko bibliotēkai izveidojusies cieša 
sadarbība. 

 

Publicēts arī: 

Klausāmgrāmatas sadarbībā ar Jelgavas neredzīgo bibliotēku 

https://www.biblioteka.lv/klausamgramatas-sadarbiba-ar-jelgavas-neredzigo-biblioteku/ 

15.08.2019. 

 

Bibliotēkas lasītāji labprāt izmanto grāmatu nodošanas kasti 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-lasitaji-labprat-izmanto-gramatu-nodosanas-
kasti 

28.08.2019. 

Kopš maija sākuma pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas atrodas grāmatu nodošanas kaste, kurā 
pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītāji var patstāvīgi nodot izlasītās grāmatas arī tad, kad 
bibliotēka ir slēgta. Bibliotēkā atklāj, ka šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts – lielākais vienā grāmatu 
izņemšanas reizē reģistrētais grāmatu skaits bija 58 grāmatas. 

«Grāmatas izņemam katru rītu vai pirmajā darba dienā pēc brīvdienām. Jūlija beigās, kad 
piektdienā bija Spodrības diena, kurai sekoja divas brīvdienas, pirmdienā izņēmām 58 grāmatas – 
tas ir līdz šim lielākais vienā reizē izņemto grāmatu skaits. Mūsu lasītāji pozitīvi novērtē iespēju 
patstāvīgi nodot grāmatas laikā, kad bibliotēka ir slēgta, vai, kad jāsteidzas,» norāda Jelgavas 
pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča. Viņa uzsver, ka 
grāmatu nodošanai grāmatu kastē nav nepieciešams uzrādīt lasītāja karti – bibliotēkas darbinieki, 
reģistrējot nodoto lasāmvielu, tāpat var identificēt, kas to ir nodevis, un atzīmēt to lasītāja profilā. 

https://www.biblioteka.lv/klausamgramatas-sadarbiba-ar-jelgavas-neredzigo-biblioteku/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-lasitaji-labprat-izmanto-gramatu-nodosanas-kasti
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/bibliotekas-lasitaji-labprat-izmanto-gramatu-nodosanas-kasti
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Jāatgādina, ka bibliotēkā darbojas pašapkalpošanās iekārta, kas grāmatu ļauj paņemt patstāvīgi 
bez bibliotekāra palīdzības – arī to lasītāji labprāt apgūst un izmanto. «Mēs cenšamies popularizēt 
jaunos pakalpojumus mūsu lasītāju vidū, aicinot viņus pilnvērtīgi izmantot bibliotēkas piedāvātās 
ērtības,» tā V.Armanoviča. 

Jauno risinājumu ieviešana un bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana noritēja Interreg V-A 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu 
risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» ietvaros. 

 

 

 

Piena paku laivu regate saviļņo Driksas ūdeņus 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piena-paku-laivu-regate-savilno-driksas-udenus 

31.08.2019. 

Akcentējot valsts mēroga aktualitātes un sava kolektīva skaistākos notikumus, izceļot vēsturiskas 
vērtības un ģimenes spēku, savu izdomu šodien apliecināja 17. «Baltais» piena paku laivu regates 
dalībnieki, kuru uzbūvētie plosti bija ne vien peldlīdzekļi, bet kāda katram nozīmīga stāsta vēstītāji. 
Regate šogad pirmo reizi startēja Driksā. 

«Šis plosts būvēts par godu mūsu Keitai, kura šodien svin savu devīto dzimšanas dienu. Kur tad 
vēl tik skaistā dienā atzīmēt svētkus, ja ne uz pašu darināta plosta!» tā draudzeņu komanda 
«Keitas ballīte». Drosmīgās plostnieces atklāj, ka sievišķīgi graciozais peldlīdzeklis ir kopdarbs – 
kopīgu ideju un pūļu rezultāts, lai mazā Keita uz tā svinīgi varētu doties apskatīt savu karaļvalsti 
Jelgavu. Dāmas izcīnīja titulu «Stilīgākā apkalpe». 

Ar vērienu šoreiz pārsteidza komanda «Luwo-Vagonka/Rail – Jelgava», kuras piena paku laivas 
kopgarums bija aptuveni 13 metri. Šī komanda ieguva titulu «Treknākais piena plosts». «Reaģējot 
uz to, ka pēdējā laikā Latvijā aktuāls temats ir vilcienu iepirkums, mūsu komanda šogad 
uzkonstruēja savu vilcienu, ko vēlamies nodot Jelgavai. Mēs piedāvājam Jelgavu savienot ar 
topošo dzelzceļa līniju «Rail Baltica», izveidojot pievadu «Rail Jelgava». Tam pat nevajadzētu 
sliedes – šis ir mūsdienīgs risinājums ar divu cilvēkspēku jaudu un restorāna vagonu ar pilnu 
servisu, kas plūst pa upi,» stāsta komandas pārstāvis Aigars. Šī peldlīdzekļa realizācijai draugu 
kompānija izmantoja aptuveni 12 tūkstošus piena paku – daļa no tām bija saglabājusies no 
iepriekšējiem gadiem. 

«Sudrabkāzas» – ar šādu komandas nosaukumu šogad startēja deju kolektīvs «Laipa», kas vēl 
pirms regates starta aicināja ikvienu interesentu paviesoties uz pašu būvētā plosta. «Šogad 
«Laipa» nosvinēja savu 25. jubileju, un tās ir sudrabkāzas, tāpēc par piena paku laivas vizuālo 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/piena-paku-laivu-regate-savilno-driksas-udenus
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noformējumu mēs bijām vienisprātis. Tā tapa šis plosts ar kāzu ceremonijas norises vietu, arku, un 
šodien aicinām cilvēkus uz tā atjaunināt savus solījumus, kas doti agrāk, vai izmēģināt, kā tas ir 
pāriem, kuri vēl tikai cenšas saņemties laulībām. Pie mums viss notiek kā nākas – ar mūziku, 
lieciniekiem, laulību apliecībām. Ļaujam cilvēkiem baudīt!» stāsta komandas pārstāve Ilva Koškina. 
Viņa papildina: mūsdienās cilvēki it visā meklē inovatīvas idejas – arī laulību norisei jābūt īpašai. 
«Domājam, ka uz piena pakām vēl neviens nav laulājies. Šī ir vieta, kur arī mēs būtu ar mieru 
salaulāties,» tā «Laipas» dalībniece. Šī bija regates atraktīvākā komanda. 

Bet komanda «Kontrabandisti» uzkonstruēja vēsturisku tvaikoni un izcīnīja titulu «Inovatīvākā 
laiva». «Mūsu komandā ir vēstures cienītāji, tādēļ mēs jau otro gadu būvējam vēsturiskus 
peldlīdzekļus – pagājušogad tapa pirmā Latvijas zemūdene «Ronis»,» stāsta komanda. Šāgada 
iecere tapa aptuveni trīs nedēļu gaitā, un, kā atklāj idejas autori, pēdējā nedēļa bija īpaši intensīva. 

Pasākumu organizēja pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar AS «Tukuma piens». 

REZULTĀTI 

«Oriģinālākā laiva» – «Atgriešanās ar piena vilcienu» (Latvijas Nedzirdīgo savienības Jelgavas 
grupa) 

«Visatraktīvākā komanda» – «Sudrabkāzas» (VPDK «Laipa») 

«Inovatīvākā laiva» – «Kontrabandisti» (draugu grupa) 

«Treknākais piena plosts» – «Luwo-Vagonka/Rail – Jelgava» (SIA «Luwo») 

«Pilnīgs sviests!» – «Labākais» (biedrība «Boksa-kikboksa sporta klubs «Labākais»») 

«Ātrākā laiva» – «Auto Union Group» (biedrība «Auto Union Group») 

«Stilīgākā apkalpe» – «Keitas ballīte» (draugu apvienība 

Žūrijas simpātijas balva – «Bibliolaiva 4» (Jelgavas pilsētas bibliotēka) 

AS «Tukuma piens «Baltais»» simpātijas balva – «Nakts piens» (SIA «Nakts mēbeles») 

SIA «Kanclers» simpātijas balva – «Kontrabandisti» (draugu grupa) 

«Sportland» simpātijas balva – «PIRMklasnieki» (SIA «Kanclers») 

Galerija: 63 attēli 

Publicēts arī: 

Pēdējā šīs vasaras diena aizvadīta ar atraktīviem pasākumiem 



 18

2 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pedeja-sis-vasaras-diena-aizvadita-ar-atraktiviem-
pasakumiem/ 

31.08.2019. 

 

Молочная регата на Дриксе повеселила зрителей 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36796 

31.08.2019. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz ekspozīcijas „Krītošais akmens” atklāšanu 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-ekspozicijas-kritosais-
akmens-atklasanu-243594 

31.08.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 3. septembrī, pulksten 16 aicina uz ekspozīcijas „Krītošais akmens” 
(The Rock Project) atklāšanu  Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē. 

Ekspozīcija „Krītošais akmens„ ir franču mākslinieka Lorāna Grizela (Laurent Grisel) lielformāta 
plakātu izstāde par 2600 gadu veca Bībeles pravietojuma par pasaules vēstures gaitu stāsts 
mūsdienu mākslas valodā. Ekspozīcija atspoguļo pasaules lielvaru vēsturiski - hronoloģisko 
secību, sākot no varenās Bābeles, kurai seko Medo-Persija, tad senās Grieķijas un Romas 
impērijas, un līdz pat mūsdienām. Plakātu ekspozīciju papildina artefakti, 3D muzeju vēsturisko 
materiālu dublikāti. Vēstures fakti atklāj apbrīnojamu precizitāti, ar kādu piepildās pareģojums. 
Ekspozīcija varētu būt interesanta vēstures un kultūrvēstures interesentiem un cilvēkiem, kuri ir 
pārdomās par cilvēka eksistences jautājumiem, un tiem, kuri vēro mūsdienu pasaulē notiekošos 
procesus, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

Lorāns Grizels studējis tēlotājmākslu Parīzē un vairāk nekā 20 gadus ir strādājis profesionālajā 
filmu industrijā kā filmu animators. 

Ekspozīcijas oficiālajā atklāšanā 3.septembrī pulksten 16 ar stāstu par projekta ideju un tā tapšanu 
dalīsies „Krītošā akmens” projekta dalībnieks Dzintars Geide. Ekspozīcijai tuvojoties noslēgumam, 
8.septembrī pulksten 15.30 uzstāsies muzikālā Raušu ģimene. Klausītāju pārdomām izskanēs 
mūsdienīgas kristīgās dziesmas un oriģināldarbi vokāli instrumentālā izpildījumā. 

Eskpozīcija būs atvērta bibliotēkas darba laikā – darba dienās no pulksten 10 līdz 19, svētdienās 
no pulksten 10 līdz 17, sestdienā – slēgts. Izstādes laikā bērniem tiks nodrošināts tematiskais rotaļu 
stūrītis. "Priecāsimies sagaidīt apmeklētājus, lai kopā pētītu, atklātu, atrastu un piedzīvotu," uzsver 
bibliotēkas pārstāve. 

Ieeja  - bez maksas. 

Vairāk informācijas par projektu: https://rockproject2.webnode.lv/ 

 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pedeja-sis-vasaras-diena-aizvadita-ar-atraktiviem-pasakumiem/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pedeja-sis-vasaras-diena-aizvadita-ar-atraktiviem-pasakumiem/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36796
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-ekspozicijas-kritosais-akmens-atklasanu-243594
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-ekspozicijas-kritosais-akmens-atklasanu-243594
https://rockproject2.webnode.lv/
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Publicēts arī: 

Библиотека приглашает на открытие экспозиции «Падающий камень» 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36730 

21.08.2019. 

 

Pēc renovācijas svinīgi atklās Miezītes bibliotēku 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pec-renovacijas-svinigi-atklas-miezites-biblioteku-243599 

31.08.2019. 

Pēc plašiem renovācijas darbiem, 4.septembrī pulksten 15 svinīgi atklās Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas filiāli  „Miezītes bibliotēka”. Miezītes bibliotēkai piemīt īpašs šarms, tā viennozīmīgi ir 
izveidojusies kā vietējās kopienas centrs, kā bibliotēka visai ģimenei. Atklāšanas svētkos būs 
iespēja noklausīties muzikālu sveicienu, izpētīt ikvienu renovētās bibliotēkas kaktiņu, piedalīties 
fotoorientēšanās sacensībās  un konkursos, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija 
Rubauska.  

Miezītes bibliotēkas vēsture aizsākās 1947.gada 15.aprīlī, kad tā tika izveidota kā Jelgavas apriņķa 
bibliotēka. Tās pirmā mājvieta atradās Rīgas ielā 22c (Valdekas pilī). Bibliotēka sāka savu darbību 
ar 6000 grāmatu lielu krājumu un 316 reģistrētajiem lasītājiem. 20.gadsimta  50.gadu sākumā 
apriņķa bibliotēka pārgāja uz jaunām telpām Raiņa ielā 36, kuras apsaimniekoja līdz 1978.gadam. 

Šajā laikā bibliotēkai tika mainīts nosaukums uz Jelgavas pilsētas 3.bibliotēku, bet pēc tam uz 
Jelgavas rajona centrālo bibliotēku. 1978.gada 18.aprīlī bibliotēka vēra durvis jaunās, speciāli 
bibliotēkai ierīkotās telpās Dobeles šosejā 100a, kur tā atrodas vēl joprojām. 1997.gadā to 
pārņēma Jelgavas pilsētas domes valdījumā kā Zinātniskās bibliotēkas filiāli. 1999.gadā bibliotēka 
atkal mainīja nosaukumu, kļūstot par Miezītes bibliotēku, kā mēs to pazīstam šodien. 

Šobrīd bibliotēkā strādā divas bibliotekāres un pieejamais pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs. 
Bibliotēka ir gaismas tīklā un tas nozīmē, ka no bibliotēkas telpām ir pieeja ļoti nozīmīgām 
datubāzēm, ir iespēja redzēt periodikas pilntekstus un daudz ko citu. 

Miezītes bibliotēkas renovācijas darbus projektēja SIA „Namejs pluss”. Būvniecības darbus veica 
SIA “Zemgales būvserviss”. Būvniecības darbu izmaksas - 242 866 eiro. 

“Ikviens ir aicināts nosvinēt renovācijas beigas un savām acīm aplūkot no jauna atdzimušo 
bibliotēku, kas kļuvusi tik skaista, kā vēl nekad. Izstaigāsim to kopā!” aicina M. Rubauska. 

 

 

 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36730
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pec-renovacijas-svinigi-atklas-miezites-biblioteku-243599
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Galerija: 2 attēli 
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 09.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 14 
 Facebook.com sekotāju skaits – 858 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 891 
 Twitter.com sekotāju skaits – 643 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  12 

www.jelgava.lv  15 

www.zz.lv  12 

www.jelgavniekiem.lv  6 

www.biblioteka.lv  4 

www.novaja.lv  4 

Kopā 53 

 

Noslēdzies vasaras brīvlaika nodarbību cikls bērniem „Vasarraibumiņi” 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nosledzies-vasaras-brivlaika-nodarbibu-cikls-berniem-
vasarraibumini-243625 

02.09.20219. 

28.augustā noslēdzās vasaras brīvlaika nodarbību cikls bērniem „Vasarraibumiņi”, kurā 13 
nodarbību garumā bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem tika aicināti uz Jelgavas pilsētas bibliotēku, 
lai saturīgi, radoši un jautri pavadītu vasaras trešdienu pēcpusdienas, informē Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

Nodarbību cikls guva necerēti plašu atsaucību. Kopumā piedalījās 114 bērni, no kuriem daudza 
nāca arī atkārtoti. Trīs stundu garajās nodarbībās bērni varēja brīvi izpausties radošajās darbnīcās 
un izmēģināt savu roku makramē dekoru veidošanā, sapņu ķērāju un ādas atslēgu piekariņu 
izgatavošanā, veidot glezniņas plēstā tehnikā, radīt apsveikuma kartiņas un foto rāmīšus, locīt 
taurenīšus origami tehnikā, noformēt pašdarinātus blociņus, izmantojot kvīlinga tehniku, veidot 
gredzentiņus no stieplītēm u.c. Bērniem ļoti patika arī zīmējumu pārnešana 3D formātā, ko var 
izdarīt ar quivervision.com palīdzību. 

Lai izkustētos, tika spēlētas dažādas spēles, gan daloties pa komandām, gan secenšoties 
individuāli. Notika sacensības pupiņu šķirošanā, kartupeļu mizošanā, līdzsvara un veiklības 
trenēšanā - gan grāmatu nešanā uz galvas, spalvu nešanā uz šķīvja un ķiršu kauliņu nešanā 
karotē, gan metot dzijas kamolus spainī. Bērni paši veidoja arī spēļu palīgrīkus: tenisa raketes no 
papīra šķīvjiem, mūzikas instrumentus - marakešas no baloniem un vēl daudz ko citu. 

Un kā gan bez kārtīgas bibliotēkas iepazīšanas! Pēc šifrēta teksta bērni meklēja grāmatas 
plauktos, lika nosaukumus uz ātrumu, minēja grāmatu varoņus un darīja vēl daudz ko citu. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nosledzies-vasaras-brivlaika-nodarbibu-cikls-berniem-vasarraibumini-243625
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/nosledzies-vasaras-brivlaika-nodarbibu-cikls-berniem-vasarraibumini-243625
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Katrai nodarbībai bija iecelta atbildīgā Lasītāju apkalpošanas nodaļas bibliotekāre, kuras 
uzdevums bija parūpēties par radošajām un sportiskajām aktivitātēm. Iedvesma tika meklēta gan 
grāmatās, gan tīmeklī, gan aizgūta citās bibliotēkās un pasākumos. 

"Tagad cikls ir noslēdzies un bērni atgriezušies skolas solos. Vēlam viņiem labas sekmes un sakām 
paldies visiem, kas pielika savu roku, lai Vasarraibumiņi izvērstos tik koši," uzsver bibliotēkas 
pārstāve. 

 

Galerija: 2 attēli 

 

Publicēts arī: 

Noslēdzies brīvlaika nodarbību cikls bērniem „Vasarraibumiņi” 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/nosledzies-brivlaika-nodarbibu-cikls-berniem-
vasarraibumini-2019-09-02/ 

02.09.2019. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ekspozīcijas "Krītošais akmens" atklāšana 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ekspozicijas-kritosais-
akmens-atklasana/ 

02.09.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz ekspozīcijas "Krītošais akmens" (The Rock Project) 
atklāšanu 3. septembrī, pulksten 16 Jelgavā, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē. 
Ekspozīcijas oficiālajā atklāšanā ar stāstu par projekta ideju un tā tapšanu dalīsies projekta 
dalībnieks Dzintars Geide. 

Ekspozīcija "Krītošais akmens" ir franču mākslinieka Lorāna Grizela (Laurent Grisel) lielformāta 
plakātu izstāde par 2600 gadu veca Bībeles pravietojuma par pasaules vēstures gaitu stāsts 
mūsdienu mākslas valodā. Ekspozīcija atspoguļo pasaules lielvaru vēsturiski - hronoloģisko 
secību, sākot no varenās Bābeles, kurai seko Medo-Persija, tad senās Grieķijas un Romas 
impērijas, un līdz pat mūsdienām. 

Plakātu ekspozīciju papildina artefakti, 3D muzeju vēsturisko materiālu dublikāti. Vēstures fakti 
atklāj apbrīnojamu precizitāti, ar kādu piepildās pareģojums. Ekspozīcija varētu būt interesanta 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/nosledzies-brivlaika-nodarbibu-cikls-berniem-vasarraibumini-2019-09-02/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/nosledzies-brivlaika-nodarbibu-cikls-berniem-vasarraibumini-2019-09-02/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ekspozicijas-kritosais-akmens-atklasana/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ekspozicijas-kritosais-akmens-atklasana/
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vēstures un kultūrvēstures interesentiem un cilvēkiem, kuri ir pārdomās par cilvēka eksistences 
jautājumiem, un tiem, kuri vēro mūsdienu pasaulē notiekošos procesus. 

Eskpozīcija būs atvērta bibliotēkas darba laikā – darba dienās no pulksten 10 līdz 19, svētdienās 
no pulksten 10 līdz 17, sestdienā – slēgts. Izstādes laikā bērniem tiks nodrošināts tematiskais rotaļu 
stūrītis. Priecāsimies sagaidīt apmeklētājus, lai kopā pētītu, atklātu, atrastu un piedzīvotu! 

Ekspozīcijai tuvojoties noslēgumam, 8.septembrī pulksten 15:30 uzstāsies muzikālā Raušu 
ģimene. Klausītāju pārdomām izskanēs mūsdienīgas kristīgās dziesmas un oriģināldarbi vokāli 
instrumentālā izpildījumā. 

Vairāk informācijas par projektu: https://rockproject2.webnode.lv/ 

 

 

Bērnu bibliotēkā - izstāde par zviedru literatūru bērniem 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-biblioteka-izstade-par-zviedru-literaturu-berniem-
2019-09-02/ 

02.09.2019. 

No 2. septembra visu Zinību mēnesi Jelgavas bērnu bibliotēkā (Lielā iela 15) apskatāma zviedru 
bērnu literatūras ceļojošā plakātu izstāde “Kur bērnam augt”. Izstādē atklāta bērnu grāmatu varoņu 
daudzveidība – tā iepazīstina ar visdažādākā vecuma attapīgiem bērniem un situācijām, kas bieži 
sastopamas dzīvē. 

https://rockproject2.webnode.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-biblioteka-izstade-par-zviedru-literaturu-berniem-2019-09-02/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-biblioteka-izstade-par-zviedru-literaturu-berniem-2019-09-02/
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Atklāj renovēto Miezītes bibliotēku 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atklaj-renoveto-miezites-biblioteku 

04.09.2019. 

Pēc renovācijas atklāta Miezītes bibliotēka – ēka ir kļuvusi energoefektīvāka, bet tās iekštelpas – 
plašākas un lasītājiem pieejamākas. «Bibliotēka ir kļuvusi plašāka – esam piedomājuši pie tā, lai 
šī būtu ne vien grāmatu krātuve, bet arī vieta dažādiem pasākumiem. Apkārtnē jau nekā daudz 
nav, un bibliotēka ir vieta, kur cilvēkiem atnākt, paciemoties, satikties,» norāda Miezītes bibliotēkas 
vadītāja Jolanta Treigute. 

Bibliotēkas renovācijas darbi aizsākās aizvadītā gada nogalē, un to gaitā nomainītas novecojušās 
iekšējās komunikācijas – tostarp apkures un elektroapgādes tīkli –, izveidota pasākumu zāle un 
veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī paaugstināta energoefektivitāte, nosiltinot ēkas fasādi. 
Tāpat bibliotēka ir kļuvusi pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – izveidota ērta uzbrauktuve 
un pieeja bibliotēkai. 

Pilsētnieku uzmanību jau piesaistījusi stikla izkārtne, kas rotā bibliotēkas fasādi – uz tās lasāmi 
dažādi ar bibliotēku saistīti atslēgas vārdi, piemēram, «grāmatas», «lasītprieks», «labo sajūtu 
vieta», «kultūrvide», «pieejamība» un daudzi citi. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma 
Zariņa atklāj, ka ideja par šādas izkārtnes izveidi nākusi no bibliotēkas kolektīva. 

Jāpiebilst, ka Miezītes bibliotēkas vēsture aizsākās 1947. gada 15. aprīlī, kad tā tika izveidota kā 
Jelgavas apriņķa bibliotēka. Tās pirmā mājvieta bija Valdekas pils Rīgas ielā – bibliotēka uzsāka 
savu darbību ar 6000 grāmatu lielu krājumu un 316 lasītājiem. 20. gadsimta 50. gadu sākumā 
apriņķa bibliotēka tika pārcelta uz jaunām telpām Raiņa ielā, ko tā apsaimniekoja līdz 1978. gadam. 
Šajā laikā bibliotēka ieguva jaunu nosaukumu –Jelgavas pilsētas 3. bibliotēka, bet vēlāk – Jelgavas 
rajona centrālā bibliotēka. 1978. gadā 18. aprīlī bibliotēka vēra durvis jaunās, speciāli bibliotēkai 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/atklaj-renoveto-miezites-biblioteku
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ierīkotās telpās Dobeles šosejā 100a, kur tā atrodas vēl joprojām. 1997. gadā to pārņēma Jelgavas 
domes valdījumā kā Zinātniskās (šobrīd – Pilsētas) bibliotēkas filiāli, un 1999. gadā bibliotēka atkal 
mainīja nosaukumu, kļūstot par Miezītes bibliotēku. Jāpiebilst, ka remontdarbi Miezītes bibliotēkā 
nebija notikuši kopš 1986. gada. 

Šobrīd bibliotēkā strādā divas bibliotekāres, un pieejamais pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – 
bibliotēka ir Gaismas tīklā, proti, no bibliotēkas telpām ir pieeja ļoti nozīmīgām datubāzēm, ir 
iespēja redzēt periodikas pilntekstus un daudz ko citu. Jāpiebilst, ka bibliotēkas 2. stāvā tāpat kā 
līdz šim darbosies bērnu un jauniešu centra «Junda» brīvā laika klubs «Pietura». 

Miezītes bibliotēkas renovācijas darbus projektēja SIA «Namejs Pluss». Darbus veic SIA 
«Zemgales būvserviss», un kopā ar pievienotās vērtības nodokli būvdarbu līguma summa ir 242 
866,80 eiro. 

 

Galerija: 20 attēli 

Publicēts arī: 

Pēc renovācijas atklāta Miezītes bibliotēka 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pec-renovacijas-atklata-miezites-biblioteka-243671 

05.09.2019. 

Pēc renovācijas atklāta Miezītes bibliotēka (FOTO) 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pec-renovacijas-atklata-miezites-biblioteka-foto-243714 

06.09.2019. 

Atklāj renovēto Miezītes bibliotēku 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/atklaj-renoveto-miezites-biblioteku/ 

05.09.2019. 

Miezītes bibliotēkas atklāšana pēc renovācijas 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/miezites-bibliotekas-atklasana-pec-renovacijas-
2019-08-30/ 

03.09.2019. 

Atklāj renovēto Miezītes bibliotēku 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1567544400&cat=10&art=47063 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pec-renovacijas-atklata-miezites-biblioteka-243671
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pec-renovacijas-atklata-miezites-biblioteka-foto-243714
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/atklaj-renoveto-miezites-biblioteku/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/miezites-bibliotekas-atklasana-pec-renovacijas-2019-08-30/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/miezites-bibliotekas-atklasana-pec-renovacijas-2019-08-30/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1567544400&cat=10&art=47063
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04.09.2019. 

После реновации торжественно откроется Миезитская библиотека 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36809 

02.09.2019. 

 

Stāstnieku festivāls šogad aicina pieskarties pikantām tēmām 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/stastnieku-festivals-sogad-aicina-pieskarties-pikantam-
temam-243709 

05.09.2019. 

6. un 7.septembrī notiks 8. Zemgales stāstnieku festivāls, kas aptvers Jelgavu, Eleju, Rundāli, 
Bausku un Brunavu. Šogad festivāla tēma ir „Caur dārzu izgāji, un rozes aizdegās” – par to, kas 
visus vilina, bet mulsina, ja par to runā skaļi - erotika, kaisle, mīlestības dažādās izpausmes. 
Festivālā par to nerunās skaļi, bet visu izstāstīs caur pasakām, stāstiem un skaistām dziesmām. 

Festivāla pirmā diena 6.septembrī iesāksies Jelgavā. Stāstnieki un citi interesenti satiksies 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā, lai noklausītos stāstu par bibliotēkas ēku speciālistes Baibas Īvānes-
Kronbergas interpretācijā, kas balstīta faktos, stāstos un fotogrāfijās, informē Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

Festivālu atklās Māra Mellēna, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle un stāstnieku saimes 
iedvesmotāja. Turpinājumā stāstnieki piedalīsies radošās rakstīšanas nodarbībā „Viegls 
pieskāriens ar vārdu” atraktīvās Lindas Ulānes vadībā, kas ikdienā darbojas arī kā Dr.Klauns. 

Pēcpusdienā stāstnieki un citi interesenti tiek aicināti ekskursijā pa Jelgavu „Mīlas pāri Mītavā”, ko 
vadīs Signe Lūsiņa. 

Festivāla pirmās dienas kulminācija notiks Lielajā stāstu vakarā „Caur dārzu izgāji, un rozes 
aizdegās”, kas notiks Jelgavas novada Elejas Tējas namiņā. Stāstnieku sagatavotos erotiski 
kaislīgos stāstus papildinās Jelgavas novada Lielplatones vīru vokālais ansamblis „Tikai Tev”. 

Festivāla otrajā dienā dalībnieki tiek aicināti Bauskas novada "Mazajā muižā" pie Elīnas 
Kuzņecovas, lai iepazītu senos tērpus, galma noteikumus sieviešu uzvedībā un slepeno mīlas 
valodu. Pēcpusdienā notiks stāstnieku uzstāšanās Bauskā IX Pagalmu un VII Putras svētkos. 
Bauskas pilsētā šie svētki ir ikgadēji un pērn 10 stāstnieki jau piedalījās, stāstot pasakas par 
ziediem. Stāstnieku uzstāšanās izraisīja neviltotu interesi. 

Šogad festivāls notiks jau astoto gadu, sadarbībā ar Rundāles novada pašvaldību, Latvijas 
stāstnieku asociāciju, novada iestādēm, vietējiem iedzīvotājiem, Jelgavas pilsētas bibliotēku un 
Bauskas pilsētas biedrību “Bauskas vecpilsēta”. 

Visi pasākumi ir bez maksas, jo tos atbalsta Valsts Kultūtkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži, 
Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Stāstnieku asociācija un Rundāles novada pašvaldība. 

 

 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36809
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/stastnieku-festivals-sogad-aicina-pieskarties-pikantam-temam-243709
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/stastnieku-festivals-sogad-aicina-pieskarties-pikantam-temam-243709
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Pasākuma programma: 

 

6.septembrī: 

13.00   Bibliotēkas stāsts Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

14.00   Festivāla atklāšana Jelgavas pilsētas bibliotēkas Barona zālē 

14.20   „Viegls pieskāriens ar vārdu”. Radošā rakstīšana 

16.00   Ekskursija „Mīlas pāri Mītavā”. Sākums pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

19.00   „Caur dārzu izgāji, un rozes aizdegās”. Lielais stāstu vakars Elejas Tējas namiņā kopā ar 
Lielplatones vīru vokālo ansambli „Tikai Tev” 

21.30   Pilsrundāles (Stāstu) bibliotēkas jauno telpu iesvētīšana ar stāstiem 

 

7.septembrī: 

10.00   „Galantās pikantērijas”. Ceļojums caur galma dāmu modi „Mazajā muižā” Brunavas pagastā 

13.00   „Mīlestība, kas caur vēderu nāk”. Stāstnieku uzstāšanās IX Pagalmu un VII Putras svētkos 
Bauskā  

 

Vairāk informācijas: 

http://stastnieki.mozello.lv 

Foto: stastnieki. mozello.lv 

 

 

Publicēts arī: 

6. un 7. septembrī norisināsies 8. Zemgales stāstnieku festivāls 
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https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/6-un-7-septembri-norisinasies-8-zemgales-
stastnieku-festivals/ 

05.09.2019. 

Stāstnieku festivālā runās par pikantām tēmām 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1567630800&cat=10&art=47072 

05.09.2019. 

 

Bibliotēkas lasītāji labprāt izmanto grāmatu nodošanas kasti 

www.jelgavasvestnesis.lv 

05.09.2019 

Kopš maija sākuma pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas atrodas grāmatu nodošanas kaste, kurā 
pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītāji var nodot izlasītās grāmatas arī tad, kad bibliotēka ir slēgta. 

Kopš maija sākuma pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas atrodas grāmatu nodošanas kaste, kurā 
pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītāji var nodot izlasītās grāmatas arī tad, kad bibliotēka ir slēgta. 
Bibliotēkā atklāj, ka šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts – lielākais vienā grāmatu izņemšanas reizē 
reģistrētais grāmatu skaits bija 58 grāmatas. 

«Grāmatas izņemam katru rītu vai pirmajā darba dienā pēc brīvdienām. Jūlija beigās, kad 
piektdienā bija Spodrības diena, kurai sekoja divas brīvdienas, pirmdienā izņēmām 58 grāmatas – 
tas ir līdz šim lielākais vienā reizē izņemto grāmatu skaits. Mūsu lasītāji pozitīvi novērtē iespēju 
patstāvīgi nodot grāmatas laikā, kad bibliotēka ir slēgta vai kad jāsteidzas,» stāsta Jelgavas 
pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča. Viņa uzsver, ka, 
šādā veidā nododot grāmatas, nav jāuzrāda lasītāja karte – bibliotēkas darbinieki, reģistrējot 
nodoto lasāmvielu, tāpat var identificēt, kas to ir nodevis, un atzīmēt to lasītāja profilā. 

Jāatgādina, ka bibliotēkā darbojas arī pašapkalpošanās iekārta, kas grāmatu ļauj paņemt bez 
bibliotekāra palīdzības – arī to lasītāji labprāt apgūst un lieto. «Lasītāju vidū cenšamies popularizēt 
jaunos pakalpojumus, aicinot viņus pilnvērtīgi izmantot bibliotēkas piedāvātās ērtības,» tā 
V.Armanoviča. 

Jauno risinājumu ieviešana un bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana noritēja «Interreg V-A» 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta «Inovatīvu 
risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā. 

 

Ekspozīcijas "Krītošais akmens" ietvaros aicinām uz garīgās mūzikas koncertu 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ekspozicijas-kritosais-akmens-ietvaros-aicinam-uz-
garigas-muzikas-koncertu-2019-09-06/ 

06.09.2019. 

Ekspozīcijas "Krītošais akmens" ietvaros aicinām uz garīgās mūzikas koncertu 8.septembrī plkst. 
15.30 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē, 3.stāvā. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/6-un-7-septembri-norisinasies-8-zemgales-stastnieku-festivals/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/6-un-7-septembri-norisinasies-8-zemgales-stastnieku-festivals/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1567630800&cat=10&art=47072
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ekspozicijas-kritosais-akmens-ietvaros-aicinam-uz-garigas-muzikas-koncertu-2019-09-06/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ekspozicijas-kritosais-akmens-ietvaros-aicinam-uz-garigas-muzikas-koncertu-2019-09-06/
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Dzejas dienās – dzejnieka kurpēs 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/dzejas-dienas-dzejnieka-kurpes 

09.09.2019. 

«Dzejnieka kurpēs» – ar šādu moto Jelgavā aizritēs Dzejas dienas, kas šogad aicinās uz dzejas 
lasījumiem Raiņa parkā un Jelgavas pilsētas bibliotēkā, dzejriteni, dzejas slamu un koncertu, kurā 
uzstāsies dziedātāja Ieva Akurātere un dziesminiece Ilze Grunte. 

Tradicionāli Jelgavas Latviešu biedrības dzejas klubs «Pieskāriens» interesentus ielūdz arī uz 
dzejas lasījumiem Raiņa parkā 11. septembrī pulksten 15 – ar dzejas lasījumiem uzstāsies 
dzejnieki un pilsētas skolēni. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā Dzejas dienām veltīti pasākumi notiks 12. septembrī. Bibliotēka 
tradicionāli aicina piedalīties dzejritenī, apliecināt sevi dzejas slamā, kā arī izbaudīt dzejas 
lasījumus un koncertu bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē. «Šogad plānojam pieturēties pie Dzejas 
dienu Jelgavas tradīcijām un aicinām visus jelgavniekus, kuri mīl dzeju un kuriem patīk braukt ar 
divriteni, piedalīties dzejritenī. Ienesīsim dzejas sajūtu visā pilsētā!» aicina Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Dzejritenis, ko kuplināt var ikviens, pulksten 10 startēs no 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalma. Tā maršruts vedīs uz Miezītes bibliotēku un Driksas ielas 
gājēju posmu pie kafejnīcas «Silva», noslēdzoties Pārlielupes bibliotēkas pagalmā. Katrā 
pieturpunktā dzejriteņa dalībniekus sveiks tuvējo skolu sagatavotie priekšnesumi. 

Dzejas dienas Jelgavā jau vairākus gadus nav iedomājamas bez dzejnieku sacensības jeb dzejas 
slama, kurā jaunieši 16–30 gadu vecumā var publiski uzstāties ar pašu sarakstītas dzejas 
lasījumiem. Sacensība bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē notiks trīs kārtās, tādēļ katram dalībniekam 
jāsagatavo trīs dzejoļi. Žūrija vērtēs gan dzejnieku piedāvāto saturu, gan performanci. Pieteikties 
dalībai dzejas sacensībā, kas bibliotēkā notiks 12. septembrī pulksten 16, var līdz 10. septembra 
pulksten 12 pa e-pastu 2019dzeja@gmail.com, pievienojot savas dzejas piemēru. Jāpiebilst, ka 
dzejas slama uzvarētājs balvā saņems naudas balvu simts eiro. 

Dienas izskaņā – pulksten 18 – Krišjāņa Barona zālē varēs baudīt dzejnieku Andras Manfeldes, 
Eduarda Aivara, Ingas Pizānes, Daces Micānes-Zālītes dzejas lasījumus, ko papildinās Ingmāra 
Kalniņa saksofona spēle. Pulksten 19.30 bibliotēkas lasītavā notiks Rasmas Urtānes dzejas 
lasījumi, bet pulksten 20 Krišjāņa Barona zālē pulcēs koncerts – dzejnieka kurpēs iekāps 
dziedātāja I.Akurātere un dziesminiece I.Grunte. 

Jāpiebilst, ka jau Dzejas dienas ieskaņā pagājušajā piektdienā tika atklāts 13. dzejas krājums 
«Zemgales vācelīte», kas apkopo 40 autoru dzeju par cilvēku attiecībām, mīlestību, dabu, skolas 
laiku. Dzejoļu krājums izdots 650 eksemplāros – tas pasniegts autoriem, pilsētas skolām un 
bibliotēkām, bet pārējie par iespēju iegādāties krājumu aicināti interesēties Jelgavas Latviešu 
biedrībā. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/dzejas-dienas-dzejnieka-kurpes
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Publicēts arī: 

Ar Dzejnieka kurpēm kājās Jelgavā iesoļo Dzejas dienas 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas-
243738 

08.09.2019. 

Dzejas dienās dodas dzejnieka kurpēs 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/dzejas-dienas-dodas-dzejnieka-kurpes-243808 

12.09.2019. 

Ar Dzejnieka kurpēm kājās Jelgavā iesoļo Dzejas dienas 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-
dienas-2019-09-06/ 

10.09.2019. 

Jelgavā notiks Dzejas dienām veltīti pasākumi 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1567717200&cat=10&art=47085 

06.09.2019. 

В Елгаве пройдут мероприятия, посвященные Дням поэзии 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36843 

06.09.2019. 

Ar Dzejnieka kurpēm kājās Jelgavā iesoļo Dzejas dienas 

https://www.biblioteka.lv/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas/ 

06.09.2019. 

 

  

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas-243738
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas-243738
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/dzejas-dienas-dodas-dzejnieka-kurpes-243808
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas-2019-09-06/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas-2019-09-06/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1567717200&cat=10&art=47085
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36843
https://www.biblioteka.lv/ar-dzejnieka-kurpem-kajas-jelgava-iesolo-dzejas-dienas/
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Pārlielupes bibliotēkā eļļas gleznu izstāde «Paliekot, piestājot» 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/parlielupes-biblioteka-ellas-gleznu-izstade-
paliekot-piestajot 

09.09.2019. 

Pārlielupes bibliotēkā līdz 30. septembrim apskatāma Annas Kaltiginas gleznu izstāde «Paliekot, 
piestājot». 

Bibliotēkas apmeklētāji var aplūkot eļļas gleznu izstādi, kurā izvietotas 13 gleznas. Tajās 
māksliniece galvenokārt atainojusi dabasskatus, jūru, vecpilsētas ielas. Pārlielupes bibliotēkas 
vadītāja Aiga Volkova vērtē, ka šī gleznu izstāde ir iedvesmojoša, pauž harmoniju un ataino 
ainavas, kas ikdienā ir mums visapkārt, bet mūsdienu steigā paliek nepamanītas. 

Anna Kaltigina ir Jelgavas Mākslinieku biedrības māksliniece. Viņas gleznas Pārlielupes bibliotēkā 
izstādītas arī iepriekš. 

 

 

Publicēts arī: 

Annas Kaltiginas gleznu izstāde Pārlielupes bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/annas-kaltiginas-gleznu-izstade-parlielupes-
biblioteka-2019-09-09/ 

09.09.2019. 

 

«Jelgavas dzejnieks 2019» – Zane Kozlova 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/jelgavas-dzejnieks-2019-zane-kozlova 

12.09.2019. 

Atzīmējot Dzejas dienas, Jelgavas pilsētas bibliotēkā šovakar aizvadītas dzejas sacensības jeb 
dzejas slams, lai noskaidrotu titula «Jelgavas dzejnieks 2019» ieguvēju. Par galveno balvu šogad 
sacentās septiņas jaunietes, bet sīvā cīņā, saņemot no skatītājiem finālā augstāku atzīmi nekā 
sekotāja, uzvaras laurus plūca jelgavniece Zane Kozlova. 

«Uzvara man ir pārsteigums, jo punktus līdzi neskaitīju un biju pārliecināta, ka vinnēs konkurente, 
kura no žūrijas finālā saņēma arī 10 balles. Esmu pateicīga draugam, kurš mani iedrošināja 
piedalīties. Tā bija ļoti vērtīga pieredze,» pēc uzvaras atzina Zane, kura ikdienā strādā poligrāfijas 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/parlielupes-biblioteka-ellas-gleznu-izstade-paliekot-piestajot
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/parlielupes-biblioteka-ellas-gleznu-izstade-paliekot-piestajot
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/annas-kaltiginas-gleznu-izstade-parlielupes-biblioteka-2019-09-09/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/annas-kaltiginas-gleznu-izstade-parlielupes-biblioteka-2019-09-09/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/jelgavas-dzejnieks-2019-zane-kozlova
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uzņēmumā, bet jau vairāk nekā desmit gadus viņas sirdslieta ir dzejas rakstīšana. «Man ļoti patīk 
rakstīt dzeju, un nav nozīmes vietai, kur tā top un laikam. Ja ir iedvesma, es rakstu. Tā piemēram, 
pats pirmais dzejolis, ko lasīju slamā, tapa tikai vakar birojā, bet otrais – vilcienā Rīga-Jelgava kādu 
laiciņu atpakaļ,» stāsta Zane. Viņa uz dzīvi Jelgavā no Ogres novada pārcēlusies pirms pusotra 
gada. «Dzimtajā pusē ļoti sen biju piedalījusies dzejas lasīšanas konkursos un pieci mani dzejoļi ir 
publicēti Ķekavas novada dzejnieku krājumā. Šobrīd esmu pieķērusies arī grāmatas rakstīšanai – 
tas būs romāns ar humora piesitienu, jo man patīk arī drūmās lietās saskatīt pozitīvo,» atklāj 
uzvarētāja, norādot, ka viņa sevi radoši izpauž arī zīmēšanā un gleznošanā, ko ļoti labi izdodas 
savienot ar dzeju. «Lai apvienotu dzeju ar gleznošanu, es veidoju video, kuros fonā skan manis 
rakstītā dzeja un reizē top glezna. Tos publicēju internetā,» stāsta Zane. 

Dzejas slams ir dzejnieku sacensība, kurā ikviens, kurš raksta dzeju var piedalīties un izpildīt savus 
oriģināldarbus auditorijas priekšā. Jauno dzejnieku sniegumu Jelgavas pilsētas bibliotēkā vērtēja 
gan profesionāli dzejnieki – Andra Manfelde, Eduards Aivars, Inga Pizāne un Dace Micāne-Zālīte 
–, gan arī skatītāji, kuru loma šajās sacensībās bija izšķirošā. 

Sacensība notika trīs kārtās – pirmajā visas dalībnieces nolasīja savu pirmo dzejoli, par ko saņēma 
žūrijas un arī skatītāju vērtējumu desmit baļļu skalā. Otrajā kārtā iekļuva tās piecas jaunās 
dzejnieces, kuras saņēma visvairāk punktu. Uz trešo jeb fināla kārtu atlasījās trīs dalībnieces, 
kuras otrajā priekšnesumā saņēma visvairāk punktu. Finālā šogad cīnījās Ella Renāte Skeranska 
(17 gadi), Rūdolfa jeb Maija Baskevica (27 gadi) un Z.Kozlova (27 gadi). Ella Renāte un Zane finālā 
saņēma vienādu punktu skaitu – 44, bet Zane uzvarēja, jo skatītāji viņas priekšnesumu novērtēja 
par vienu balli augstāk. 

«Šodien redzējām – Aspazijas mums ir, bet Raiņi vēl jāgaida. Katra no dalībniecēm nāca ar savu 
zināmu sagatavotību, prasmi, savu jūtu noformulējumu dzejolī, bet kopējais iespaids ir labs. Slams 
ir brīnišķīga vieta, kur jauniešiem atvērt savu radošumu, meklēt un veidot sevi. Pirms pasākuma ar 
žūrijas kolēģiem spriedām, ka vijolniekiem, dejotājiem ir ļoti daudz konkursu un veidu, kā 
izpausties, bet dzejniekiem – nav. Tieši tāpēc šis konkurss ir ļoti vērtīgs, jo jaunie var parādīt savu 
domāšanu un varēšanu. Visbūtiskākais – viņi paši var paskatīties uz sevi, uzklausīt padomus un 
arī dzirdēt, ko citi raksta. Tas ir ļoti vērtīgi,» atzīst viena no konkursa žūrijas pārstāvēm dzejniece 
D.Micāne-Zālīte, piebilstot, ka uzvarētājai Zanei ir interesanta izteiksmes forma, jo nebaidās no 
tradicionālā. «No tā, kas parasti dzejā tiek baudīts – ritms, forma. Godam nopelnīta uzvara, taču 
jāatzīst, ka arī pārējās divas meitenes bija ļoti spēcīgas un punktu ziņā neatpalika. Tas nozīmē, ka 
konkurss ir augstā līmenī. Jelgava var lepoties ar jaunajiem dzejniekiem,» atzīst D.Micāne-Zālīte. 

«Jelgavas dzejnieks 2019» titula ieguvēja Z.Kozlova balvā saņēma 100 eiro no Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas, bet visām triju pirmo vietu ieguvējām tika dāvinātas veicināšanas balvas – sēžammaisi, 
ko sarūpējis pasākuma atbalstītājs SIA «Lonas Latvija». Dzejas slamu vadīja Latvijas Nacionālā 
teātra aktrise Zane Jančevska. 
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Galerija: 35 attēli 

 

Publicēts arī: 

Drosmīgas dzejošanā bija septiņas meitenes 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/drosmigas-dzejosana-bija-septinas-meitenes-243977 

19.09.2019. 

 

Jānim Čakstem sestdien – 160 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/janim-cakstem-sestdien-160 

12.09.2019. 

Godinot Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 160. jubileju, 14. septembrī Jelgavā notiks 
vairāki šim notikumam veltīti pasākumi. 

Pulksten 10 pie J.Čakstes pieminekļa pulcēs svinīgais piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, pēc 
kuras interesenti aicināti doties uz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, kur 
notiks vēstures zinātņu doktora Jāņa Šiliņa priekšlasījums «Starp Rīgu un Parīzi: Jāņa Čakstes 
politiskā darbība 1918. gada novembrī–1919. gada jūlijā». «Šoreiz vēlamies akcentēt Jāņa 
Čakstes darbību ārlietās. Muzejā varēs apskatīt arī nelielu izstādi – tajā būs eksponēti daži 
dokumenti, kas saistīti ar Čakstes ārlietu darbību, kā arī Jāņa Čakstes kundzes Justīnes Čakstes 
tautastērps, ko papildinās citi Zemgales tautastērpi un cimdi,» stāsta muzeja direktores vietniece 
Marija Kaupere. 

J.Čakstes jubilejas dienā, 14. septembrī, Jelgavā vizītē ieradīsies Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits. 

Savukārt Miezītes bibliotēka jau rīt, 13. septembrī, pulksten 15 aicina uz izstādes «Brīves griba» 
atklāšanu. «Esam eksponējuši fotogrāfijas no Jāņa Čakstes memoriālā muzeja «Auči», kurās 
iemūžināta Jāņa Čakstes politiskā karjera un ģimene. Tāpat izstādi papildina periodika un 
grāmatas no mūsu krājuma. Šogad apgāds «Jumava» pārizdod 1928. gadā publicēto Čakstes 
piemiņas rakstu krājumu, un pie mums būs apskatāms gan šīs grāmatas pirmizdevums, gan 
jaunais izdevums,» norāda Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute. Izstāde bibliotēkā būs 
apskatāma līdz 19. septembrim. 

J.Čakste dzimis 1859. gada 14. septembrī. Latvijas prezidenta amatu viņš ieņēma no 1922. gada 
līdz pat mūža beigām 1927. gadā. 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/drosmigas-dzejosana-bija-septinas-meitenes-243977
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/janim-cakstem-sestdien-160
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Publicēts arī: 

Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienai veltīta izstāde "Brīves griba" 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jana-cakstes-160-dzimsanas-dienai-veltita-izstade-
brives-griba/ 

11.09.2019. 

Jānim Čakstem – 160! 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1568235600&cat=10&art=47136 

12.09.2019. 

Первому президенту Латвии Янису Чаксте – 160 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36891 

12.09.2019. 

 

Miezītes bibliotēkā atklāta Jānim Čakstem veltīta izstāde 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/miezites-biblioteka-atklata-janim-cakstem-
veltita-izstade 

13.09.2019. 

«Šajā izstādē ir iespēja ielūkoties Jāņa Čakstes dzīves gājumā. Tas ir stāsts caur fotogrāfijām, par 
to, kā zemnieku ģimenes dēls kļuva par pirmo Latvijas Valsts prezidentu, kuram Jelgavā ir uzcelts 
piemineklis. Ļoti svarīga loma tajā visā ir bijusi ģimenei, tāpēc izstādē aplūkojamas arī vairākas 
unikālas ģimenes fotogrāfijas, piemēram, foto, kurā redzams J.Čakste ar kundzi Justīni un visiem 
viņu deviņiem bērniem. Tāda fotogrāfija, kurā redzama visa ģimene kopā, ir tikai viena,» šodien, 
atklājot pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem veltīto izstādi «Brīves griba» 
Miezītes bibliotēkā, sacīja J.Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste. 

J.Čakstem rīt, 14. septembrī, apritēs 160 gadu. Godinot Latvijas Valsts pirmo prezidentu, Jelgavā 
notiks piemiņas pasākumi. Tos šodien ievadīja izstādes «Brīves griba» atklāšana Miezītes 
bibliotēkā.   

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jana-cakstes-160-dzimsanas-dienai-veltita-izstade-brives-griba/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jana-cakstes-160-dzimsanas-dienai-veltita-izstade-brives-griba/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1568235600&cat=10&art=47136
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36891
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/miezites-biblioteka-atklata-janim-cakstem-veltita-izstade
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/miezites-biblioteka-atklata-janim-cakstem-veltita-izstade
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Izstādē aplūkojamas fotogrāfijas no J.Čakstes memoriālā muzeja «Auči», kurās iemūžināta 
J.Čakstes politiskā karjera un ģimene, kā arī šeit eksponēts Čakstes dzimtas koks. K.Čakste gan 
norāda, ka tas nav pilnīgs. «Šis ir senais dzimtas koks, kurā vēl trūkst mūsu dzimtas pārstāvju, 
tostarp arī es, mani bērni un mazbērni šeit nav iekļauti. Mūsu «Auču» gide Ineta Freimane 
saskaitījusi, ka šobrīd Latvijā un pasaulē var satikt 111 Čakstes dzimtas pēctečus,» stāsta 
K.Čakste. Tāpat izstādi papildina periodika un grāmatas no Jelgavas bibliotēku un kolekcionāra 
jelgavnieka Jāņa Vilka krājumiem, kā arī fotogrāfijas no bijušās Rajona centrālās bibliotēkas 
vadītājas Irēnas Auziņas krājuma. 

Reizē ar izstādes atklāšanu Jelgavā prezentēts arī šogad apgāda «Jumava» pārizdotais 1928. 
gadā publicētais Čakstes piemiņas rakstu krājums. Grāmata ir unikāla ar to, ka tajā viss J.Čakstes 
darba mūžs ir aprakstīts laikabiedru atmiņās un raksturojumos, ko uzrakstījušas tajā laikā 
pazīstamas personības – valstsvīri, rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki, armijas augstākā virsniecība 
un daudzi diplomāti. K.Čakste uzsvēra, ka šī ir labākā grāmata, caur kuru var tuvāk iepazīt viņas 
vecvectēvu. Jāpiebilst, ka izstādē Miezītes bibliotēkā ir apskatāms gan šīs grāmatas 
pirmizdevums, gan jaunais izdevums. «Cik mums zināms, pirmizdevums tuvākā apkārtnē ir mums 
vienīgajiem,» lepojas Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute. 

K.Čakste izstādes atklāšanā dalījās ar vēl diviem priecīgiem notikumiem. «Vecvectēva apaļās 
jubilejas gadā esam pārizdevuši viņa grāmatu «Latvieši un viņu Latvija» vācu un latviešu valodā. 
Bet Dārzkopības institūts ir izstrādājis jaunu ābolu šķirni – «Čakstes «Auči»». Tie ir vasaras vēlie 
āboli un jau nākamgad varēs iegādāties šos kociņus, stādīšanai savos ābeļdārzos. Paši neesam 
ēduši, bet āboli esot ļoti garšīgi,» tā J.Čakstes mazmazmeita. 

Izstāde Miezītes bibliotēkā būs atvērta bibliotēkas darba laikā līdz 19. oktobrim. 

Godinot Latvijas pirmā Valsts prezidenta J.Čakstes 160. jubileju, Jelgavā rīt, 14. septembrī, 
pulksten 10 pie J.Čakstes pieminekļa pulcēs svinīgais piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, pēc 
kuras interesenti aicināti doties uz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, kur 
notiks vēstures zinātņu doktora Jāņa Šiliņa priekšlasījums «Starp Rīgu un Parīzi: Jāņa Čakstes 
politiskā darbība 1918. gada novembrī–1919. gada jūlijā». Muzejā varēs apskatīt arī nelielu izstādi 
– tajā būs eksponēti daži dokumenti, kas saistīti ar Čakstes ārlietu darbību, kā arī Jāņa Čakstes 
kundzes Justīnes Čakstes tautastērps, ko papildinās citi Zemgales tautastērpi un cimdi. 

J.Čakstes jubilejas dienā, 14. septembrī, Jelgavā vizītē ieradīsies Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits. 

 

Galerija: 18 attēli 

 

Publicēts arī: 



 20

0 

Miezītes bibliotēkā šodien atklās Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienai veltītu izstādi „Brīves 
griba” 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/miezites-biblioteka-sodien-atklas-jana-cakstes-160-
dzimsanas-dienai-veltitu-izstadi-brives-griba-243860 

13.09.2019. 

Jelgavā atzīmēs Jāņa Čakstes 160. jubileju 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava-atzimes-jana-cakstes-160-jubileju-243863 

13.09.2019. 

Miezītes bibliotēkā atklāta Jānim Čakstem veltīta izstāde 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/miezites-biblioteka-atklata-janim-cakstem-veltita-
izstade/ 

13.09.2019. 

 

Ceturtdien bibliotēkā – Jauno grāmatu diena 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ceturtdien-biblioteka-jauno-gramatu-diena-1 

18.09.2019. 

19. septembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā no pulksten 10 līdz 18 notiks Jauno grāmatu 
diena – tajā apmeklētājiem tradicionāli būs iespēja novērtēt pēdējā mēneša laikā saņemtās 
grāmatas, CD un citus izdevumus. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā norāda, ka šā mēneša jaunieguvumi ir visai daudzveidīgi. Viens no 
tiem ir, piemēram, ir TV personības Armanda Pučes jaunais romāns «Aitas», kas jau pirmajā 
nedēļā iekļuva Latvijas grāmatnīcu desmit visvairāk pārdoto grāmatu sarakstā. Tāpat iedzīvotājiem 
būs pieejama autores Maijas Jankovskas grāmata «Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi 
Latvijā», kur autore ar atsevišķu cilvēku dzīves pieredzes starpniecību parāda to, kā šobrīd dzīvo 
vecākā paaudze, kāda ir viņu vērtību sistēma, kas viņiem šķiet svarīgs, bet kas sagādā raizes vai 
iepriecina. 

Par bērna attīstību vairāk varēs uzzināt Marijas Montesori grāmatā «Bērns ģimenē». Šajā grāmatā 
varēs lasīt par cieņu pret bērnu un to, kā radīt sevī ticību viņa spējām. Bet papildināt savas 
zināšanas par pasaules rekordiem būs iespējams ar grāmatas «Fakti un rekordi. Ātrākie, lielākie, 
stiprākie» starpniecību.  

Tradicionāli bibliotēkā tiek papildināts arī bērnu literatūras klāsts. Viena no grāmatām ir, piemēram, 
latviešu tautas pasaku krājums ar mākslinieces Agijas Stakas ilustrācijām. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/miezites-biblioteka-sodien-atklas-jana-cakstes-160-dzimsanas-dienai-veltitu-izstadi-brives-griba-243860
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/miezites-biblioteka-sodien-atklas-jana-cakstes-160-dzimsanas-dienai-veltitu-izstadi-brives-griba-243860
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava-atzimes-jana-cakstes-160-jubileju-243863
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/miezites-biblioteka-atklata-janim-cakstem-veltita-izstade/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/miezites-biblioteka-atklata-janim-cakstem-veltita-izstade/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/ceturtdien-biblioteka-jauno-gramatu-diena-1
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Publicēts arī: 

19. septembrī - Jauno grāmatu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/19-septembri-jauno-gramatu-diena-jelgavas-
pilsetas-biblioteka/ 

17.09.2019. 

 

Lekciju ciklā «Tver dzīvi!» sniegs padomus dzīves kvalitātes uzlabošanai 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/lekciju-cikla-tver-dzivi-sniegs-padomus-dzives-kvalitates-
uzlabosanai 

20.09.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība «Libro» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku 24. 
septembrī pulksten 16 organizē pirmās nodarbības lekciju ciklā dzīves kvalitātes uzlabošanai 
«Tver dzīvi!». Uz tām aicināti Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītāju klubiņa dalībnieki un citi 
interesenti. 

«Lekciju nolūks ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu 
līdzsvarotāku, dzīvotu saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām,» komentē 
biedrības valdes priekšsēdētāja Klinta Kalnēja, informējot, ka lekcijās jomas profesionāļi pievērsīs 
uzmanību jautājumiem par sevis pilnveidošanu, saskarsmi ar apkārtējiem, kā arī par vides 
aktualitātēm – ķīmiskajām vielām un pesticīdiem ikdienā, ekomarķējumu, zero waste jeb 
bezatkritumu pieeju, kā samazināt kaitējumu sev un dabai, kā izvēlēties videi draudzīgus produktus 
un citiem vides saglabāšanai nozīmīgiem jautājumiem. 

Speciālisti lekcijās sniegs ieskatu tēmu aktualitātē, kā arī piedāvās praktiskus uzdevumus, lai 
ikviens varētu sev atklāt ērtus risinājumus ikdienas paradumu maiņai. 

Pirmā tikšanās notiks 24. septembrī pulksten 16 Jelgavas pilsētas bibliotēkā, ar lekciju 
apmeklētājiem sarunāsies Valsts izglītības satura centra, Profesionālo studiju skolas «Citadele» 
lektore Dzintra Līce, kura vadīs lekciju dialogam un attīstībai, sevis pilnveidošanai un saskarsmei 
ar apkārtējiem. Nākamajās lekcijās 29. oktobrī un 26. novembrī ar interesentiem tiksies Ekodizaina 
kompetences centra lektores, lai runātu par videi draudzīgiem produktiem, ķīmiskajām vielām un 
zero waste dzīvesveidu. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/19-septembri-jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/19-septembri-jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/lekciju-cikla-tver-dzivi-sniegs-padomus-dzives-kvalitates-uzlabosanai
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/lekciju-cikla-tver-dzivi-sniegs-padomus-dzives-kvalitates-uzlabosanai
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Lai gan pasākums notiek lasītāju klubiņa ietvaros, to apmeklēt aicināts ikviens interesents, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 63046587 vai e-pastu abo@biblioteka.lv. Pasākumā vietu skaits ierobežots. 

Projekts «Tver dzīvi!» tiek realizēts ar Jelgavas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju 
atbalsta programmas piešķirto finansējumu. 

 

 

Publicēts arī: 

Lasītāju klubiņa informatīvo lekciju cikls dzīves kvalitātes uzlabošanai “Tver dzīvi!” 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubina-informativo-lekciju-cikls-dzives-
kvalitates-uzlabosanai-tver-dzivi!-2019-09-20/ 

20.09.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa informatīvo lekciju cikls dzīves kvalitātes 
uzlabošanai “Tver dzīvi!” 

https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-lasitaju-klubina-informativo-lekciju-cikls-
dzives-kvalitates-uzlabosanai-tver-dzivi/ 

18.09.2019. 

 

Skolēniem iespēja sacensties skaļās lasīšanas sacensībās 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skoleniem-iespeja-sacensties-skalas-lasisanas-
sacensibas 

22.09.2019. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi aicina skolu 
jauniešus piedalīties 2019./2020.gada Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās. 

Lasīšanas veicināšanas pasākums trešo gadu notiks arī Jelgavas reģionā. Sacensību organizatori 
mudina lasītprieka veicinātājus – bibliotekārus un pedagogus – iesaistīties sacensību 
organizēšanā savā skolā vai bibliotēkā, lai noskaidrotu labāko lasītāju, kurš pavasarī pārstāvēs 
savu skolu vai bibliotēku Jelgavas reģiona finālā. Sacensībās var piedalīties 11 – 12 gadus jauni 
5. – 6. klašu skolēni. Dalībnieka mīļākās grāmatas fragmenta trīs minūšu lasījumu žūrija vērtēs pēc 
noteiktiem kritērijiem. Skolās un bibliotēkās konkursa pirmā kārta notiks no oktobra līdz decembra 
beigām. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubina-informativo-lekciju-cikls-dzives-kvalitates-uzlabosanai-tver-dzivi!-2019-09-20/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lasitaju-klubina-informativo-lekciju-cikls-dzives-kvalitates-uzlabosanai-tver-dzivi!-2019-09-20/
https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-lasitaju-klubina-informativo-lekciju-cikls-dzives-kvalitates-uzlabosanai-tver-dzivi/
https://www.biblioteka.lv/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-lasitaju-klubina-informativo-lekciju-cikls-dzives-kvalitates-uzlabosanai-tver-dzivi/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skoleniem-iespeja-sacensties-skalas-lasisanas-sacensibas
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/skoleniem-iespeja-sacensties-skalas-lasisanas-sacensibas
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Bibliotēkām un skolām dalība sacensībās jāpiesaka līdz 25. oktobrim, nosūtot pieteikumu Jelgavas 
reģiona sacensību kuratorei Baibai Karčevskai pa e-pastu baiba.karcevska@biblioteka.jelgava.lv. 

Jāpiemin, ka pērn Jelgavas reģiona sacensībās no Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm piedalījās 
Jelgavas 2.pamatskolas, 4.sākumskolas, 4.vidusskolas, 6.vidusskolas audzēkņi. 

 

 

Publicēts arī: 

Tiek izsludinātas Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiek-izsludinatas-latvijas-nacionalas-skalas-
lasisanas-sacensibas-2019-09-17/ 

20.09.2019. 

 

Jelgavā Ziemeļvalstu dienās – izstādes, semināri un koncerts 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-ziemelvalstu-dienas-izstades-seminari-un-
koncerts 

25.09.2019. 

Ik rudeni Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un 
Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizē Ziemeļvalstu dienas kādā no Latvijas 
reģioniem. Šogad Ziemeļvalstu dienas notiks Jelgavā, aicinot iedzīvotājus jau šobrīd apskatīt 
vairākas izstādes, bet nākamnedēļ piedalīties semināros un baudīt koncertu. 

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā komunikācijas padomniece Inga Puriņa informē, ka 
Ziemeļvalstu dienas Jelgavā piedāvās plašu programmu dažādām mērķauditorijām un vecuma 
grupām. 

I.Puriņa stāsta, ka 3. oktobrī Ziemeļvalstu dienu ietvaros Jelgavā ieradīsies Ziemeļvalstu 
delegācija, kuras sastāvā būs Dānijas vēstnieks Flemings Stenders, Norvēģijas vēstnieks Kristians 
Ēdegors, Somijas vēstniece Rīta Korpivāra, Zviedrijas vēstniece Annika Jagandere un 
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons. Viesi tiksies ar Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu un pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu savstarpējo 
kontaktu pilnveidošanu un reģionālās sadarbības veicināšanu. Pēc oficiālās vizītes Ziemeļvalstu 
delegācija dosies nelielā ekskursijā iepazīt Jelgavas pilsētu, tiksies ar skolēniem Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā, lai pārrunātu aktuālos sociāli politiskos jautājumus, kā arī apmeklēs Ziemeļvalstu 
dienām veltītos seminārus un pasākumus. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiek-izsludinatas-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2019-09-17/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiek-izsludinatas-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-2019-09-17/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-ziemelvalstu-dienas-izstades-seminari-un-koncerts
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-ziemelvalstu-dienas-izstades-seminari-un-koncerts
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Bet jelgavniekus Zviedrijas vēstniecība 3. oktobrī pulksten 16 Jelgavas Mākslas skolā aicina uz 
darbnīcu «Aci pret aci ar klimatu», kuru vadīs māksliniece Diāna Dimza-Dimme, kā arī pulksten 17 
Jelgavas pils Aulas foajē tiks atklāta Ziemeļvalstu arhitektūras izstāde «Ziemeļu ID» un «Ziemeļu 
pilsētas kvartāls». Bet dienas izskaņā, pulksten 18 iedzīvotāji gaidīti uz Kopenhāgenas 
Koncertkora koncertu Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ko vadīs kordiriģents 
Stēns Lindholms. Programmā izskanēs dāņu, norvēģu, zviedru, islandiešu un pasaules kora 
mūzika. Koncertu organizē Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

Ziemeļvalstu dienu programmā Jelgavā ir iekļauti arī trīs semināri. 2. oktobrī Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā UNESCO LNK sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 
organizē reģionālo semināru «Bibliotēku un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs paši veidojam šo 
pasauli». 3. oktobrī no pulksten 15 līdz 17 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notiks 
seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām. Vienlaikus Jelgavas pilī, 
182. auditorijā, norisināsies seminārs «Biomasa. Enerģētika. Transports». 

Ziemeļvalstu dienu ietvaros interesentiem Jelgavā apskatāmas arī vairākas izstādes: 

līdz 20. oktobrim – izstāde «Aci pret aci ar klimatu» (Jelgavas Mākslas skolā), 

līdz 18. oktobrim – Sandras Eglītes fotogrāfiju izstāde «Svalbard. Pusnakts saules zeme» (LLU 
Fundamentālās bibliotēkas lasītavā (Jelgavas pils 254. telpā), 

līdz 20. oktobrim – izstāde «Biosfēras modeļi» (LLU Vides un būvzinātņu fakultātē), 

līdz 13. oktobrim – Dāvida Holmerta fotoizstāde «Pāri Baltijas jūrai: 1944 – 1945» (Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā), 

no 1. līdz 31. oktobrim – izstāde «Kopenhāgenas risinājumi» (Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrā), 

no 1. līdz 31. oktobrim – izstāde «Mūsdienu plakāti no Somijas – nākotnes vērtības» (Zemgales 
reģiona Kompetenču attīstības centrā), 

no 1. līdz 31. oktobrim – izstāde «Somijas animācijai – 100» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā), 

no 1. līdz 31. oktobrim – ceļojošā izstāde bērniem «Muminu ģimene no Somijas» (Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā), 

no 1. līdz 31. oktobrim – izstāde par riteņbraukšanu Dānijā «Labā pilsēta» (Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornī), 

no 3. oktobra līdz 3. novembrim – fotoizstāde «Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā» (Ādolfa Alunāna 
memoriālajā muzejā). 

Jāpiebilst, ka Ziemeļvalstu dienas rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Ziemeļvalstu 
vēstniecības Latvijā un Dānijas Kultūras institūts ciešā sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, 
LLU un citiem partneriem, lai stiprinātu reģionālo sadarbību, veicinātu regulāru un koordinētu 
dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem. 

Iepriekšējos gados Ziemeļvalstu dienas ir notikušas Daugavpilī, Liepājā un Valmierā. 
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Publicēts arī: 

Ziemeļvalstu dienas šogad notiks Jelgavā 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ziemelvalstu-dienas-sogad-notiks-jelgava-244061 

24.09.2019. 

Ziemeļvalstu dienas šogad notiks Jelgavā 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1569358800&cat=10&art=47241 

25.09.2019. 

 

Trollīši Mumini un somu animācija ierodas Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/trollisi-mumini-un-somu-animacija-ierodas-jelgavas-pilsetas-
biblioteka-244076 

25.09.2019. 

Ziemeļvalstu dienu gaitā Somijas vēstniecība Latvijā uz Jelgavas pilsētas bibliotēku atvedīs divas 
brīnišķīgas izstādes – „Muminu ģimene no Somijas” un „Somijas animācijai – 100!”, kuras varēs 
aplūkot no 1. līdz 31.oktobrim, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

Trollīši Mumini ir pasaulē pazīstamākie somu bērnu grāmatu varoņi. Tos radījusi rakstniece Tūve 
Jānsone (Tove Jansson).  Par šiem trollīšiem izdotas vairākas grāmatas, komiksi un animācijas 
filmiņas. Mumini ir skandināvu troļļu ģimene, balti, apaļīgi un ar lielu purnu, kas rada līdzību ar 
nīlzirgiem. Viņiem ir daudz draugu, ar kuriem notiek dažādi atgadījumi un piedzīvojumi. Mumini ir 
ļoti iecienīti Somijā, Igaunijā, Latvijā, Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā, Krievijā, Japānā, Izraēlā 
un Lielbritānijā un ir bijuši par pamatu neskaitāmām animācijas sērijām, filmām, dažādām 
rotaļlietām, suvenīriem un pat īpašam Trollīšu Muminu parkam (Muumimaailma). 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāmo trollīšu Muminu izstādi ir veidojis Somijas Institūts Igaunijā 
sadarbībā ar partneriem: trollīšu Muminu autortiesību turētāju „Moomin Characters” un 
izdevniecībām „Schildts & Söderströms”, un „Egmont Kustannus”. Izstādes kurators Latvijā ir 
Somijas vēstniecība Latvijā. 

Jau gadu desmitiem trollīši Mumini ir bijuši ļoti svarīga Somijas kultūras daļa. Kopš 1994.gada  
Somijas Institūts organziē Muminu tematisko ceļojošo izstādi. Tā ir pabijusi gan skolās un 
bērnudārzos, gan arī bibliotēkās un tiek uzskatīta par vispopulārāko un ilglaicīgāko Somijas 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ziemelvalstu-dienas-sogad-notiks-jelgava-244061
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1569358800&cat=10&art=47241
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/trollisi-mumini-un-somu-animacija-ierodas-jelgavas-pilsetas-biblioteka-244076
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/trollisi-mumini-un-somu-animacija-ierodas-jelgavas-pilsetas-biblioteka-244076
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Institūta ceļojošo izstādi, pateicoties bērniem un vecākiem, kas mīl Muminus. Trollīši Mumini palīdz 
pasaulei iepazīties ar somu kultūru. Izstāde piedāvās aplūkt ne tikai grāmatas, žurnālus un 
komiksus par mīlīgjiem trollīšiem, bet arī Muminu tēmai veltītas rotaļlietas, spēles, puzles un citus 
priekšmetus. Jaunākajiem apmeklētājiem būs arī iespēja izkrāsot Muminu ielejas varoņus. 

Un, kad  tiek pieminēti trollīši Mumini, daudzi tos atceras ne tikai no grāmatām un komiksiem, bet 
arī no animācijas filmiņām. 2014.gadā somu animācija atzīmēja simto gadadienu, kam par godu 
tapusi izstāde „Somijas animācijai 100!”. 

Pirmā somu animācijas filma ir tapusi 1914.gadā. Tad gleznotāja un karikatūrista Ērika Vastrema 
(Eric Vasström) animācijas zīmējumi tika izrādīti Helsinku kinoteātros pirms filmu seansiem. 
Diemžēl Vastrema animācijas attēli līdz mūsdienām nav saglabājušies. 

Somu animācijas mākslas stils un tehnika ir ļoti dažāds un mainīgs. Gadu gaitā  šīs nozares 
mākslinieki ir apbalvoti ar daudzām starptautiskām balvām. 2014.gadā tika izdota Tūlas 
Leinonenas (Tuula Leinonen) grāmata „Somu animācijai 100 gadi”, kas ir kalpojusi kā iedvesmas 
avots šīs izstādes tapšanai. Izstāde apskatei piedāvā plakātus ar somu animācijas filmu kadriem, 
sākot no 1960-tajiem gadiem līdz mūsdienām. Izstādes autori ir Taru Antila (Mākslas atbalsta 
centrs) un Rēta Neitānmeki (Animācijas apvienība „Apupyörä”). 

Ik rudeni Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un 
Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizē Ziemeļvalstu dienas kādā no Latvijas 
reģioniem. 

Jau ziņots, ka šā gada septembrī un oktobrī Ziemeļvalstu dienas notiek Jelgavā, lai veidotu ciešāku 
sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību, veidotu regulāru un 
koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem. Ziemeļvalstu 
dienu ietvaros dažādās vietās Jelgavā būs pieejama daudzpusīga kultūras programma – izstādes, 
semināri, mākslas darbnīca un ziemeļvalstu koru mūzikas koncerts. 

Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu dienām Jelgavā un pilna pasākumu programma pieejama šeit: 
https://www.norden.lv/jaunumi/jelgava-notiks-ziemelvalstu-dienas/ 

Informāciju sagatavota sadarbībā ar Somijas Republikas vēstniecību Latvijā. 

Foto: Twitter 

 

 

Publicēts arī: 

Trollīši Mumini un somu animācija ierodas Jelgavas pilsētas bibliotēkā 
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https://www.biblioteka.lv/trollisi-mumini-un-somu-animacija-ierodas-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

26.09.2019. 

 

Aicina uz praktisko nodarbību par e-pakalpojumu lietošanu 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-uz-praktisko-nodarbibu-par-e-pakalpojumu-
lietosanu 

26.09.2019. 

Akcijas «Dienas bez rindām» gaitā no 30. septembra līdz 4. oktobrim pilsētā notiks praktiskās 
nodarbības, kuru laikā ikviens varēs vairāk uzzināt par e-pakalpojumu lietošanu. 

2. oktobrī no pulksten 8 līdz 18 uz nodarbībām bibliotēkā aicina Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrs (ZRKAC). Konsultācijai gan iepriekš jāpiesakās – to var izdarīt līdz 27. 
septembrim. Savukārt no 30. septembra līdz 4. oktobrim praktiskās konsultācijas latviešu un krievu 
valodā notiks arī Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Arī šīm nodarbībām iepriekš nepieciešams 
pieteikties. 

Latvijā akcija «Dienas bez rindām» norisinās jau piekto gadu, un arī šogad tās mērķis nemainīgi ir 
iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī 
iepazīstināt ar e-pakalpojumu daudzveidību, lai ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes 
varētu ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē. Pērn akcija norisinājās 158 pašvaldību un valsts iestādēs 
un to filiālēs visā Latvijā, un, kā liecina akcijas dalībnieku aptauja, 91 procentam klientu pēc 
konsultācijām radusies lielāka izpratne par e-pakalpojumu izmantošanas ieguvumiem. «Arī šogad 
aicinām iedzīvotājus nākt un uzdot interesējošos jautājumus par iespējām e-vidē,» aicina ZRKAC 
bibliotēkas vadītāja Vija Rimdenoka, papildinot: praktisko nodarbību akcents ir valsts pārvaldes 
pakalpojumu portāla «Latvija.lv» piedāvātās iespējas – pabalstu pieteikums, deklarācijas 
aizpildīšana, mājdzīvnieku reģistrācija un dažādi citi jautājumi. 

Nodarbības ZRKAC bibliotēkā notiks pēc pieraksta – interesentam jāsazinās ar pasākuma 
kontaktpersonu, piesakot interesējošo tēmu un nodarbības laiku. Katrai konsultācijai tiks atvēlēta 
apmēram stunda. Pieteikties bezmaksas praktiskajai nodarbībai var līdz 27. septembrim pa tālruni 
63012161 vai e-pastu biblio@zrkac.jelgava.lv. Savukārt uz konsultācijām bibliotēkā iespējams 
pieteikties, zvanot pa tālruni 29118019 vai aizpildot pieteikumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 1. 
stāvā, Akadēmijas ielā 2. Pieteikties var arī tiešsaistē. 

Ņemot vērā, ka nodarbības gaitā iedzīvotājam būs jāreģistrējas «Latvija.lv» sistēmā, uz nodarbību 
jāņem līdzi internetbankas autentifikācijas līdzekļi vai e-paraksts. 

Ikgadējā akcija «Dienas bez rindām» notiek integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes 
programmas «Mana Latvija.lv. Dari digitāli!» gaitā. 

https://www.biblioteka.lv/trollisi-mumini-un-somu-animacija-ierodas-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-uz-praktisko-nodarbibu-par-e-pakalpojumu-lietosanu
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aicina-uz-praktisko-nodarbibu-par-e-pakalpojumu-lietosanu
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Publicēts arī: 

"Dienas bez rindām" Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka-244074 

25.09.2019. 

Dienas bez rindām Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka-
2019-09-25/ 

25.09.2019. 

"Dienas bez rindām" Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1569358800&cat=10&art=47242 

25.09.2019. 

«Дни без очередей» в Елгавской городской библиотеке 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36972 

25.09.2019. 

“Dienas bez rindām” Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

https://www.biblioteka.lv/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

25.09.2019. 

 

JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 10.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 15 
 Facebook.com sekotāju skaits – 877 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 891 
 Twitter.com sekotāju skaits – 644 

 

Ievietotās ziņas Jelgavas medijos 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka-244074
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2019-09-25/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka-2019-09-25/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1569358800&cat=10&art=47242
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=36972
https://www.biblioteka.lv/dienas-bez-rindam-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
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Portāls Publikāciju skaits 
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www.jelgava.lv  9 

www.zz.lv  12 

www.jelgavniekiem.lv  2 

www.biblioteka.lv  0 

www.novaja.lv  2 

Kopā 36 

 

 

Jelgavā notiks Zemgales reģionālais seminārs par bibliotēku lomu sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-notiks-zemgales-regionalais-seminars-par-biblioteku-
lomu-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-244208 

02.10.2019. 

Šodien Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Zemgales reģionālais seminārs "Bibliotēkas un 
sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši", informēja UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas komunikācijas konsultante Kitija Balcare. 

Seminārs ir pirmais pasākums reģionālo semināru ciklā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība. 

Balcare skaidroja, ka seminārs aicina izprast Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un iepazīt labās prakses pieredzes stāstus, tādējādi saredzot savas iespējas piedalīties 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Seminārā ar lekciju un praktisko darbnīcu pieredzē 
dalīsies eksperte no Zviedrijas - Linneja Folkesone, kura ir Helsingborgas bibliotēkas projektu 
koordinatore ar desmit gadu pieredzi projektu vadībā ilgtspējības jomā. 

Latviju seminārā pārstāvēs Zemgales reģiona bibliotēku pieredzes stāsti - par paveikto ilgtspējīgas 
attīstības mērķu jomā dalīsies bibliotekāri no Jelgavas, Bauskas un Dobeles reģiona. 

Lai veicinātu pēc iespējas plašāka bibliotekāru loka iekļaušanu informācijas un pieredzes apmaiņā 
par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, plānots organizēt četrus reģionālos seminārus - Zemgalē, 
Kurzemē, Latgalē un Vidzemē. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-notiks-zemgales-regionalais-seminars-par-biblioteku-lomu-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-244208
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-notiks-zemgales-regionalais-seminars-par-biblioteku-lomu-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-244208
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Skolēni, iztaujājot studentus, veido viedokli par augstskolām 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/skoleni-iztaujajot-studentus-veido-viedokli-par-augstskolam-
244262 

03.10.2019. 

Vai nav pārāk grūti nosēdēt 90 minūtes auditorijā? Kāds ir konkurss uz valsts budžeta vietām? Vai 
jelgavniekiem Rīgā dod kopmītnes? Kā tikt uz slaveno Fukšu balli Ķīpsalas izstāžu hallē? Tik 
dažādi jautājumi tika skarti Jelgavas Skolēnu domes rīkotajā pasākumā Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā, kur piedalījās novadnieki – Latvijas Universitātes (LU) studente Laura Selīna Puķe, 
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) students Emīls Bumbieris, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) studenti Dace Asme un Dans Laksis. 

Jautājumu par mācību maksu izšķir simtdaļas 

Visi studenti sevi parādīja kā savas augstskolas patriotus un aicināja skolēnus, pabeidzot 
vidusskolu, ja vien ir interese par attiecīgu studiju programmu, uzdrošināties sekot viņu paraugam. 
Laura Selīna atzina, ka, izvēloties žurnālistikas studiju programmu LU, pārvarējusi ievērojamu 
konkursu. Uz 18 valsts budžeta apmaksātām un 80 maksas studiju vietām pretendējuši 800 
jauniešu. Asa konkurence bijusi arī starp tiem, kuri studē par maksu, un tiem, kuru studijas finansē 
valsts. Pirmajā studiju gadā Laurai Selīnai pietrūkusi 0,01 balle līdz stipendijas iegūšanai. Ikdienā 
ceļš no augstskolas līdz mājām un atpakaļ studentei aizņem divas stundas. Kā pozitīvu lietu Laura 
Selīna minēja mentorus. Proti, jaunāko kursu studentiem augstskolā palīdz iejusties vecāko kursu 
studenti. Arī Laura Selīna ir kļuvusi par mentori diviem jaunajiem. 

200 tūkstoši – studentu pašpārvaldei 

Topošo inženieru Daces un Dana stāstījumā klātesošo sajūsmu izpelnījās viņu teiktais, ka RTU 
studentu pašpārvaldes gada budžets ir 200 tūkstoši eiro. Tāpēc arī pietiek naudas lielajai Fukšu 
ballei, kas šogad Ķīpsalā būs 31. oktobrī. Par mācībām domājot, tika minēts, ka augstskolas 
studentu rīcībā ir diennakts bibliotēka. Pie RTU mīnusiem abi jaunieši pieskaitīja autostāvvietu 
trūkumu Ķīpsalā. 

Emīls Bumbieris no RSU skolēnus brīdināja, ka augstskolā ir patstāvīgi un cītīgi jāmācās. Arī tad, 
ja kāds pasniedzējs “nav tik foršs”, nedrīkst “atlaist”, sevišķi pirmajos divos kursos. Emīls studē 3. 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/skoleni-iztaujajot-studentus-veido-viedokli-par-augstskolam-244262
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/skoleni-iztaujajot-studentus-veido-viedokli-par-augstskolam-244262
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kursā, apgūst rehabilitāciju un veselības aprūpes organizāciju. Viņš runāja arī par problēmu, ar ko 
saskaras topošie ārsti, – rezidentu vietu trūkumu, pabeidzot studijas augstskolā. Viņaprāt, zināmā 
mērā no tā arī rodas ārstu trūkums. No pozitīvā Emīls akcentēja plašo kontaktu loku, 
pretimnākošus cilvēkus, kā arī to, ka augstskolā ir daudz ārzemnieku. 

Uz tikšanos diemžēl nebija uzaicināts neviens LLU students. Jelgavas Skolēnu domes 
priekšsēdētāja Evelīna Šulca paskaidroja, ka, veicot skolēnu aptauju, noskaidrojies, ka šoreiz trīs 
populārākās ir augstskolas, kuru pārstāvji bija atnākuši uz tikšanos. 

 

Jelgava uzņem Ziemeļvalstu delegāciju 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-uznem-ziemelvalstu-delegaciju 

03.10.2019. 

Šogad Jelgavā pirmo reizi notiek Ziemeļvalstu dienas. Viens no centrālajiem šo dienu pasākumiem 
ir Ziemeļvalstu vēstnieku delegācijas vizīte pilsētā. Viesus Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas 
tornī šodien uzņēma Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, bet dienas gaitā 
delegācija apmeklē vēl citus objektus un pasākumus Jelgavā. Savukārt jelgavniekiem iepazīt 
Ziemeļvalstis iespējams 12 izstādēs. 

«Tradīcija organizēt Ziemeļvalstu dienas Ziemeļvalstu Ministru padomei kopā ar vēstniekiem ir jau 
vairākus gadus. Lielāko daļu laika pavadām Rīgā, bet mūsu darba mērķis ir apmeklēt arī reģionus 
un iepazīties ar tiem. Šogad ir Zemgales kārta, un esam Jelgavā,» stāsta Stēfans Ēriksons, 
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors. Viņš pozitīvi novērtē Jelgavas pilsētas 
pārstāvju stāstījumu par pilsētu, īpaši atzīmējot pilsētas darīto, attīstot viedās pilsētas konceptu. 
Viņaprāt, Jelgavai un Ziemeļvalstu pilsētām šajā jomā ir daudz kopīga. 

Delegācija, kuras sastāvā ir arī Dānijas vēstnieks Flemings Stenders, Norvēģijas vēstnieks 
Kristians Ēdegors, Somijas vēstniece Rīta Korpivāra un Zviedrijas vēstniece Annika Jagandere, 
tika iepazīstināta ar Jelgavas pilsētas vēsturi, aktualitātēm, kā arī paveikto daudzās profesionālajās 
jomās. A.Rāviņš klātesošos informēja par pilsētā veikto skolu reformu, kā arī Jelgavas pilsētas 
statusa nozīmību gan šodienas ekonomiskajā vidē, gan vēsturiskajā kontekstā. Viesus ar viedās 
pilsētas risinājumiem Jelgavā iepazīstināja Pašvaldības operatīvā informācijas centra (POIC) 
vadītājs Gints Reinsons. 

Ziemeļvalstu pārstāvji uzdeva arī sev interesējošos jautājumus. Dānijas vēstnieks interesējās par 
veidu, kā operatīvā informācija tiek nogādāta iedzīvotājiem, uz ko G.Reinsons atbildēja, ka Jelgava 
realizē sadarbību ar dažādiem pētniekiem un rīko tā saucamos datu hakatonus, kuros studenti 
darbojas ar lielu informācijas apjomu un rod jaunus risinājumus tās apstrādei. Savukārt Zviedrijas 
vēstniece vēlējās uzzināt, cik ļoti Jelgavas pils pavasarī ir pakļauta plūdu draudiem. Pašvaldības 
pārstāvji vēstniecei skaidroja, ka, neskatoties uz biežajiem plūdiem, ko Jelgava piedzīvo 
pavasaros, pils ēka paliek neskarta un plūdi Jelgavā tiek paredzēti arī ar modernu 3D modelēšanas 
programmu. 

«Vēstnieku vizītēs vienmēr ir jūtama vēlme izzināt un meklēt sadarbības iespējas. Un mums ir 
svarīgi parādīt, kā mēs reģionos strādājam,» uzsver A.Rāviņš, kurš par galveno sadarbības 
virzienu nosauc tieši viedās pilsētas tehnoloģiju attīstīšanu. 

Pēc tikšanās Svētās Trīsvienības baznīcas tornī delegācijas pārstāvjiem paredzēts apmeklēt arī 
Zemgales reģiona Kompetenču un attīstības centru (ZRKAC), Latvijas Lauksaimniecības 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-uznem-ziemelvalstu-delegaciju
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universitāti (LLU), kā arī Jelgavas Valsts ģimnāziju (JVĢ). Ģimnāzijā visi četri Ziemeļvalstu 
vēstnieki ar vidusskolas klasēm diskutēja par Ziemeļvalstu filmām, kuras šo dienu ietvaros skolēni 
noskatījušies, stāsta skolas direktore Inese Bandeniece. 

Ziemeļvalstu dienu gaitā jelgavniekiem, kā arī pilsētas viesiem tiek piedāvātas arī vairākas 
izstādes. Kopumā 12 visā pilsētā notiekošajās izstādēs iespējams iepazīt Ziemeļvalstu kultūru, 
mākslu, kā arī inovācijas dažādās jomās. 

«Aci pret aci ar klimatu» – Mākslas skolā 

Pirmās Ziemeļvalstu dienu gaitā rīkotās izstādes Jelgavā jau atklātas – Zviedru institūta radīto 
ceļojošo izstādi «Aci pret aci ar klimatu» Jelgavas Mākslas skolā var apskatīt līdz 18. oktobrim. 
Izstādē pieci zviedru karikatūristi un mākslinieki ar ironisku attēlu palīdzību izceļ šobrīd aktuālās 
klimata problēmas. Darbos tiek vizualizēta cilvēku un vides mijiedarbības svarīguma nozīme un 
tas, cik lielu uzmanību ikdienā veltām, lai saglabātu planētu, uz kuras dzīvojam. Šī izstāde jau 
pabijusi vairāk nekā 30 pasaules valstīs un Jelgavā papildināta ar latviešu mākslinieku Gata 
Šļūkas, Diānas Dimzas-Dimmes, Agneses Bules un Jelgavas Mākslas skolas direktores Andas 
Stankevičas darbiem. Turpat eksponēti arī bērnu un jauniešu darbi par klimata tēmu, bet šodien, 
3. oktobrī, pulksten 16 mākslinieces D.Dimzas-Dimmes vadībā Mākslas skolā notiks radošā 
darbnīca. Kā pastāstīja Jelgavas Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā Ilze Emse-
Grīnberga, šajā darbnīcā visu vecumu bērniem mākslinieces vadībā būs iespējams dažādās 
tehnikās radoši izpausties par klimata tēmu. 

Ziemeļvalstu arhitektūra – pilī 

Savukārt Sandras Eglītes lielformāta fotoizstāde «Svalbard. Pusnakts saules zemē» iepazīstina ar 
fotogrāfes piedzīvoto Norvēģijas salu arhipelāgā Svalbārā, kas vilina gan ar savu pasakaino 
skaistumu, gan skarbo varenību. Šī izstāde līdz 18. oktobrim apskatāma LLU fundamentālās 
bibliotēkas lasītavā, Jelgavas pils 254. telpā. 

Tāpat pilī var aplūkot Ziemeļvalstu arhitektūras izstādes «Ziemeļu ID» un «Ziemeļu pilsētas 
kvartāls» – tajās caur pilsētvides fotogrāfijām tiek risināts jautājums par to, kas veido 
ziemeļniecisko identitāti pilsētās un arhitektūrā. Arhitektūras izstādes ir veidojušas starptautiskas 
kuratoru komandas, rūpīgi izvēloties saistošus arhitektūras projektus un pilsētu kvartālus, kas 
ilustrē mūsdienu ziemeļniecisko identitāti urbānajā vidē. Ideja par šodienas ziemeļniecisko 
identitāti pilsētu kvartālos kontrastēta gan ar vēsturisku kvartālu fotogrāfijām, gan ar vēl neradītiem 
nākotnes projektiem. Šī ekspozīcija apskatāma pils aulas foajē līdz 31. oktobrim. 

LLU piedāvā arī izstādi «Biosfēras modeļi», kas ar Zviedrijas pētnieku un kopienu sasniegumiem 
un idejām prezentē, kā dažādu jomu pārstāvji rod atbildes uz ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. 
Izstāde, kurā tiek balansēti ekonomiski un vides jautājumi, apskatāma Vides un būvzinātņu 
fakultātē līdz 20. oktobrim. 

Muminu ģimeni var iepazīt bibliotēkā 

Tikmēr jaunākos Ziemeļvalstu dienu apmeklētājus priecēs izstādes Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 
Visu oktobri kā lieliem, tā maziem ir iespēja apskatīt izstādi «Somijas animācijai – 100!», kā arī 
iepazīties ar rakstnieces Tūves Jānsones radītajiem trollīšiem Muminiem izstādē «Muminu ģimene 
no Somijas». Izstādē par Somijas animāciju varēsuzzināt, kā mainījies somu animācijas stils kopš 
pirmās somu animētās filmas 1914. gadā. Ekspozīciju veido plakāti ar somu animācijas kadriem, 
sākot no 20. gadsimta 60. gadiem. Savukārt Muminu izstāde piedāvās aplūkot ne tikai grāmatas, 
žurnālus un komiksus par mīlīgajiem trollīšiem, bet arī Muminu tēmai veltītas rotaļlietas, spēles, 
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puzles un citus priekšmetus. Jaunākajiem apmeklētājiem būs iespēja arī izkrāsot Muminu ielejas 
varoņus. 

Pilsētvide un velokustība 

Arī ZRKAC izstādē «Mūsdienu plakāti no Somijas – nākotnes vērtības» ir iespēja tuvāk iepazīt 
somu kultūru. ZRKAC telpās ir iespēja arī uzzināt par Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas labās 
prakses piemēriem pilsētvides plānošanā, kas atspoguļoti izstādē «Kopenhāgenas risinājumi». 
Tajā fotogrāfijās, faktos un projektu piemēros stāstīts par pilsētas risinājumiem dažādās jomās, 
attīstot pilsētvidi un vispārējo labklājību. 

Ar Dānijas ziemeļniecisko pilsētvides kultūru iepazīstina arī izstāde «Labā pilsēta» Jelgavas 
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Tajā atspoguļota Dānijas slavenā velokultūra, tās vēsture un 
attīstība. Informatīvi stendi atklāj, kādus ieguvumus sabiedrībai sniedz velokultūras attīstība un 
kāda ir velosipēda izmantošanas pozitīvā ietekme uz veselību un vidi. 

Izstādes Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un ZRKAC skatāmas līdz 31. oktobrim. 

Muzejā – brīvība svešumā 

Ziemeļvalstu dienu gaitā īpašas ekspozīcijas piedāvā arī Jelgavas muzeji. Līdz 13. oktobrim 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā skatāma zviedru fotogrāfa Dāvida Holmerta 
izstāde «Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945», parādot mirkļus no to latviešu ikdienas, kas, piedzīvodami 
Otrā pasaules kara šausmas, izvēlējās doties bēgļu gaitās. Fotogrāfijas vēsta par tautiešiem, kas 
brīvības dēļ bija gatavi riskēt ar savu dzīvību un vienkāršās laivās doties uz Gotlandes salu 
Zviedrijā. Melnbaltās fotogrāfijas parāda gan latviešu centienus sasniegt brīvību svešumā, gan 
zviedrus, kas viņus sagaidīja un aprūpēja. 

Tikmēr Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā fotoizstāde «Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā» parāda 
jaunos tēvus, kuri izvēlas izmantot atvaļinājumu no darba, lai pavadītu laiku ar saviem bērniem. 
Ekspozīcija adaptēta no izstādes «Swedish Dads» («Zviedru tēti») un papildināta arī ar latviešu 
tēvu portretiem, parādot to, cik unikāla ir pieredze, ko gūst tēvi, kas pavada vairāk laika kopā ar 
saviem bērniem. Šī izstāde apskatāma līdz 3. novembrim. 

Ne tikai izstādes, bet arī koncerts 

Šodien pulksten 18 gaidāms Kopenhāgenas koncertkora koncerts Jelgavas Svētās Annas 
Evanģēliski Luteriskajā baznīcā. Diriģenta Stēna Lindholma vadībā koncertā izskanēs spožākie 
Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Islandes komponistu darbi, papildinot tos ar Eiropas mūzikas 
dižgaru Fēliksa Mendelsona un Jozefa Rainbergera kompozīcijām. Ieeja koncertā – par 
ziedojumiem. 

Plašāka informācija par Ziemeļvalstu dienām Jelgavā ir pieejama Ziemeļvalstu Ministru padomes 
biroja Latvijā mājaslapā www.norden.lv un pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv. 

Ziemeļvalstu dienas Jelgavā rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Zviedrijas 
vēstniecība, Norvēģijas vēstniecība, Somijas vēstniecība, Dānijas vēstniecība un Dānijas Kultūras 
institūts sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un citiem partneriem. 
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Galerija: 9 attēli 

 

04.10.2019. 

Bibliotēkā – senās mācību grāmatas un mācību stunda 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-senas-macibu-gramatas-un-macibu-
stunda 

06.10.2019. 

Visu oktobri Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā skatāma seno mācību grāmatu izstāde 
«Uzdošanas galvā ko rēķināt». Izstādi veido bibliofila Jāņa Vilka kolekcijā esošās 19. un 20. 
gadsimta mācību grāmatas. Iepriekš piesakoties, izstādes apmeklētāji var piedalīties arī praktiskā 
bibliotekārajā stundā, informē bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga. 

«Šeit izstādītas nedaudz vairāk nekā 15 senās mācību grāmatas no Jāņa Vilka kolekcijas. 
Grāmatas sadalītas pa tēmām, piemēram, ģeogrāfija, mūzika, vēsture, bet tālaika nosaukumi ir 
pavisam neparasti. Redzam «dzirdes mācību» – tā ir mūzika. Vai ģeometriju, kas ir «ātrumu 
zinātnība»,» stāsta B.Īvāne-Kronberga. Viņa piebilst, ka izstādi veido vien maza daļa J.Vilka plašās 
mācību grāmatu kolekcijas. 

Galvenā izstādes pievienotā vērtība B.Īvānes-Kronbergas skatījumā ir bibliotekārās stundas, kuras 
tiek piedāvātas galvenokārt skolēnu grupām, bet laipni aicināti tiek arī pieaugušie. «Mēs 
piedāvājam ielūkoties tajā, kādas bija mācību stundas agrāk. Bibliotekārās stundas tiks pielāgotas 
pēc apmeklētāju vecuma un tajās tiks piedāvāts ieskatīties senajās mācību grāmatās, kā arī pildīt 
tajās esošos uzdevumus. Būs kāds matemātikas uzdevums, būs arī dziedāšana,» viņa skaidro. 

Izstāde «Uzdošanas galvā ko rēķināt» pilsētas bibliotēkas lasītavā apskatāma visu oktobri. Lai 
pieteiktos uz ekskursiju-bibliotekāro stundu, interesenti aicināti sazināties ar Baibu Īvāni-Kronbergu 
pa tālruni 26367743 vai elektroniski baiba.ivane-kronberga@biblioteka.jelgava.lv. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-senas-macibu-gramatas-un-macibu-stunda
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/biblioteka-senas-macibu-gramatas-un-macibu-stunda
mailto:baiba.ivane-kronberga@biblioteka.jelgava.lv
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Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā visu oktobri apskatāma seno mācību grāmatu izstāde 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-visu-oktobri-apskatama-seno-
macibu-gramatu-izstade-244287 

05.10.2019. 

В Елгавской городской библиотеке можно осмотреть выставку старинных учебников 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37038 

04.10.2019. 

Apskatāma seno mācību grāmatu izstāde 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/apskatama-seno-macibu-gramatu-izstade/ 

07.10.2019. 

"Uzdošanas galvā ko rēķināt" jeb kā mācījās senāk? 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/uzdosanas-galva-ko-rekinat-jeb-ka-macijas-senak/ 

01.10.2019. 

 

Ceļojošā izstāde "Grāmatu lasīšana plakātos" Pārlielupes bibliotēkā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/celojosa-izstade-gramatu-lasisana-plakatos-
parlielupes-biblioteka/ 

07.10.2019. 

Visu oktobra mēnesi Pārlielupes bibliotēkā ir apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
ceļojošā izstāde "Grāmatu lasīšana plakātos". 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-visu-oktobri-apskatama-seno-macibu-gramatu-izstade-244287
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-visu-oktobri-apskatama-seno-macibu-gramatu-izstade-244287
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37038
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/apskatama-seno-macibu-gramatu-izstade/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/uzdosanas-galva-ko-rekinat-jeb-ka-macijas-senak/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/celojosa-izstade-gramatu-lasisana-plakatos-parlielupes-biblioteka/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/celojosa-izstade-gramatu-lasisana-plakatos-parlielupes-biblioteka/
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Izstādē aplūkojami reprodukcijas plakāti, kas izmantoti dažādos grāmatu lasīšanas veicināšanas 
pasākumos Spānijā kopš pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem līdz pat mūsdienām. Uz 
planšetēm informācija ir arī latviešu valodā. 

Papildus informācija šeit. 

Foto: publicitātes 

Ziņu sagatavoja 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

 

Mūžībā aizgājusi Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/muziba-aizgajusi-miezites-bibliotekas-vaditaja-jolanta-treigute-
244393 

11.10.2019. 

Mūžībā aizgājusi Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute. “Jolanta Treigute sagaidīja savas 
bibliotēkas atdzimšanu, un no sirds priecājās par to, cik skaita tā kļuvusi, priecājās par apkārtnes 
ļaudīm, kuri bija čakli lasītāji un bibliotēkas apmeklētāji. 2017. gadā Jolanta kļuva par Jelgavas 
pilsētas bibliotēku Gaismas nesēju,” vēsta informācija Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājaslapā. 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/muziba-aizgajusi-miezites-bibliotekas-vaditaja-jolanta-treigute-244393
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/muziba-aizgajusi-miezites-bibliotekas-vaditaja-jolanta-treigute-244393
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Publicēts arī: 

Aizsaulē aizgājusi Miezītes bibliotēkas vadītāja 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1570654800&cat=111&art=47368 

10.10.2019. 

 

15. oktobrī mainīts darba laiks Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/15-oktobri-mainits-darba-laiks-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-
244435 

14.10.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā "Zinītis" 
15. oktobrī lasītājus apkalpos no pulksten 10 līdz pulksten 13, informē Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1570654800&cat=111&art=47368
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/15-oktobri-mainits-darba-laiks-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-244435
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/15-oktobri-mainits-darba-laiks-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-244435
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Publicēts arī: 

15. oktobrī mainīts darba laiks Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/15-oktobri-mainits-darba-laiks-jelgavas-pilsetas-
bibliotekas-2019-10-14/ 

14.10.2019. 

 

Rudens brīvlaikā būs aktivitātes gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēniem 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/rudens-brivlaika-bus-aktivitates-gan-jaunako-gan-
vecako-klasu-skoleniem 

15.10.2019. 

Skolēnu rudens brīvlaiku no 21. līdz 25. oktobrim interesantā un izglītojošā veidā sākumskolas 
vecuma bērniem piedāvā pavadīt gan Jelgavas pilsētas bibliotēka, gan interešu izglītības iestāde 
«Junda». Savukārt vecāko klašu skolēni aicināti piedalīties pasākumos, kas visu brīvlaika nedēļu 
notiks Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP). 

«Junda» aicina 1.–5. klases skolēnus pavadīt trīs brīvlaika dienas trīs dažādos pasākumos. Uz 
visiem «Jundas» brīvlaika pasākumiem vēl var pieteikties. Vēlākais pieteikšanās brīdis ir dienu 
pirms rīkotā pasākuma. 

21. oktobrī no pulksten 12 līdz 16 notiks pārgājiens uz nometnes vietu «Lediņi», kur skolēni tiks 
cienāti ar zupu un tiksies ar Roju Puķi, kurš plašāk pazīstams kā kulinārijas blogeris un 
youtube.com satura veidotājs Pipars. «Uz «Lediņiem» dosimies ar kājām. Tur tiksimies ar Piparu, 
kurš pastāstīs vairāk par sevi un to, ko viņš dara. Tikšanās ilgs aptuveni stundu, un tajā bērni varēs 
uzzināt par to, kā tiek veidoti Youtube video un bloga raksti, kā arī par Roja aizraušanos ar 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/15-oktobri-mainits-darba-laiks-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2019-10-14/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/15-oktobri-mainits-darba-laiks-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-2019-10-14/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/rudens-brivlaika-bus-aktivitates-gan-jaunako-gan-vecako-klasu-skoleniem
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/rudens-brivlaika-bus-aktivitates-gan-jaunako-gan-vecako-klasu-skoleniem
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kulināriju,» stāsta «Jundas» direktora vietniece Linda Spalva. Pārgājiens ir bez maksas, taču tam 
nepieciešams pieteikties, zvanot pa tālruni 63022298. Jāpiebilst, ka nelabvēlīgos laikapstākļos 
pārgājiens nenotiks. 

22. oktobrī bērni aicināti apmeklēt «Jundas» ēku Skolas ielā 2 un iepazīties ar centra piedāvātajiem 
pulciņiem. Četru stundu laikā no pulksten 12 līdz 16 centra apmeklētāji varēs iepazīties ar papīra 
mākslas, floristikas, keramikas, galda spēļu, tehniskās modelēšanas un automodelisma pulciņiem, 
kā arī darboties ar «Lego» klucīšiem, iepazīstot «Lego» robotikas un ««Lego» laika» pulciņu 
piedāvājumu, un izmēģināt 3D pildspalvu, ar ko darbojas pavediena tēlniecības pulciņā. Dalība 
pulciņu iepazīšanās pasākumos ir bez maksas, bet vēlams iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 
63023531. L.Spalva stāsta: «Pulciņi būs bērniem pieejami visas četras stundas. Piesakoties 
vēlams norādīt, kurš pulciņš vai pulciņi bērnu interesē, bet dienas gaitā būs iespējams pievienoties 
visām interesējošām aktivitātēm.» 

23. oktobrī skolēniem tiek piedāvāts kopīgs brauciens uz kinoteātri «Multikino» Rīgā, kur bērni 
skatīsies animācijas filmu «Jetijs». Pulcēšanās notiks pulksten 11.30 pie «Jundas» ēkas Pasta ielā 
32, bet atgriešanās plānota ap pulksten 16.30. Šis brauciens ir ar obligātu iepriekšēju pietiekšanos, 
un nepieciešams apmaksāt transporta un kinobiļetes izdevumus 9 eiro apmērā. Pieteikšanās, 
zvanot pa tālruni 63022298. 

Skolēnu rudens brīvlaikā nodarbībā «Rudens raibumiņi» radošas aktivitātes piedāvā arī Jelgavas 
pilsētas bibliotēka. Kā informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska, 23. oktobrī no pulksten 12 līdz 
14 bērni bibliotēkas Mazajā zālē varēs gan radoši izpausties, gan pavadīt laiku, spēlējot galda 
spēles. Bērni varēs no rudens lapām veidot krāsainas kolāžas, kā arī ekoloģisku konfeti salūtu. 
«Rudens raibumiņu» aktivitātēs aicināti piedalīties bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem, taču gaidīti 
būs jebkura vecuma bērni. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

Savukārt vecāko klašu skolēnus uz pasākumiem visas nedēļas garumā aicina Jelgavas Jauniešu 
centrs. Katru brīvlaika nedēļas darbdienu pulksten 16 notiks kāds pasākums, kurā piedalīties 
aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz pat 25 gadiem, informē SIP jaunatnes lietu speciāliste Jeļena 
Grīsle. Vairāki no pasākumiem dos jauniešiem iespēju attīstīt savas prasmes, izmēģinot ko jaunu. 
Pirmdien jaunieši varēs veidot rudens dekorus no lapām, ceturtdien SIP jaunatnes lietu speciālista 
Oskara Šulca vadībā tiks apgūta makšķerēšana, bet piektdien ikviens aicināts uz kopīgu pankūku 
gatavošanu. Visās praktiskajās nodarbībās tiks nodrošināts vajadzīgais aprīkojums un materiāli, 
taču jauno makšķernieku nodarbības apmeklētāji aicināti ņemt līdz savu makšķeri, ja ir, informē 
J.Grīsle. 

«Mums otrdien būs arī kino vakars bez vecuma ierobežojuma. Tradicionāli šajos vakaros 
skatāmies kādu latviešu kino klasikas filmu. Pēc tam būs arī viktorīna par filmu, kurā varēs laimēt 
ko garšīgu» stāsta J.Grīsle, turpinot: «Bet trešdien rīkosim diskusiju «Vai viegli būt jaunietim?», 
kurā apspriedīsim galvenās problēmas un izaicinājumus jauniešu dzīvēs. Šādas diskusijas mums 
ierasti izvēršas ļoti veiksmīgas, jo tajās jaunieši var sajust kopību un to, ka ir kāds, ar kuru parunāt.» 

Tāpat viņa norāda, ka jaunieši var nākt ar savām idejām un piedāvāt viņiem interesējošas 
aktivitātes vai ieteikumus, kā padarīt Jauniešu centra pasākumus vēl interesantākus. Visi rudens 
brīvlaika nedēļas pasākumi sāksies pulksten 16 Jelgavas Jauniešu centrā SIP telpās Skolotāju ielā 
8. Tie ir bez maksas, un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 
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“Raibumiņi” Jelgavas pilsētas bibliotēkā turpināsies rudens brīvdienās 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/raibumini-jelgavas-pilsetas-biblioteka-turpinasies-rudens-
brivdienas-244550 

18.10.2019. 

Rudens raibumiņi - radošās aktivitātes bērniem rudens brīvlaikā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/rudens-raibumini-radosas-aktivitates-berniem-
rudens-brivlaika-2019-10-21/ 

21.10.2019. 

Rudens brīvlaikā būs aktivitātes visiem skolēniem 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1571173200&cat=204&art=47404 

16.10.2019. 

Чем заняться школьникам на осенних каникулах? 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37108 

16.10.2019. 

 

Jelgavas novada Grāmatu svētki – citā laikā un formātā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-novada-gramatu-svetki-cita-laika-un-formata-244475 

15.10.2019. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/raibumini-jelgavas-pilsetas-biblioteka-turpinasies-rudens-brivdienas-244550
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/raibumini-jelgavas-pilsetas-biblioteka-turpinasies-rudens-brivdienas-244550
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/rudens-raibumini-radosas-aktivitates-berniem-rudens-brivlaika-2019-10-21/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/rudens-raibumini-radosas-aktivitates-berniem-rudens-brivlaika-2019-10-21/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1571173200&cat=204&art=47404
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37108
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-novada-gramatu-svetki-cita-laika-un-formata-244475
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Šogad Jelgavas novada Grāmatu svētki notiks 19. oktobrī, no pulksten 11 grāmatmīļus pulcējot 
Bērvircavas tautas namā. Mazliet mainījies arī svētku formāts – šogad aktivitātes vērstas uz 
pieaugušo auditoriju, piedāvājot tikšanos ar vairākiem iemīļotu grāmatu autoriem un grāmatu 
tirdziņu. Tāpat darbosies grāmatu apmaiņas plaukts «Lasītājs dāvina lasītājam», informē Jelgavas 
novada pašvaldība.  

«Līdz šim Grāmatu svētki notika augusta noslēgumā vai septembra sākumā, taču sapratām, ka šie 
mēneši ir pasākumiem piesātināti un cilvēkiem grūti izvēlēties, kurus apmeklēt. Šķiet, oktobris, kad 
aiz loga jau iestājies rudens, ir īstais laiks, kad cilvēkiem gribas vairāk pievērsties grāmatu 
lasīšanai, ieslīgt nelielās pārdomās, tāpēc šogad eksperimentējam un Grāmatu svētkus rīkojam 
19. oktobrī,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece un novada bibliotēku 
metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga. 

Šogad mainījies arī svētku norises formāts. «Grāmatu svētku programma ir veidota pieaugušo 
lasītāju auditorijai. Bērniem atbilstoši vecumam ir iespēja iesaistīties vairākos citos lasīšanas 
veicināšanas projektos, piemēram, Bērnu žūrijā, Skaļās lasīšanas konkursā vai programmā 
«Grāmatu starts», ko vairāk pazīstam kā Mazo pūcīšu skolu. 

Tāpēc nolēmām, ka bērniem pavasarī novada bibliotēkās, kas iesaistījušās šajos lasīšanas 
veicināšanas projektos, tiks rīkotas atsevišķas tikšanās, bet Grāmatu svētkos pievērsīsimies 
pieaugušo auditorijai,» par svētku koncepta izmaiņām stāsta Dz.Punga, norādot, ka Grāmatu 
svētkos Jelgavas novada iedzīvotāji šoreiz aicināti uz tikšanos ar trim labi zināmiem rakstniekiem. 

Grāmatu svētkos būs iespēja satikt rakstnieci, vēstures un dzimtas romānu autori Ingunu Baueri. 
«Bibliotēkās, tostarp Jelgavas novada, viņas grāmatas šobrīd ir ļoti iemīļotas, tāpēc uzrunājām 
autori, lai viņa pastāsta par sevi, saviem darbiem arī Grāmatu svētku apmeklētājiem,» stāsta 
Dz.Punga. Pēc tikšanās ar šo autori – ap pulksten 13, lasītāji aicināti uz sarunu «Kā no ieceres 
autors tiek līdz grāmatai» ar rakstnieci Andru Manfeldi. «Šobrīd ļoti populārs ir viņas romāns 
«Virsnieku sievas», bet autore raksta gan dzeju, gan darbus bērniem. Viens no viņas jaunākajiem 
veikumiem ir grāmata «Mājās pārnācu basa» – atmiņu stāsti par latviešu pārdzīvoto Sibīrijā. Par 
šo tēmu viņai jau 2011. gadā iznākusi grāmata «Zemnīcas bērni», kurā autore skaudri izstāsta 
savas dzimtas pārdzīvoto Sibīrijā. Jāteic, ka šīs abas grāmatas bibliotēkās ir lasītāko grāmatu 
augšgalā,» tā Dz.Punga. 

Bet svētku izskaņā – pulksten 15, interesenti aicināti uz tikšanos «Cauri gadiem ar dziesmām un 
grāmatām» ar radio balsi, 14 grāmatu autoru Dzintaru Tilaku un komponistu, dziesminieku un 
aptuveni 120 dziesmu autoru Āri Ziemeli. «Programmā būs gan stāsti, gan arī mūzika. Jāpiebilst, 
ka šī tikšanās būs humora piepildīta – gluži kā Dzintara Tilaka darbi, un tā vien šķiet, ka drūmais 
rudens ir tas, kurā vajadzīga humora deva,» teic  Dz.Punga. 

Nemainīga Grāmatu svētku vērtība ir grāmatu tirdziņš. «Esam pārliecinājušies, ka cilvēki ļoti 
labprāt izmanto iespēju iegādāties lasāmvielu mazliet lētāk un iepazīt jaunākos izdevniecību 
iespieddarbus. Šogad Grāmatu svētkos piedalīsies izdevniecība «Avots» un apgāds «Jumava»,» 
papildina Dz.Punga. 

Ieeja Grāmatu svētkos ir bez maksas. 

Foto: Jelgavas novada pašvaldība 
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Imants Lancmanis lekcijā stāstīs par Francijas karaļa dzīvi Jelgavā 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/imants-lancmanis-lekcija-stastis-par-francijas-
karala-dzivi-jelgava 

18.10.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ar lekciju «Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās 
Kurzemē» uzstāsies mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis. Uz bezmaksas lekciju aicināts 
ikviens, kurš vēlas vairāk uzzināt par laika posmu no 1798. līdz 1801. un no 1805. līdz 1807. 
gadam, kad Jelgavas pilī dzīvoja karaliskās Burbonu dinastijas pārstāvis Luijs XVIII. 

«Lekcijā Imants Lancmanis stāstīs par karaļa Luija XVIII emigrācijas periodu, ko viņš pavadīja 
Jelgavā kā Krievijas imperatoru Pāvila I un Aleksandra I viesis. Stāstījumā tiks ietverta arī mazāk 
zināma epizode – par viņa uzturēšanos Blankenfeldes muižā 1804. gadā. Prezentācija veidota, 
pamatojoties uz Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem, 19. gadsimta publikācijām, 
laikabiedru un paša karaļa memuāriem, apskatot franču galminieku emigrantu personības un viņu 
dzīvi Kurzemē,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

Bezmaksas lekcija notiks 25. oktobrī pulksten 17 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona 
zālē. 

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka 30. septembrī, piedaloties delegācijai no Francijas, tostarp 
Burbonu dinastijas pārstāvei viņas augstībai Ingrīdai de Frankopanai, Jelgavas pils dienvidu vārtos 
tika atklātas piemiņas plāksnes, kas vēsta par karaļa Luija XVIII un viņa abata Edgevorta no 
Firmountas pavadītajiem gadiem pilī. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/imants-lancmanis-lekcija-stastis-par-francijas-karala-dzivi-jelgava
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/dazadi/imants-lancmanis-lekcija-stastis-par-francijas-karala-dzivi-jelgava
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Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekcija 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-makslas-zinatnieka-imanta-
lancmana-lekcija-244609 

22.10.2019. 

Imants Lancmanis par Luiju XVIII Jelgavā 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/imants-lancmanis-par-luiju-xviii-jelgava-244639 

24.10.2019. 

Mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekcija 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/makslas-zinatnieka-imanta-lancmana-lekcija/ 

25.10.2019. 

 

86 gadu vecumā mācās lietot planšetdatoru 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/86-gadu-vecuma-macas-lietot-plansetdatoru 

21.10.2019. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā akcijā «Dienas bez 
rindām», kas šogad pirmoreiz aizvadīta arī Jelgavas bibliotēkās, ikvienam interesentam tika 
piedāvāta iespēja apgūt e-pakalpojumu lietošanu. Jelgavā akcijā piedalījušies pārsvarā seniori, 
izmantojot arī bibliotēkas sniegto iespēju saņemt konsultāciju par datora vai viedierīču lietošanu. 

«Dienās bez rindām» Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kā arī Miezītes un Pārlielupes bibliotēkās šogad 
konsultācijas apmeklējuši 16 cilvēki. Akcijas dalībnieku vidējais vecums ir 71 gads, un vecākā 
apmeklētāja bija kāda 86 gadus veca kundze, kas vēlējusies apgūt nesen iegādātā planšetdatora 
lietošanu,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Viktorija Agafonova. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-makslas-zinatnieka-imanta-lancmana-lekcija-244609
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-makslas-zinatnieka-imanta-lancmana-lekcija-244609
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/imants-lancmanis-par-luiju-xviii-jelgava-244639
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/makslas-zinatnieka-imanta-lancmana-lekcija/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/86-gadu-vecuma-macas-lietot-plansetdatoru
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V.Agafonova skaidro, ka šogad Jelgavas bibliotēkas akcijā «Dienas bez rindām» piedalās 
pirmoreiz, bet individuālās konsultācijas par datora un viedierīču lietošanu rīko jau otro gadu. 
Bibliotēkas pārstāve informē, ka vislielākā interese, apgūstot e-pakalpojumus, bijusi par Valsts 
ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, portālu www.latvija.lv, e-veselības 
sistēmu, kā arī internetbankas lietošanu viedierīcēs. 

Šogad akcijas laikā ikvienam tika dota iespēja piedalīties arī viktorīnā par e-pakalpojumiem. 
Atbildot uz viktorīnas jautājumiem, dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas zināšanas par valsts un 
pašvaldību e-pakalpojumiem, e-parakstu un citiem digitāliem risinājumiem ikdienas atvieglošanai. 
Jelgavas bibliotēkas apmeklētāji bijuši starp aktīvākajiem viktorīnas pildītājiem valstī, informē 
VARAM. Piedalīties viktorīnā vēl ir iespējams, apmeklējot vietni www.daridigitali.lv. 

 

 

Bērni rudens brīvlaikā iepazīst «Jundas» pulciņus 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/berni-rudens-brivlaika-iepazist-jundas-pulcinus 

22.10.2019. 

Piedāvājot vērtīgi pavadīt skolēnu rudens brīvlaiku, Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda» 
šodien rīko darbnīcas, kurās sākumskolas vecuma bērni var iepazīties ar vairāku centra pulciņu 
piedāvājumu. Astoņās darbnīcās bērni tiek iesaistīti pulciņu aktivitātēs, lai uzzinātu, vai izvēlētās 
darbnīcas piedāvājums viņiem ir interesants. «Jundas» darbnīcas būs atvērtas līdz pulksten 16. 

Bērniem tiek dota iespēja iesaistīties darbnīcās «Papīra māksla», «Tehniskā modelēšana», 
«Automodelisms», «3D pildspalva», «Floristika», «Galda spēles», «Keramika» un «Lego». Katra 
no darbnīcām ļauj skolēniem gūt iespaidu par to, kas «Jundas» pulciņos notiek ikdienā. Brīvlaika 
darbnīcas šodien apmeklē gan bērni, kas «Jundā» ir pirmoreiz, gan pulciņu pastāvīgie audzēkņi. 

Automodelisma pulciņa piedāvājums piesaista daudzus skolniekus, kuri līdz šim to nebija 
izmēģinājuši. Pulciņa skolotājam Oskaram Krauzem apmācīt jaunos interesentus palīdz deviņus 
gadus vecais Mārtiņš, kurš pulciņā darbojas jau divus gadus. «Man vislabāk patīk tas, ka var 
piedalīties sacensībās. Piedalos daudzās sacensībās Latvijā un varbūt kādreiz tikšu arī tālāk,» 
stāsta Mārtiņš. Viņš atzīst, ka grūtākais pulciņā ir jaunu modeļu veidošana un šasijas zāģēšana, 
tomēr tas esot tā vērts. 

«Vairāk nekā puse bērnu, kas atnāk uz šādiem brīvlaika pasākumiem, arī pēc tam turpina darboties 
pie mums pulciņā,» stāsta interešu izglītības skolotājs O.Krauze. Viņa pārraudzībā ir bērni, kuri 
tikko uzsāk darboties automodelismā. O.Krauze skaidro, ka uzsākt darboties pulciņā nav grūti vai 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/berni-rudens-brivlaika-iepazist-jundas-pulcinus
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ļoti dārgi, taču, jo nopietnāk bērns vēlēsies turpināt, jo vairāk augs arī izmaksas. «Mēs pulciņā 
sākam ar šasiju, un tad pārējās detaļas nāk klāt. Viena šāda mašīna izmaksā nedaudz virs 40 eiro. 
Tas, cik ātri mašīna ir gatava, protams, atkarīgs no paša bērna, bet principā divu mēnešu laikā 
tādu var uzbūvēt,» skaidro O.Krauze. Pulciņā darbojas arī tā sauktā «turpinātāju» grupa, kurā tiek 
būvētas augstāka līmeņa mašīnas. 

Šodien pieprasīta ir floristikas darbnīca. Astoņus gadus vecā Amanda stāsta, ka viņai floristika nav 
sveša. «Man ļoti patīk nodarboties ar floristiku, bet te man jauns ir tas, ka darbos tiek izmantoti arī 
diegi,» stāsta Amanda. Dienas gaitā skolēni veido dekoratīvas puķes, kas kalpos arī kā fotogrāfiju 
statīvi. Apmeklēta ir arī «Lego» darbnīca, kurā bērni no krāsainajiem klucīšiem gan būvē mājas, 
gan telpiskā veidā liek dažādus vārdus. Veidot vārdus ļoti patīk deviņgadīgajai Evelīnai, kura 
«Jundas» pasākumā piedalās pirmo reizi. Atnākt un piedalīties ieteikusi mamma, un Evelīna atzīst, 
ka darbnīca ir ļoti interesanta, jo ļauj attīstīt to, ko viņai vislabāk patīk darīt arī mājās. Savukārt 
desmit gadus vecais Gatis stāsta, ka, darbojoties ar «Lego», viņš visbiežāk būvē sarežģītas būves. 
«Man patīk būvēt dažādus cietokšņus un ēkas, nedaudz arī mašīnas. Atnākt man ieteica māsīca, 
un man te ļoti patīk,» stāsta skolnieks. 

Šādus pasākumus «Junda» rīko ik gadu, piedāvājot 1.–5. klases skolēniem aktīvā un izzinošā 
veidā pavadīt skolēnu brīvlaikus. Šī gada brīvlaika aktivitāšu nosaukums ir «3 dienas=3 notikumi» 
un šodienas pasākums ir otrais no trijiem. Vakar bērni devās pārgājienā uz nometnes vietu 
«Lediņi», bet rīt notiks brauciens uz kino, kam iepriekš bija jāpiesakās. 

Lai arī «Jundas» brīvlaika pasākumiem pieteikšanās ir noslēgusies, sākumskolas vecuma bērni rīt 
aicināti piedalīties Jelgavas pilsētas bibliotēkas pasākumā «Rudens raibumiņi», kas notiks 
bibliotēkas Mazajā zālē no pulksten 12 līdz 14. Bibliotēkā bērniem tiks dota iespēja veidot krāsainas 
kolāžas no rudens lapām, spēlēt galda spēles, kā arī pagatavot pašiem savu konfeti salūtu. 
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

 

Galerija: 11 attēli 

 

Publicēts arī: 

Rudens brīvlaika aktivitātes jauniešiem Jelgavā 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/rudens-brivlaika-aktivitates-jauniesiem-jelgava-244583 

21.10.2019. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/rudens-brivlaika-aktivitates-jauniesiem-jelgava-244583
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Bibliotēkā notiks lekcija par bezatkritumu dzīvesveidu 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-lekcija-par-bezatkritumu-dzivesveidu 

23.10.2019. 

29. oktobrī pulksten 16 Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs tikšanās ar biedrības «Zero Waste Latvija» 
valdes locekli un bezatkritumu dzīvesveida aktīvisti Mairitu Lūsi. Pasākums tiek rīkots kā 
bibliotēkas Lasītāju klubiņa tikšanās, bet, iepriekš piesakoties, uz to aicināts ikviens interesents. 

Vieslekcijas laikā M.Lūse stāstīs par dažādu vides un sociālo problēmu risināšanu, sniegs 
ieteikumus, kā samazināt atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī iepazīstinās ar zero waste 
kustības galvenajiem darbības virzieniem un ieguldījumu vides attīstībā. 

Interesenti aicināti iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 63046587 vai rakstot pa e-pastu 
abo@biblioteka.lv. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots. 

Pasākums notiek kā projekta «Tver dzīvi!» aktivitāte. Projektu realizē Jelgavas pilsētas bibliotēku 
atbalsta biedrība «Libro» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku. Par Jelgavas biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programmas piešķirto finansējumu, tiek piedāvāts 
lekciju cikls dzīves kvalitātes uzlabošanai. Lekcijās aptvertas tādas tēmas kā sevis pilnveidošana 
un saskarsme ar apkārtējiem, kā arī nozīmīgi jautājumi par vidi: ķīmiskās vielas un pesticīdi ikdienā, 
kā samazināt kaitējumu sev un dabai, kā izvēlēties videi draudzīgus produktus, kas ir 
ekomarķējums, kas ir zero waste un citi vides saglabāšanai nozīmīgi jautājumi. Šī ir otrā no trim 
plānotajām lekcijām. Nākamā lekcija notiks 26. novembrī. 

 

 

Publicēts arī: 

Lekcija par Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveids 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lekcija-par-zero-waste-jeb-bezatkritumu-dzivesveids/ 

22.10.2019. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-notiks-lekcija-par-bezatkritumu-dzivesveidu
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/lekcija-par-zero-waste-jeb-bezatkritumu-dzivesveids/
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Mainīts Informācijas centra darba laiks 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/mainits-informacijas-centra-darba-laiks-2019-10-24/ 

24.10.2019. 

Sākot ar 1. novembri Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centra darba laiks darba dienās 
būs no pulksten 10 līdz 18. 

Svētdienās darba laiks nemainās un paliek tāds, kā iepriekš - no pulksten 10 līdz 17.  Izmaiņas 
darba laikā veiktas, izvērtējot apmeklētāju plūsmu Informācijas centrā. 

Ja nepieciešama datortehnika un ir vajadzība veikt izdruku, aicinām doties uz lasītavu darba dienu 
vakaros pēc 18! 

Foto: Jelgavas pilsēta 

Ziņu sagatavoja 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts arī: 

ĪSI 

www.jelgavasvestnesis.lv 

31.10.2019. 

Imanta Lancmaņa priekšlasījumā par Francijas karaļa Luija XVIII trimdu Jelgavā un Vilcē 
ļaudis pārpilda pilsētas bibliotēku 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/imanta-lancmana-priekslasijuma-par-francijas-karala-luija-
xviii-trimdu-jelgava-un-vilce-laudis-parpi-244704 

26.10.2019. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/mainits-informacijas-centra-darba-laiks-2019-10-24/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/imanta-lancmana-priekslasijuma-par-francijas-karala-luija-xviii-trimdu-jelgava-un-vilce-laudis-parpi-244704
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/imanta-lancmana-priekslasijuma-par-francijas-karala-luija-xviii-trimdu-jelgava-un-vilce-laudis-parpi-244704
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Vairāki simti mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa cienītāju piektdien pārpildīja Jelgavas pilsētas 
bibliotēku, kur tika rīkots viņa priekšlasījums no Francijas 1789. gada revolucijas izbēgušā karaļa 
Luija XVIII uzturēšanos Jelgavā un Jelgavas novada Vilces pagasta Blankenfeldē. Gāztās Burbonu 
monarhijas pārstāvis šeit dzīvoja  laika posmos no 1798. līdz 1801. gadam un no 1805. līdz 1807. 
gadam. Interese par I.Lancmaņa priekšlasījumu bija tik liela, ka visiem interesentiem zālē vietas 
nepietika, daži vēsturnieka sacīto klausījās uz kāpnēm. Vairāki, kas uz pasākumu bija atnākuši 
pēdējā brīdī, vīlušies apstāklī, ka  vietu nav, devās prom. 

Divas stundas (ieplānotās vienas vietā) I. Lancmanis runāja par saviem pētījumiem, kas balstās uz 
Luija XVIII memuāriem un vēstulēm, viņam pietuvināto personu loka liecībām, kā arī arhīvu 
materiāliem. Sarunā ar zz.lv I.Lancmanis teica, ka salīdzinot ar 1979. gadu, kad iznāca viņa 
grāmata “Jelgavas pils”, izpētes materiāli ir pieejami daudz vairāk. Turklāt tos var atrast arī publiski 
pieejamās interneta vietnēs. “Literatūra par šo tematu ir ļoti izkaisīta. Fakti pretrunīgi. Būtu labi, ja 
dažās vietās ieviestu skaidrību. Rundāles pils muzejā esam par to runājuši. Mēs karali no Jelgavas 
adoptēsim, ” zz.lv atjokoja I.Lancmanis.    

Starp I.Lancmaņa priekšlasījuma klausītājiem bija dažādu paaudžu un politisko uzskatu 
jelgavnieki, tālāki viesi, kā arī Jelgavas pašvaldības vadības pārstāvji. Pasākumu rīkoja Jelgavas 
pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Jelgavas Latviešu biedrību.   

Foto: Valdis Āboliņš 

 

Galerija: 6 attēli 

«Zinītis» un Pārlielupes bibliotēka piedāvā Halovīna aktivitātes 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/zinitis-un-parlielupes-biblioteka-piedava-halovina-
aktivitates 

29.10.2019. 

Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis» un Pārlielupes bibliotēka 31. oktobrī bērniem un jauniešiem 
piedāvā iesaistīties Halovīna pasākumos. Ar svecēm un dekorācijām tiks uzburta šai dienai 
piemērota atmosfēra, bet apmeklētāji aicināti ierasties atbilstošos tērpos. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/zinitis-un-parlielupes-biblioteka-piedava-halovina-aktivitates
https://www.jelgavasvestnesis.lv/jauniesiem/zinitis-un-parlielupes-biblioteka-piedava-halovina-aktivitates


 22

9 

«Zinītī» Halovīna svinētāji tiks gaidīti no pulksten 17, kad sāksies šausmu stāstu vakars. «Stāstus 
lasīs gan bibliotekāri, gan paši bērni. Bibliotēka šajā vakarā tiks iekārtota neparasti – ar svecēm un 
aizsegtiem plauktiem, kā arī specializētu literāro izstādi,» stāsta bibliotēkas vadītāja Baiba 
Karčevska. Izstādē būs apskatāmas dažādas bibliotēkas krājumā esošas šausmu stāstu un masku 
grāmatas. Apmeklētāji tiek gaidīti atbilstošos tērpos, un bibliotēkā būs iespēja arī izkrāsot seju. Uz 
pasākumu «Zinītī» aicināti bērni un jaunieši, sākot no deviņu gadu vecuma. 

Savukārt Pārlielupes bibliotēkā sākumskolas vecuma bērni no pulksten 18 tiks gaidīti uz Skaisto 
briesmonīšu vakaru, kura gaitā līdz pulksten 20 notiks vairākas Halovīna svinībām veltītas 
aktivitātes. Tiks rīkota Mošķīšu modes skate, kurā katram bērnam būs iespēja parādīt savu tērpu, 
tāpat dalībnieki aicināti sagatavot kādu briesmu stāstu, ar kuru vakara gaitā dalīties. Pārlielupes 
bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova skaidro, ka tas var būt gan lasīts, gan paša izdomāts vai 
piedzīvots stāsts. Vakara pasākumā būs simboliska ieejas maksa – ķirbis. «Tas var būt jebkāds 
ķirbis – īsts, uzzīmēts vai izveidots. Katram dalībniekam jāierodas ar ķirbi, jo rīkosim izstādi par 
godu šim Halovīna simbolam,» stāsta A.Volkova. 

Bibliotēku Halovīna pasākumi tiek rīkoti bez maksas, un tiem iepriekš nav jāpiesakās. 

 

 

Bibliotēkā atklās tikšanos ciklu ar latviešu rakstniekiem 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklas-tiksanos-ciklu-ar-latviesu-rakstniekiem 

30.10.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā svētdien, 3. novembrī, pulksten 14 notiks pasākums «Cauri gadiem ar 
dziesmām un grāmatām» – tikšanās ar rakstnieku Dzintaru Tilaku un dziesminieku Āri Ziemeli. Šis 
pasākums atklās ciklu, kura gaitā būs vairākas tikšanās ar zināmiem latviešu rakstniekiem. 

Pasākumu ciklu Jelgavas pilsētas bibliotēka realizē kā Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu 
projektu «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā». Pirmā tikšanās būs ne tikai literāra, 
bet arī muzikāla. «Autors Dzintars Tilaks stāstīs par saviem darbiem, bet lielākoties dzirdēsim 
situācijas no ikdienas. Patīkamā gaisotnē noritēs saruna ar klausītājiem, kas būs pilna ar humoru 
un stāstiem par dzīvi. Dzintaram un Ārim izveidojusies laba radošā sadarbība, un stāstus 
papildinās muzikāli priekšnesumi. Šis būs labs pasākums katram, kas vēlas nedaudz atslēgties no 
ikdienas un jauki pavadīt svētdienas pēcpusdienu,» stāsta bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne-
Kronberga. 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/biblioteka-atklas-tiksanos-ciklu-ar-latviesu-rakstniekiem
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Dz.Tilaks ir Latvijas Radio ētera balss un autors, kurš raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Viņš 
sarakstījis jau 14 grāmatas, tostarp «Piķis un zēvele jeb Latvju biznesa nacionālās īpatnības», 
«Labo blēņu vasara», kā arī nesen izdoto «Papus Tru». 

Savukārt Ā.Ziemelis ir komponists un teju 120 dziesmu autors, kurš pazīstams kā dueta «Brāļi 
Ziemeļi» dalībnieks. Kopā ar brāli Saulceri duetā radītas tādas dziesmas kā «Pasaciņa», «Dzīvot 
tēvu zemē» un vispopulārākais dziesminieku skaņdarbs «Uzsniga sniedziņš balts». 

8. decembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā paredzēta tikšanās ar sporta žurnālistu un vairāku 
grāmatu autoru Armandu Puči, savukārt janvāra sākumā ciklā piedalīsies rakstnieks Jānis Joņevs, 
kurš stāstīs par savu daiļradi un savu slavenāko darbu «Jelgava 94». 

Jāpiebilst, ka tikšanās «Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām» 3. novembrī Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā ir bez maksas un iepriekš tai pieteikties nav nepieciešams. 

 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar grāmatu autoru Dzintaru Tilaku un 
dziesminieku Āri Ziemeli 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-
autoru-dzintaru-tilaku-un-dziesminieku-ar-244627 

23.10.2019. 

Bibliotēka aicina uz tikšanos ar grāmatu autoru Dzintaru Tilaku un dziesminieku Āri Ziemeli 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-
dzintaru-tilaku-un-dziesminieku-ari-ziemeli/ 

23.10.2019. 

Muminus bibliotēkā varēs apciemot vēl līdz 28. novembrim 

https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/muminus-biblioteka-vares-apciemot-vel-lidz-28-
novembrim 

31.10.2019. 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-dzintaru-tilaku-un-dziesminieku-ar-244627
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-dzintaru-tilaku-un-dziesminieku-ar-244627
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-dzintaru-tilaku-un-dziesminieku-ari-ziemeli/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-dzintaru-tilaku-un-dziesminieku-ari-ziemeli/
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/muminus-biblioteka-vares-apciemot-vel-lidz-28-novembrim
https://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/izstades/muminus-biblioteka-vares-apciemot-vel-lidz-28-novembrim
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Ņemot vērā lielo apmeklētāju interesi, Jelgavas bibliotēkā pagarināta Somijas vēstniecības rīkotā 
izstāde «Muminu ģimene no Somijas». Izstādi par rakstnieces Tūves Jānsones radītajiem 
trollīšiem Muminiem var apmeklēt līdz 28. novembrim, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
pārstāve Baiba Īvāne-Kronberga. 

B.Īvāne-Kronberga stāsta, ka izstāde līdz šim ir bijusi ļoti pieprasīta tieši bērnudārzu audzēkņu 
vidū. Lielā apmeklētība ir ļāvusi izstādi pagarināt vēl novembra mēnesī, un to arvien iespējams 
apmeklēt Jelgavas pilsētas bibliotēkas Bērnu stūrītī 1. stāva abonementā. Ekspozīcijā piedāvāts 
aplūkot ne tikai grāmatas, žurnālus un komiksus par Muminiem, bet arī trollīšu tēmai veltītas 
rotaļlietas, spēles, puzles un citus priekšmetus. Jaunākajiem apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja 
arī izkrāsot Muminu ielejas varoņus. 

Jāpiebilst, ka bibliotēkā turpināsies tikai Muminu izstāde. Otra Somijas vēstniecības rīkotā izstāde 
«Somijas animācijai – 100» vēl apskatāma šodien, taču tā netiks pagarināta. 

Jāatgādina, ka izstāde Jelgavā eksponēta kā daļa no Ziemeļvalstu dienu kultūras programmas. 
Ziemeļvalstu dienas Jelgavā sākās septembrī un šodien, līdz ar pēdējām izstādēm, tās noslēdzas. 
Šo dienu laikā vairākās vietās pilsētā bija apskatāmas kopumā 12 izstādes, kā arī notika semināri 
un koncerts. Ziemeļvalstu dienas ir ikgadējs notikums, ko rīko Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, 
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā ar mērķi stiprināt reģionālo sadarbību, veidot regulāru un koordinētu dialogu un rast iespēju 
dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem. Jelgavā tās notika pirmo reizi. 
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 11.2019. 

 

 Tōmekļvietnē ievietotās ziņas – 8 
 Facebook.com sekotāju skaits – 884 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 890 
 Twitter.com sekotāju skaits – 647 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  7 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  4 

www.jelgavniekiem.lv  3 

www.biblioteka.lv  0 

www.novaja.lv  1 

Kopā 18 

 

 

Patriotu dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkās 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/patriotu-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas/ 

09.11.2019. 

Gaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu un Bermontiādes simtgadi, trīs novembra dienas pēc kārtas 
no pulksten 11 līdz 15 Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina lasītājus ar savām ģimenēm, lai kopīgi 
pavadītu Patriotu dienu: 8. novembrī bērnu bibliotēkā Zinītis, 9. novembrī – Miezītes bibliotēkā un 
Pārlielupes bibliotēkā, bet 10. novembrī – Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26. 

Patriotu dienā uzsvaru liksim uz izzinošām un radošām aktivitātēm visai ģimenei, jo Patriotu nedēļā 
kopības sajūta ir tā lielākā vērtība, kuru pieminam gan mūsu pašu vēstures kontekstā, gan arī 
kopjam paši savā ģimenē. 

 

Galerija: 2 attēli 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/patriotu-dienas-jelgavas-pilsetas-bibliotekas/
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Publicēts arī: 

Pilsētas bibliotēkas aicina ģimenes uz Patriotu dienu pasākumiem 

www.jelgavasvestnesis.lv 

06.11.2019. 

Jelgavas bibliotēkas aicina uz Patriotu dienu 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-bibliotekas-aicina-uz-patriotu-dienu-244915 

07.11.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas aicina lasītājus kopā ar ģimenēm pavadīt Patriotu dienu 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-aicina-lasitajus-kopa-ar-
gimenem-pavadit-patriotu-dienu-244895 

07.11.2019. 

Jelgavas bibliotēkas aicina uz Patriotu dienu 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1572904800&cat=10&art=47562 

05.11.2019. 

День патриотов в елгавских библиотеках 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37232 

05.11.2019. 

 

Vēsturnieks Andris Tomašūns lasīs lekciju par bermontiādi 

www.jelgavasvestnesis.lv 

13.11.2019. 

Sestdien, 16. novembrī, pulksten 13 Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A notiks vēsturnieka 
Andra Tomašūna lekcija «Jelgava 1919», kurā apmeklētāji varēs uzzināt par notikumiem Jelgavas 
pilsētā šajā vēsturiski nozīmīgajā gadā. 

«Lekcijā apmeklētāji varēs uzzināt vairāk par dažādiem 1919. gada notikumiem Jelgavā, tostarp 
bermontiādi, jo, kā zināms, šogad atzīmējam tās simtgadi. Stāstījumā varēs dzirdēt par Jelgavas 
atbrīvošanu, kā arī piecām dienām, kurās Jelgava bija Latvijas galvaspilsēta,» stāsta Miezītes 
bibliotēkas pārstāve Liene Vespere. 

Lekcija notiks prezentācijas veidā, apmeklētājus iepazīstinot arī ar fotogrāfijām no vēsturiskajiem 
notikumiem. Lai arī no šī laika posma nav saglabājies ļoti daudz fotogrāfisku vēstures liecību, 
A.Tomašūns bilst, ka ar pieejamo materiālu vismaz stundu garam stāstījumam pietiks. Lekcijas 
gaitā būs iespējams vēsturniekam uzdot arī jautājumus par attiecīgā gada notikumiem, to cēloņiem 
un sekām.  

Pasākums ir bez maksas, un iepriekšēja pieteikšanās tam nav nepieciešama. 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-bibliotekas-aicina-uz-patriotu-dienu-244915
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-aicina-lasitajus-kopa-ar-gimenem-pavadit-patriotu-dienu-244895
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-aicina-lasitajus-kopa-ar-gimenem-pavadit-patriotu-dienu-244895
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1572904800&cat=10&art=47562
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37232
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«Zinītī» aizvadīta mācību nodarbība kopā ar suņiem 

www.jelgavasvestnesis.lv 

16.11.2019. 

Trešdien bērnu bibliotēkā «Zinītis» notika mācību stunda, kurā Jelgavas pamatskolas «Valdeka» 
– attīstības centra pirmklasnieki tikās ar kanisterapijas suņiem. Nodarbības gaitā bērni suņiem 
lasīja, kā arī aktīvā veidā apguva skaitīšanu un citas noderīgas prasmes. 

Nodarbībā piedalījās trīs suņi – ņūfaundlendietis Vinnijs un spanieli Patriks un Ufo, kā arī viņu 
treneres kanisterapijas brīvprātīgās Sabīne Grobiņa un Kristīne Zaķe. Nodarbībā tika izmantoti 
kanisterpijas elementi, ar mērķi pilnveidot bērnu mācīšanās prasmes. «Pilnvērtīgu ārstniecisko 
kanisterapiju veic kopā ar attiecīgu speciālistu, kurš pasaka, ko grib redzēt un mēs kā suņa 
pavadoņi to izpildām. Šis ir kontakts ar suni, kur tiek realizēta lasīšanas veicināšanas programma, 
jo bērniem vieglāk ir lasīt priekšā sunim,» stāsta S.Grobiņa. Kanisterapija nozīmē dziedināšanu 
saskarsmē ar speciāli piemeklētiem un apmācītiem suņiem. Tie palīdz bērniem pārvarēt runas un 
emocionālos traucējumus. Lasot priekšā suņiem, ātri tiek pilnveidotas lasīšanas prasmes, jo suņi 
klausās ar lielu uzmanību, neizsmej runas defektus, nekritizē un nelabo, ja bērnam gadās kļūdīties. 

Bērni suņiem lasīja grāmatu «Paslēp mani, Kiper», katram pēc kārtas izlasot pa vienai lappusei. 
Tie bērni, kuru lasītprasmes vēl nav pietiekami attīstītas, lai varētu brīvi lasīt, suņiem deklamēja 
dzejoļus vai stāstīja par grāmatām, kuras tiem lasījuši priekšā citi. Nodarbības turpinājumā bērni 
atkārtoja arī matemātikas pamatus, rēķinot terapijas suņu kopējo svaru, kā arī skaitot barības 
graudiņus, ar kuriem suņus varēja pacienāt. Suņu treneru vadībā pirmklasnieki apguva arī to, kā 
darboties un komunicēt ar suni, un kā to vest pastaigā. Bērni aktīvi iesaistījās aktivitātēs, 
darbojoties ar suņiem un uzdodot jautājumus arī viņu pavadonēm. Uzrunātie skolēni pasākumu 
novērtē pozitīvi. «Man mājās ir suns, un mēs vairāk kopā spēlējamies. Savam sunim es nelasu, 
bet varētu pamēģināt. Mācīties lasīt man sanāk, un, ja lasītu sunim katru dienu, varētu iemācīties 
vēl labāk,» stāsta pirmklasniece Sņežana. Savukārt Maksims stāsta, ka viņam vairāk patīk rēķināt 
nevis lasīt, bet kopā ar suni varētu mēģināt apgūt dažādus priekšmetus: «Ja daudz varētu lasīt 
sunim, varbūt lasīt sanāktu vairāk, varētu pamēģināt kopā arī rēķināt. Man ļoti patika nodarbība, 
visvairāk – paglaudīt suņus. Kad viņi tikko ienāca, bail nebija, bet negribēju, ka lielais suns mani 
nomin.» 

Pamatskolas «Valdeka» skolotāja Ina Broma stāsta, ka šī bērnu grupiņa ar suņiem tiekas 
pirmoreiz: «Mūsu bērniem ir dažādas problēmiņas ar mācīšanās procesu, tāpēc mēs ļoti labprāt 
atsaucāmies šim projektam, jo ar šo suņu klātbūtni noteikti varētu lasīšanas prasmi pastimulēt. Divi 
no šiem bērniem lasa, bet pārējie vēl ir procesā. Ar kanisterapiju man ir bijusi pieredze, kad bērni 
ar saskarsmes problēmām tajā piedalījās. Katram bērnam ieguvums no šīs terapijas ir ļoti 
individuāls, tāpēc redzēsim, kā veiksies.» 

S.Grobiņa informē, ka, lai suns piedalītos terapijā, vispirms tam jābūt paklausīgam. «No gada 
vecuma suns katru gadu iziet speciālu Latvijas Kinoloģiskās federācijas eksāmenu, kurā pārbauda, 
vai nav agresijas, vai viņš nebaidās no trokšņiem, kā viņš reaģē uz svešiem cilvēkiem. Ja suns ir 
nokārtojis eksāmenu, tad viņš var strādāt. Izmantot var suni, kas ir kompanjons, piemēram, 
labradorus, ņūfaundlendus,» stāsta terapijas suņu pavadone. S.Grobiņa šādās attīstošās 
nodarbībās piedalās teju 10 gadu, savukārt K.Zaķe – aptuveni sešus. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
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Bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba Karčevska stāsta, ka Jelgavas bibliotēkās šāda nodarbība 
notiek pirmoreiz. «Šis ir tāds kā pilotprojekts, vērtējot, kā izdosies, kā bērniem patiks un kā šiem 
sunīšiem veiksies. Tam ir liela pievienotā vērtība. Galvenais fokuss ir lasīšana, bet nodarbības 
laikā bērni var arī vienkārši atbrīvoties no sliktām emocijām vai sajūtām,» skaidro B.Karčevska. 
Iespēja realizēt šādu nodarbību radusies pēc apmaiņas brauciena uz bibliotēku Jūrmalā, kur šādas 
nodarbības notiek jau ilgāku laiku. «Kad nākamgad pārcelsimies uz jaunām telpām, esam plānojuši 
jaunu pasākumu ciklu, un šis varētu būt viens no tiem. Ir svarīgi bērnos radīt interesi lasīt un 
apmeklēt bibliotēku, jo, kā zinām, bibliotēka jau sen vairs nav tā klusā grāmatu krātuve, kas bija 
kādreiz. Tā ir satikšanās vieta, tā ir socializēšanās vieta. Bibliotēka ir tiešām mainījusi savu lomu,» 
tā «Zinīša» vadītāja. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņš aicina uz lekciju 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-lasitaju-klubins-aicina-uz-
lekciju/ 

19.11.2019. 

26.novembrī pulksten 16 Jelgavas pilsētas bibliotēkā ikviens interesents var apmeklēt pēdējo 
lekciju cikla "Tver dzīvi!" tikšanos, kurā ar Lasītāju klubiņa dalībniekiem un pārējiem interesentiem 
sarunāsies biedrības "Ekodizaina kompetences centrs" valdes locekle, eksperte un lektore Ilze 
Neimane. 

Vieslekcijas laikā tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem par to, kas ir zaļie paziņojumi un kā tos 
atšķirt, kas ir ekomarķējums un kādi ir biežāk sastopamie ekomarķējumi Latvijā dažādās produktu 
grupās. 

Lai gan pasākums notiek Lasītāju klubiņa ietvaros, aicinām to apmeklēt arī citus interesentus. 

 

 

Publicēts arī: 

Notiks lekcija par ekomarķējumu un videi draudzīgiem produktiem 

www.jelgavasvestnesis.lv 

21.11.2019. 

Aicina uz lekciju par videi draudzīgiem produktiem 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-lasitaju-klubins-aicina-uz-lekciju/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-lasitaju-klubins-aicina-uz-lekciju/


 23

6 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1574114400&cat=10&art=47663 

19.11.2019. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ideju foruma "TEDxRiga 2019" tiešraide 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ideju-foruma-tedxriga-2019-
tiesraide-1/ 

19.11.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu sekot līdzi ideju foruma "TEDxRiga 2019" tiešraidei, kas 
22.novembrī tiks translēta no Latvijas nacionālās bibliotēkas (LNB). Šogad šis būs jau astotais 
"TEDxRiga" forums, kurā visas dienas garumā savās idejās dalīsies vairāk nekā 20 atzīti runātāji 
un mākslinieki. Šogad foruma tēma būs "Together" jeb "Kopā". 

Sadarbībā ar LNB konference tiešraidē bez maksas būs skatāma vismaz 16 Latvijas reģionālajās 
un astoņās augstskolu bibliotēkās, tostarp arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē, 
Akadēmijas ielā 26. Tiešraide notiks no pulksten 9 līdz 17.30, taču ikviens var pievienoties skatītāju 
pulkam sev ērtā laikā. Ieeja ir bez maksas. 

Ar ideju foruma programmu var iepazīties mājaslapā tedxriga.com. Pasākuma oficiālās valodas 
būs angļu un latviešu, kā arī tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu. 

 

 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks foruma «TEDxRiga 2019» tiešraide 

www.jelgavasvestnesis.lv 

19.11.2019. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks ideju foruma „TEDxRiga 2019” tiešraide no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-ideju-foruma-tedxriga-
2019-tiesraide-no-latvijas-nacionalas-bibl-245124 

19.11.2019. 

Bibliotēkā notiks „TEDxRiga 2019” tiešraide no LNB 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1574114400&cat=10&art=47670 

19.11.2019. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1574114400&cat=10&art=47663
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ideju-foruma-tedxriga-2019-tiesraide-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-ideju-foruma-tedxriga-2019-tiesraide-1/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-ideju-foruma-tedxriga-2019-tiesraide-no-latvijas-nacionalas-bibl-245124
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-ideju-foruma-tedxriga-2019-tiesraide-no-latvijas-nacionalas-bibl-245124
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1574114400&cat=10&art=47670
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Satiec bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori! 

www.jelgavasvestnesis.lv 

19.11.2019. 

27. novembrī pulksten 13.20 Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17 norisināsies tikšanās ar 
bērnu detektīvstāstu sērijas «Mākslas detektīvi» autori Luīzi Pastori. Tikšanās laikā būs iespēja 
gan uzzināt vairāk par rakstnieces darbu un sarakstītajām grāmatām, gan piedalīties radošajā 
darbnīcā. 

«Mērķauditorija šim pasākumam ir sestās un septītās klases skolēni. Autore iepazīstinās ar savām 
grāmatām, stāstījumā izmantojot arī projektoru. Būs arī radošā darbnīca, uz kuru bērniem 
nepieciešams ņemt līdzi rakstāmpiederumus,» informē Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga 
Volkova. Tikšanās būs aptuveni pusotru stundu ilga. 

L.Pastore pazīstama kā stāstu sērijas «Mākslas detektīvi» autore. Sērijā izdotas sešas grāmatas, 
kas stāsta par mazo detektīvu Teo un Pogas izmeklējumiem, iepazīstot dažādu Latvijas 
mākslinieku darbu noslēpumus. Tāpat autore sarakstījusi tādas grāmatas kā «Stāsts par 
Pakaļasti», «Petra un sniegpārslu meistars», kā arī «Maskačkas stāsti», pēc kuras motīviem tapusi 
šogad iznākusī animācijas filma «Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi». Autore par saviem darbiem 
saņēmusi dažādas atzinības, tostarp Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un divas Latvijas 
Literatūras gada balvas. «Maskačkas stāsta» tulkojumu angļu valodā britu žurnāls «The Guardian» 
iekļāvis gada labāko jauno bērnu grāmatu izlasē. L.Pastores grāmatas atrodas arī Pārlielupes 
bibliotēkas krājumā. 

Uz tikšanos ar rakstnieci iepriekš pieteikties nepieciešams klašu grupām. Pieteikties var līdz 22. 
novembrim, zvanot uz bibliotēku pa tālruni 63011829 vai rakstot pa e-pastu 
parlielupe@biblioteka.jelgava.lv. Individuāliem apmeklētājiem iepriekš nav jāpiesakās. 

 

Bibliotēkā – saruna par dzīvi un sportu ar Armandu Puči 

www.jelgavasvestnesis.lv 

26.11.2019. 

Tikšanās cikla «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā» ietvaros Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā 8. decembrī viesosies sporta žurnālists un grāmatu autors Armands Puče.  

«Tā noteikti būs saruna par un ap visām Armanda Pučes grāmatām, to tapšanas procesu un 
grāmatās aprakstītajām personām. Ikviens klātesošais varēs uzdot arī sev interesējošus 
jautājumus un varbūt pat rosināt uz kādu diskusiju, jo A.Puče sevi ir pierādījis kā ļoti zinošu un 
kompetentu personību daudzveidīgos jautājumos. Saruna noteikti būs filozofiska, domāšanu 
rosinoša un interesanta, jo tāds ir viņš pats – ar savu viedokli, stāju un pārliecību,» par tikšanos 
stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja, piebilstot, ka saruna ar 
rakstnieku noteikti būšot interesanta ikviena vecuma auditorijai, jo grāmatu autors ar saviem 
stāstiem spēj aizraut klātesošos, tāpēc uz pasākumu īpaši tiek aicināti jaunieši. 

Tikšanās notiks bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē pulksten 14, un ieeja ir bez maksas. 
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A.Puče plašāk pazīstams kā vairāku sporta raidījumu vadītājs un hokeja čempionātu spēļu studiju 
komentētājs. Šobrīd viņš vada sporta sarunu šovu «Hattrick ar Puči» kanālā «360 TV» un diskusiju 
raidījumu «Kārtības rullis» «Riga TV24». Viņš strādājis arī par «Sporta Avīzes» galveno redaktoru 
un «Neatkarīgās Rīta Avīzes» sporta nodaļas vadītāju. Kā autors A.Puče sarakstījis vairāk nekā 
10 grāmatas, galvenokārt par personībām Latvijas sportā, tostarp «OZO. Cilvēks uz ledus», 
«Brālis» par basketbolistu Kristapu Porziņģi un «Kambala…, āmen!». Šovasar tika izdota viņa 
jaunākā grāmata «Aitas», kas stāsta par to, kā mūsdienu tehnoloģiski attīstītajā laikmetā cilvēki 
zaudē savu privātumu, un kā tas paver iespējas manipulācijai ar viņiem. 

Šis ir otrais tikšanās cikla «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā» ietvaros organizētais 
pasākums. Cikls tiek realizēts kā Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts. Nākamā tikšanās 
reize paredzēta janvāra sākumā. 

 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar grāmatu autoru, sporta žurnālistu un TV 
raidījumu vadītāju Armandu Puči 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-
autoru-sporta-zurnalistu-un-tv-raidijumu--245291 

28.11.2019. 

 

  

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-sporta-zurnalistu-un-tv-raidijumu--245291
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-gramatu-autoru-sporta-zurnalistu-un-tv-raidijumu--245291
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 12.2019. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 10 
 Facebook.com sekotāju skaits – 897 
 Draugiem.lv sekotāju skaits – 889 
 Twitter.com sekotāju skaits – 649 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Portāls Publikāciju skaits 

www.jelgavasvestnesis.lv  8 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  4 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.biblioteka.lv  0 

www.novaja.lv  1 

Kopā 20 

 

 

Ar izstādi atzīmē Garlība Merķeļa 250 gadu jubileju 

05.12.2019. 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/ar-izstadi-atzime-garliba-merkela-250-gadu-jubileju-245416 

Atzīmējot ievērojamā vācbaltu rakstnieka un publicista Garlība Merķeļa 250. jubileju, Jelgavas 
pilsētas bibliotēkas lasītavā vēl nākamo nedēļu skatāma sadarbībā ar bibliofilu Jāni Vilku veidota 
izstāde. Tajā aplūkojami Garlība Merķeļa darbu pirmizdevumi un tulkojumi. 

Apgaismības laika domātājs, rakstnieks, publicists G.Merķelis rakstījis vāciski, taču ar saviem 
darbiem “Latvieši, sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimta beigās” (1796), “Vidzemes senatne” 
(1798–1799) un “Vanems Imanta” (1802) ietekmējis Latvijas kultūras un sabiedrības dzīvi. 

Literatūrzinātnieks Pauls Daija atgādina: “Uztverot “Latviešus” kā nopietni lasāmu tekstu, būtu 
lietderīgi atcerēties, ka pašu Merķeli latvieši tomēr nemaz neinteresē tik ļoti, kā varētu domāt – 
grāmatā to raksturojumam ir atvēlētas salīdzinoši nedaudzas lappuses, bet pārējais teksts, dāsni 
izraibināts ar antīkās literatūras sentencēm un vairāk vai mazāk zināmu filozofu citātiem, ir veltīts 
galvenokārt sociālekonomiskiem un politiskiem pārspriedumiem, un galvenā kritika vērsta pret 
Baltijas vācu muižniekiem (tieši viņiem, nevis latviešiem Merķelis grāmatas ievadā apsola “parādīt 
spoguli”).” 

Kā uzsvēris profesors Jānis Stradiņš, “Latvieši” “pirmoreiz parādīja izglītotajai Eiropai latviešus kā 
tautu, pavēstīja par to vēsturi, par nelaimīgo likteni, par necilvēcīgo dzimtbūšanas, par verdzības 
jūgu, kurā tā atradās. (..) Merķeļa nodoms nebūt nebija izraisīt nemierus, uguni un asinis, bet gan 
apelēt pie Vidzemes muižnieku un ķeizarienes Katrīnas saprāta”. 

Kaut zināmas piesardzības dēļ izdota Leipcigā, grāmatas iznākšana tomēr izraisīja vācu muižnieku 
neapmierinātību. Tādēļ Merķelis devās uz Veimāru, kur nodzīvoja līdz 1799. gadam. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/ar-izstadi-atzime-garliba-merkela-250-gadu-jubileju-245416
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Jelgavnieki aicināti arī ielūkoties bibliotēkas krājumā un Kārļa Dziļlejas biogrāfiskajā romānā 
“Garlībs Merķelis” (1935), kas pieejams arī e-bibliotēkā un kura viena nodaļa stāsta par Merķeļa 
gaitām Jelgavā. 

 

Skolēnu ziemas brīvlaikā – aktivitātes bērniem un jauniešiem 

www.jelgavasvestnesis.lv 

13.12.2019. 

Skolēnu ziemas brīvlaiks ierasti paiet svētku zīmē – gan tiem gatavojoties, gan tos svinot. Lai 
vērtīgi pavadītu laiku pirms un pēc svētkiem, Jelgavas pilsētā notiek dažādas brīvlaika aktivitātes. 
Bērni ar ģimenēm aicināti uz svētku pasākumiem bibliotēkās, bet jaunieši brīvlaika dienas var 
pavadīt Jelgavas Jauniešu centrā. 

Radoši un svētku tematikai atbilstoši skolēnu ziemas brīvlaika pirmo svētdienu aicina pavadīt 
Jelgavas pilsētas bibliotēka ar aktivitāšu pasākumu «Ziemas raibumiņi». Pasākums bibliotēkā 
notiks 22. decembrī no pulksten 12 līdz 14. «Būs radošās darbnīcas – visu ko taisīsim no čiekuriem 
un izgatavosim arī Ziemassvētku rotājumus no papīra. Lai visu laiku nebūtu jāsēž uz vietas, 
aicināsim bērnus izkustēties – būs gan spēles, gan rotaļas ar Ziemassvētku tematiku. Tie, kas 
negribēs kustēt, varēs spēlēt arī dažādas galda spēles,» stāsta bibliotēkas pārstāve Maija 
Rubauska. Kā pilsētas bibliotēkas brīvlaika pasākumos ierasts, arī «Ziemas raibumiņi» ir bez 
maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās. Uz «raibumiņu» aktivitātēm aicināti bērni vecumā no 8 
līdz 12 gadiem. 

Dienu iepriekš, 21. decembrī Miezītes bibliotēkā būs ģimeņu diena, kurā notiks piparkūku 
greznošana. No pulksten 12 līdz 15 ikviens interesents aicināts ierasties un pievienoties svētku 
darbnīcai. «Meistare, kura ilggadīgi jau ar to nodarbojas, rādīs un ieteiks kā labāk. Piparkūkas būs 
saceptas, glazūra sagatavota, galvenais ir ierasties un piedalīties. Kamēr glazūra žūs, lai 
piparkūkas varam nest uz mājām, varēs gatavot un dekorēt rotājumus eglītei,» informē Miezītes 
bibliotēkas vadītāja Liene Vespere. 

Savukārt Jelgavas Jauniešu centrs Skolotāju ielā 8 brīvlaikā piedāvā dažādas aktivitātes skolēniem 
un jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam. Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu 
speciāliste Jeļena Grīsle informē, ka ierasti centrs piedāvā idejas katrai dienai, taču to gaitu 
organizē paši jaunieši, darbojoties pēc savas iniciatīvas. 21. decembrī centrā varēs spēlēt galda 
spēles, bet 27. un 30. decembrī pasākumi jauniešiem notiks svētku noskaņās. Arī brīvlaika izskaņā 
Jauniešu centrā turpināsies aktivitātes – 2. janvārī uz sarunu pēcpusdienu aicinātas meitenes, bet 
3. janvārī būs mūzikas diena. Visi Jelgavas Jauniešu centra pasākumi ziemas brīvlaikā sāksies 
pulksten 13. Jāpiebilst, ka no 23. līdz 26. decembrim, kā arī 30. decembrī un 1. janvārī Jelgavas 
Jauniešu centrs būs slēgts. 

 

Ziemassvētku laiks apsveikuma kartītēs 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ziemassvetku-laiks-apsveikuma-kartites/ 

17.12.2019. 

Gada nogales laikā Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā izvietota noskaņu izstādi, kurā redzamas 
dažādu laiku Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumu kartītes, sākot no 20. gadsimta 30. gadiem 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ziemassvetku-laiks-apsveikuma-kartites/
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līdz pat 90. gadiem. Izstādē redzamo kolekciju veido kartītes no Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
darbinieku personīgajiem arhīviem. Izstāde aplūkojama no 16. decembra līdz nākamā gada 12. 
janvārim. 

 

 

Publicēts arī: 

Ziemassvētku laiks apsveikuma kartītēs pilsētas bibliotēkā 

www.jelgavasvestnesis.lv 

24.12.2019. 

Ziemassvētku laiks apsveikuma kartītēs Jelgavas pilsētas bibliotēkā (FOTO) 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ziemassvetku-laiks-apsveikuma-kartites-jelgavas-pilsetas-
biblioteka-foto-245661 

18.12.2019. 

Ziemassvētku laiks apsveikumu kartītēs 

http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/ziemassvetku-laiks-apsveikumu-kartites-245686 

19.12.2019. 

Ziemassvētku laiks apsveikuma kartītēs 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1576620000&cat=10&art=47889 

18.12.2019. 

 

Ziemassvētkos – pasākumi bērniem un īpaši koncerti 

19.12.2019. 

www.jelgavasvestnesis.lv 

Šajā svētdienā, 22. decembrī, aizvadīsim Ceturto adventi, un tad jau klāt būs Ziemassvētki. Svētku 

laiku īpašā gaisotnē Jelgavā aicināti pavadīt gan lieli, gan mazi. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ziemassvetku-laiks-apsveikuma-kartites-jelgavas-pilsetas-biblioteka-foto-245661
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ziemassvetku-laiks-apsveikuma-kartites-jelgavas-pilsetas-biblioteka-foto-245661
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/ziemassvetku-laiks-apsveikumu-kartites-245686
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1576620000&cat=10&art=47889
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
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Ieskandināt svētkus, izzinot latviešu tradīcijas, varēs 21. decembrī pulksten 17 Vecpilsētas ielā 

pasākumā «Ziemas saulgrieži vecpilsētā», kura laikā būs iespēja piedalīties bluķa vilkšanā, laisties 

svētku rotaļās un iet ķekatās. Saulgriežu sagaidīšana notiks kopā ar folkloras kopām «Dimzēns» 

un «Liepāre». «Pasākumā būs radošās darbnīcas, ko vadīs biedrības «Zelta rokas» dalībnieces 

un tautastērpu darinātavas «Austras raksti» meistares, piedāvājot tradicionālo senlatviešu dekoru 

veidošanas meistarklasi, kā arī aicinot izrotāt piparkūkas. Darbnīcas paredzētas Jelgavas 

Pensionāru biedrības telpās Dobeles ielā 62a,» stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas 

vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde. Saulgriežu svinībās varēs baudīt arī 

senlatviešu cienastu un karsto dzērienu. To organizē biedrība «Jelgavā 21. gadsimts» sadarbībā 

ar Jelgavas pilsētas pašvaldību. 

Tāpat uz dziesmām un rotaļām ģimenes tiek aicinātas 21. decembrī «Ziemassvētku jampadracī» 

Jelgavas kultūras namā kopā ar Kašeru un viņa «Sapņu fabrikas» supermeitenēm. Apmeklētāji 

varēs iesaistīties arī radošajās darbnīcās, kuras piedāvās Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri, 

Rotaļlietu bibliotēka, ukraiņu kultūras centrs «Džerelo», klubs «Zelta rokas», Tautas gleznošanas 

studija un tautas lietišķās mākslas studija «Dardedze». Kā katru gadu, būs iespēja piedalīties 

piparkūku apgleznošanas darbnīcā, ko rīkos Jelgavas Amatu vidusskola, sagādājot gan 

piparkūkas, gan glazūru un dekorus, informē pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras darba 

speciāliste Santa Sīle. «Ziemassvētku jampadrača» aktivitātes bērniem būs pieejamas no pulksten 

11 līdz 14, taču organizatori aicina ierašanos neatstāt uz pēdējo brīdi, jo sagatavotie materiāli 

darbnīcām ir ierobežotā daudzumā. Katrs bērns var izvēlēties, kādā secībā un cik darbnīcas 

apmeklēt, kā arī kurā brīdī iesaistīties rotaļās. Pasākums ir bez maksas, un tam iepriekš nav 

jāpiesakās. 

Bērnus 21. decembrī izklaidēs arī Pārlielupes bibliotēkas bērnu un jauniešu teātra klubiņa 

pirmizrāde «Sniegavīra Ziemassvētki», ko bibliotēkā bez maksas varēs noskatīties pulksten 15. 

«Luga ir par zvēriem mežā, kas vēlas gatavoties svētkiem, bet saprot, ka bez sniega Ziemassvētku 

noskaņas nebūs. Lugā piedalās arī tādi tēli kā rūķis un sniegpārsliņas, kā arī velni, kas vēlas 

svētkus izjaukt,» par lugu stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. Izrādei piemeklēta 

atbilstoša mūzika un lielākā daļa dekorāciju tapušas bibliotēkā. Bet pirms šī pasākuma ģimenes 

var pagūt uz piparkūku greznošanas darbnīcu, kas notiks Miezītes bibliotēkā no pulksten 12 līdz 

15. Savukārt 22. decembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā paredzētas ziemas brīvlaika aktivitātes 

«Ziemas raibumiņi», kurās no pulksten 12 līdz 14 bērni aicināti bez maksas veidot rotājumus no 

papīra un čiekuriem, kā arī piedalīties rotaļās un spēlēs. 

Muzikāli Ziemassvētkus piepildīs bērnu un jauniešu centra «Junda» audzēkņi – 23. decembrī 

pulksten 18 Pasta ielā 32 notiks muzikālās studijas un popgrupas «Smaids» Ziemassvētku 

koncerts, kurā tiks atzīmēta arī «Smaida» 29. dzimšanas diena. Savukārt Pirmajos Ziemassvētkos, 

25. decembrī, pulksten 16 Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs muzikālās studijas 

un popgrupas «Lai skan» svētku koncerts «Zelta kamanās». «Turpinot tradīciju, jau desmito reizi 

«Lai skan» saviem klausītājiem sagādās īstu svētku noskaņu ar brīnišķīgām pasaules, baznīcas 

un latviešu popmūziķu Ziemassvētku dziesmām,» informē «Jundas» direktores vietniece izglītības 

jomā Linda Spalva. Ieeja abos koncertos ir bez maksas. 

 

Pārlielupes bibliotēka aicina uz Sniegavīra Ziemassvētkiem! 
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https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-aicina-uz-sniegavira-
ziemassvetkiem!-2019-12-18/ 

19.11.2019. 

21. decembrī pulksten 15 Pārlielupes bibliotēkā notiks Gunitas Grīnvaldes lugas "Sniegavīra 
Ziemassvētki" pirmizrāde. 

Lai iepriecinātu lielus un mazus skatītājus, bērni un jaunieši no Pārlielupes bibliotēkas teātra 
klubiņa jau vairāku mēnešu garumā ik nedēļu ir tikušies, lai iestudētu brīnišķīgu izrādi, kas radīs 
īstu Ziemassvētku noskaņu. Bērni ir gatavojušies un paši sagatavojuši nepieciešamās dekorācijas. 

Lugas ģenerālmēģinājums notiks 20. decembrī pulksten 15, kura laikā uzstāsies arī bērni no 
bibliotēkas valodu klubiņa.  

Ieeja pasākumā ir bez maksas! Nāciet kopā ar savām ģimenēm un visi kopā uzbursim svētku 
noskaņu! 

 

 

Publicēts arī: 

Pārlielupes bibliotēkā svinēs «Sniegavīra Ziemassvētkus» 

www.jelgavasvestnesis.lv 

14.12.2019. 

 

Jelgavas domes deputāti 

www.jelgavasvestnesis.lv 

19.12.2019. 

Gada nogalē «Jelgavas Vēstnesis» pilsētas domes deputātiem tradicionāli lūdz izvērtēt aizejošā 
gada veiksmes un neveiksmes un ieskicēt darbus jaunajam gadam. 

«ŠIS GADS PILSĒTAS ATTĪSTĪBĀ IR BIJIS DARBIEM RAŽĪGS» 

Vilis Ļevčenoks, ZZS: 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-aicina-uz-sniegavira-ziemassvetkiem!-2019-12-18/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-aicina-uz-sniegavira-ziemassvetkiem!-2019-12-18/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
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«Gads tuvojas noslēgumam, un tas ir laiks, kad ikviens cilvēks, organizācija, uzņēmums atskatās 
uz padarīto, nosaka mērķus un uzdevumus jaunajam – 2020. – gadam. Arī es kā pilsētas domes 
deputāts un Tautsaimniecības komitejas pārstāvis varu teikt, ka šis gads pilsētas attīstībā ir bijis 
darbiem ražīgs. Daudz paveikts Jelgavas infrastruktūras sakārtošanā un jaunu nozīmīgu objektu 
celtniecībā. Kā būtiskāko darbu vēlos minēt brīvdabas koncertzāles «Mītava» unikālā jumta izbūvi, 
kas pilsētniekiem un pilsētas viesiem ļauj baudīt koncertus, izrādes un citus pasākumus jaunā 
kvalitātē. Tāpat šogad jauno mācību gadu savā vēsturiskajā ēkā uzsācis Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas kolektīvs. Skolā paveikti renovācijas un restaurācijas darbi, lai maksimāli saglabātu 
ēkas vēsturisko izskatu, tajā pašā laikā mācību procesā ieviešot jaunākās tehnoloģijas. 
Gandarījums, ka līdz gada beigām ekspluatācijā plānots nodot vēl divas ēkas, kas ir daļa no 
Jelgavas vecpilsētas vēsturiskās apbūves. Nams Vecpilsētas ielā 14 ir viena no senākajām koka 
ēkām Jelgavā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Rekonstruēta arī ēka Krišjāņa Barona ielā 50, 
un abas ir atjaunotas vēsturiskajā izskatā, demonstrējot 19. gadsimta Jelgavas apbūvi. Šajās ēkās 
izvietosies Zemgales Restaurācijas centrs, telpa semināriem, suvenīru veikals, vēstures 
ekspozīcijas un izstāžu galerija. Tāpat šogad ekspluatācijā nodoti trīs sporta stadioni pie izglītības 
iestādēm, un tur trenēties un uzturēt sportisko formu var ne tikai skolēni, bet ikviens aktīva un 
veselīga dzīvesveida piekritējs. Nākamajā gadā plānots nodot ekspluatācijā rekonstruēto ēku 
Zemgales prospektā 7, kur turpmāk atradīsies bērnu un jauniešu centrs «Junda» un bērnu 
bibliotēka. Tāpat visa gada garumā liels darbs ieguldīts Loka maģistrāles un Garozas, Prohorova 
un Neretas ielas rekonstrukcijā, kas dos iespēju uzņēmējiem attīstīt savas ražotnes. Pilsētā 
turpinās arī ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. 

Visiem jelgavniekiem novēlu možu, radošu, panākumiem bagātu jauno gadu!» 

«LAI NEZŪD VĒLME MĀCĪTIES KO JAUNU UN PALĪDZĒT LĪDZCILVĒKIEM!» 

Dace Olte, ZZS: 

«Šis gads ir bijis vairāku nozīmīgu rekonstrukcijas projektu īstenošanas gads. Kā lielākais veikums 
jāatzīmē Loka maģistrāles rekonstrukcijas darbi, tāpat šogad beidzot savās mājās atgriezās 
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs. Cerams, ka jaunieši gan pratīs izmantot visas modernās 
iespējas, kas tagad tiek nodrošinātas skolā, gan arī saudzēs renovētās telpas. Veiksmīgi 
rekonstrukcija notiek arī Zemgales prospektā 7, kur turpmāk atradīsies bērnu un jauniešu centrs 
«Junda», savukārt vecpilsētā tiek veidots Zemgales Restaurācijas centrs. Tāpat svarīgi ir divi 
projekti plūdu apdraudējumu novēršanai, kā arī tilta pārbūve pār Platoni. Kā neveiksme jāatzīmē 
aizķeršanās ar pašvaldības īres nama Stacijas ielā 13 rekonstrukcijas darbiem nepietiekamā 
finansējuma dēļ. Par šo namu pie manis vērsušies daudzi vēlētāji, sūdzoties par sadzīves 
apstākļiem, un pēc rekonstrukcijas Stacijas ielā 13 bija plānoti servisa tipa dzīvokļi, pielāgoti 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pašvaldības īres dzīvokļi un specializētas 
darbnīcas. Šī nama renovācijas aizkavēšanās ir negaidīts trieciens pilsētas sociālo pakalpojumu 
sistēmai, taču nedrīkstam aizmirst jau pieņemtos lēmumus un solījumus šajā jautājumā – mums ir 
jāturpina problēmu risināt. Otra aktualitāte – nepietiekamais vietu skaits pirmsskolas izglītības 
iestādēs, jo saņemu sūdzības, ka tieši tas liedz jaunajām māmiņām atsākt darbu. Mans 
pamatdarbs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālajā nodaļā, kuras 
apkalpes zonā ir ne tikai Jelgava, bet arī apkārtējie Zemgales novadi, tāpēc pateikšu ļoti tieši: citu 
novadu iedzīvotāji mūs apskauž par bagāto kultūras pasākumu programmu, par sporta aktivitāšu 
un medicīnisko pakalpojumu pieejamību. Šogad vislielāko paldies vēlos teikt tieši Jelgavas kultūras 
darbiniekiem un visiem, kuri organizēja bermontiādes simtgades atceres pasākumus, jo tādu 
garīgo pacēlumu un saviļņojumu nebiju ilgi izjutusi. 
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Lai jelgavniekiem veselība un optimisms jaunajā gadā un nezūd vēlme mācīties ko jaunu un 
palīdzēt līdzcilvēkiem!» 

«IR PABEIGTA VALDEKAS PILS APKĀRTNES SAKĀRTOŠANA» 

Andrejs Garančs, ZZS: 

«Šogad ekspluatācijā nodota Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēka – skolēni un skolotāji no Jelgavas 
pils ir pārcēlušies uz savām mājām. Valsts ģimnāzija ir atjaunota, skolēnu un skolotāju mācību 
process ir kļuvis daudz kvalitatīvāks. Turpinās Loka maģistrāles rekonstrukcija, un nākamgad, 
noslēdzoties darbiem, noteikti uzlabosies satiksmes situācija pilsētā. Noslēgumam tuvojas arī darbi 
vecpilsētas ēku atjaunošanā, bet Jelgavas pilī – pils fasādes atjaunošana, tiek izbūvēta pils 
ventilācijas sistēma, turpinās pils logu un durvju nomaiņa. Ir veikti rekonstrukcijas darbi ēkā blakus 
Valdekas pilij, un tajā izvietotas laboratorijas ar modernām iekārtām. Tāpat mums izdevies sakārtot 
laboratoriju telpas Paula Lejiņa ielā 2. Šie abi projekti ir realizēti zinātnes infrastruktūras 
uzlabošanas projektu gaitā. 

Jaunajā gadā novēlu daudz saulainu un veiksmīgu dienu. Lai piepildās tās ieceres, kuras ir 
jārealizē 2020. gadā!» 

«NĀKAMĀ GADA PRIORITĀTE – PILSĒTAS STATUSA SAGLABĀŠANA JELGAVAI» 

Gunārs Kurlovičs, Latvijas Reģionu apvienība: 

«Aizejošais 2019. gads pagājis ar nozīmīgām gadskārtām Latvijas un Jelgavas vēsturē. Šogad 
apritēja 160 gadi kopš Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas. Tieši pirms simts 
gadiem izšķīrās Latvijas liktenis, un, pateicoties mūsu priekšteču drosmei, apņēmībai un arī 
upuriem, mums šodien ir sava valsts. Bermonta armijas sagrāve un arī Jelgavas atbrīvošana bija 
izšķirošais solis valsts nākotnes izcīnīšanā. Šodien mums dota iespēja pašiem būt noteicējiem par 
sevi un savu nākotni, dzīvot miera apstākļos, ko mēs pārāk bieži pietiekami nenovērtējam. Gads 
tuvojas izskaņai, un, vērtējot pašvaldības veikumu, redzam, ka Jelgavā pabeigti daudzi sabiedriski 
nozīmīgi projekti, tajā skaitā Valsts ģimnāzijas ēka, brīvdabas estrāde un citi, kuri nenoliedzami 
pilnveido dzīves vidi. Vēl ļoti daudzi objekti ir tapšanas stadijā. Tajā pašā laikā ar nožēlu nākas 
atzīt, ka neesam gatavi tik lielu ES fondu līdzekļu, kas Jelgavai ienākuši šajā plānošanas periodā, 
pietiekami efektīvai un ātrai apguvei. Daudzu projektu realizācijas termiņi stipri ievelkas, par tiem 
faktiski tiek pārmaksāts, jo konkursi notiek tirgus pārsātinājuma apstākļos. Regulāri tiek pieņemti 
sasteigti lēmumi, kuru rezultātā jāveic korekcijas un jāpalielina objektu izmaksas. Šogad 
atvadīsimies arī no «Jelgavas Vēstneša» tādā formātā, kādā tas pastāv, un kurā man vienu reizi 
gadā, pirms Ziemassvētkiem, piedāvā iespēju publicēt īsu deputāta viedokli līdz 1500 rakstu 
zīmēm. Redakcijas darbiniekiem novēlu veiksmi un atrast patiesi radošu darbu. Nākamā gada 
prioritātei, kas faktiski jau šodien prasa konkrētāku rīcību par runāšanu no tribīnes, visiem būtu 
jābūt pilsētas statusa saglabāšana Jelgavai reģionālās reformas kontekstā. Tā viennozīmīgi ir arī 
mana prioritāte, un darīšu tās labā visu, kas no manis atkarīgs. 

Novēlu mierpilnu gada izskaņu un arī nākamajā gadā palikt Jelgavas pilsētas iedzīvotāja statusā!» 

«AR DARBU JEBKURŠ MĒRĶIS IR SASNIEDZAMS» 

Inese Bandeniece, ZZS: 

«Šis gads ir bijis lielu pārmaiņu gads izglītībā. Šis gads bija skolu tīkla reformas nozīmīgs posms. 
Pārmaiņas piedzīvojušas teju visas izglītības iestādes Jelgavā, notikušas reorganizācijas, 
apvienošanas, pārmaiņas. Nozīmīgs, grūts un sarežģīts laiks. 2019. gadā ir atklāti trīs mūsdienīgi 
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sporta laukumi – pie Tehnoloģiju vidusskolas, Valsts ģimnāzijas un 4. sākumskolas –, noslēgušies 
energoefektīvu risinājumu ieviešanas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis», 
restaurētajā ēkā atgriezusies Valsts ģimnāzija, kurā mācību vide atbilst mūsdienu prasībām. Darbi 
noslēgumam tuvojas Zemgales prospektā 7 – topošajā bērnu un jauniešu centra «Junda» mājvietā 
–, bet Amatu vidusskolā tie turpinās, tāpat darbu uzsākšanu gaida Tehnoloģiju vidusskola. 2019. 
gadā jauno izglītības saturu uzsākušas realizēt pirmsskolas iestādes, bet 2020. gada 1. septembrī 
pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāks pakāpeniski ieviest pamatizglītībā un vidusskolā – 1., 4., 
7. un 10. klasēs. Nozīmīgākās pārmaiņas būs jaunajā vidējās izglītības standartā. Mācību process 
būs veidots trīs mācību satura apguves līmeņos – vispārīgajā, optimālajā un augstākajā –, lai 
izglītības iestādes uz sasniedzamo rezultātu pamata varētu piedāvāt izglītības programmas un 
skolēni varētu apgūt savām profesionālajām interesēm atbilstošu mācību saturu. 

Lai 2020. gads – XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads – ir skanīgs un ritmisks! 
Novēlu katram izvērtēt savu izaugsmi un jauno gadu sākt ar pārliecību, ka ar darbu jebkurš mērķis 
ir sasniedzams! Gaišus, sirdssiltus un baltām domām piepildītus Ziemassvētkus!» 

«GADS JELGAVĀ AIZRITĒJIS VARONĪBAS ZĪMĒ» 

Mintauts Buškevics, ZZS: 

«2019. gads Jelgavā aizritēja varonības zīmē, godinot Latvijas valstiskumam nozīmīgus 
notikumus, kas veltīti Brīvības cīņām un Latvijas armijas dibināšanai, īpaši cildinot arī mūsdienu 
varoņus – cilvēkus, kuri, spītējot grūtībām, izvēlas savu darbu darīt ar lepnumu un degsmi. 
Atzīmējot bermontiādes un Jelgavas atbrīvošanas simtgadi, pie Jelgavas pils pirmo reizi notika 
vērienīgs kaujas rekonstrukcijas uzvedums, bet Jelgavas kultūras namā pasaules pirmizrādi 
piedzīvoja Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna muzikālā poēma «Kā ābeļdārzs ir brīvība». Prieks par 
jelgavnieku radošumu un mākslinieciski augsto līmeni! Ar jelgavnieku veidotiem grandioziem 
uzvedumiem priecēja mūsu pašu mākslinieciskie kolektīvi – tautas deju ansambļa «Lielupe» 60. 
jubilejas koncerts Zemgales Olimpiskajā centrā, vidējās paaudzes deju kolektīva «Laipa» 25 gadu 
jubilejas labdarības koncerts, palīdzot bērniem ar īpašām vajadzībām, «Benefices» 20 gadu un 
«Intrigas» 30 gadu jubilejas koncerti, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra 60. jubilejas sezonas 
pirmizrādes, kora «Spīgo» koncertprogramma ar Raimondu Paulu. Tā ir maza daļa no mūsu 
cilvēku sasniegumiem, bet lielākais novērtējums ir pašu jelgavnieku piepildītās skatītāju zāles. 
Vidēji mēnesī kultūras namu apmeklē ap 18 000 cilvēku, un tas Latvijā ir kļuvis par kultūras dzīves 
centru. Nozīmīgākais šajā gadā: pirmie pasākumi aizvadīti brīvdabas koncertzālē «Mītava»; veikta 
Lielupes krasta nostiprināšana, kas ir daļa no pašvaldības ieceres modernizēt Pils salas airēšanas 
bāzi un pilsētā attīstīt ūdens sportu; atvērts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja 
skatu tornis un renovēta Miezītes bibliotēka. Uzsākot jauno simtgadi, 2020. gadā pilsētā turpināsies 
kultūras un izglītības infrastruktūras uzlabošana, dzīvesziņas un arodu sētas izveide vecpilsētā, 
Zemgales prospektā 7 durvis vērs mūsdienīgs bērnu un jauniešu centrs. Lai piedāvātu 
augstvērtīgus pasākumus un spētu ieinteresēt pasaulē atzītus māksliniekus, jāturpina attīstīt 
brīvdabas koncertzāles «Mītava» infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, uzlabojot apmeklētāju 
komfortu. 

Nākamais būs Jelgavas pilsētas 755. jubilejas gads. Mēs katrs ar saviem darbiem, savām idejām 
un radošo domu veidojam mūsu pilsētu. Nesīsim ar lepnumu mūsu pilsētas vārdu! Lai ikvienam 
piepildās iecerētais un lai radošs 2020. gads!» 

«PĒC REKONSTRUKCIJAS ARĪ TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA IEGŪS MODERNU VEIDOLU» 

Rita Vectirāne, ZZS: 
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«2019. gadā pilsētā tika īstenota izglītības reforma, lai sakārtotu skolu tīklu un pilsētas bērniem 
nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību. Jāatzīst, tas nebija viegli, jo jebkuras 
pārmaiņas visiem iesaistītajiem prasa būt atvērtiem jauniem izaicinājumiem un saskatīt nākotnes 
ieguvumus. Izglītības iestāžu tīkls gan ir tikai procesa redzamā puse. Daudz svarīgāks ir saturs, 
kuru spēsim piedāvāt mūsu bērniem. Pārmaiņas joprojām turpinās, un tās ir saistītas ar skolu 
specializāciju, pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu un vidusskolu programmu 
izvēļu piedāvājumu. Patiesi vēlētos, lai augsta izglītības kvalitāte ir mūsu pilsētas vizītkarte un 
apliecinājums tam, ka spējam dot mūsu bērniem stabilu pamatu turpmākai izaugsmei. Paldies 
visiem, kas strādā, lai tā būtu! Šogad savās mājās Mātera ielā atgriezās Valsts ģimnāzija, kura pēc 
rekonstrukcijas ir viena no modernākajām skolām visā Baltijas reģionā, bet jau nākamgad būtiskas 
pārmaiņas skars Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, kuras rekonstrukciju plānots uzsākt pēc 
2019./2020. mācību gada. Nākamgad būvniecības darbi iecerēti arī no jauna plānotajā pirmsskolas 
izglītības iestādē Brīvības bulvārī 31, kur tiks nodrošināta iespēja vēl 150 bērniem apmeklēt 
pašvaldības bērnudārzu. Strādājot pie 2020. gada budžeta projekta, nodrošināsim iespēju pilsētas 
skolēniem profesionāli sagatavoties un piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos, kuri norisināsies no 6. līdz 12. jūlijam. 

Paldies visiem, kas ar savu darbu un attieksmi ir sekmējuši mūsu pilsētas attīstību! Lai nākamais 
gads ir radošs un darbīgs un vienmēr atceramies, ka kopā varam paveikt vairāk!» 

«SVARĪGA IR IZPRATNES PILNVEIDOŠANA UN LĪDZDALĪBA PILSĒTAS NORISĒS» 

Jurijs Strods, «Visu Latvijai! – TB/LNNK»: 

«2019. gads pagājis varonības zīmē, jo Latvijas valsts, kuru dibināja 1918. gadā, bija jāaizstāv un 
jāatbrīvo no svešu zemju karavīriem, kas simboliski izskanēja Jelgavā novembrī – gan ar 
uzvedumu «Bermontiādes pēdējā kauja», gan ar muzikālo poēmu «Kā ābeļdārzs ir brīvība». Šajās 
pirmssvētku dienās daļēji jau esam aizmirsuši 2019. gada būvdarbus gan skaistajā Valsts 
ģimnāzijā, gan brīvdabas koncertzālē Pasta salā, gan tilta pār Platoni pārbūvē, gan Lielupes krastu 
stiprināšanā Pils salā, gan citos būvobjektos, bet darāmā un vajadzību vēl ir daudz – gan turpināt 
un pabeigt 2020. gadā būvdarbus Loka maģistrālē, gan Prohorova, Neretas, Garozas ielā, gan 
«Jundas» jaunajā ēkā Zemgales prospektā 7, gan Amatu vidusskolā, gan Zemgales Restaurācijas 
centra un Amatu mājas izbūvē vecpilsētā, gan veikt pretplūdu pasākumu kompleksus risinājumus 
pie Svētes upes un pie lidlauka poldera, gan turpināt kanalizācijas un ūdensvada cauruļu izbūvi 
Tērvetes, Rīgas, Kalnciema, Ruļļu un citās ielās, gan paplašināt to ielu skaitu, kurās esam uzsākuši 
virsmas divkāršo apstrādi, lai samazinātu putekļu daudzumu pilsētā. Uzskaitījumu varētu turpināt, 
bet svarīgi ir saprast, ka nepieciešami ne vien dažādi būvdarbi, bet arī ikkatra izpratnes 
pilnveidošana par notiekošo pilsētā un savu dalību šajā procesā. Ka katrs saprot, ko var izdarīt, ko 
var atbalstīt, lai pilsēta pilnveidotos, iedzīvotāji kļūtu zinošāki, uz sadarbību un atbalstu orientēti, 
lai sveši ļaudis neatņem pilsētas statusu. 

Lai mums visiem laba veselība, jauks noskaņojums, daudz pārdomu un radošu veikumu 
personīgajā dzīvē un Jelgavas 755. gadā!» 

«CERAMS, TERITORIĀLAJAI REFORMAI MĒS TIKSIM PĀRI, TĀPAT KĀ SAVULAIK 
PĀRDZĪVOJĀM FINANSIĀLO KRĪZI» 

Sergejs Stoļarovs, SDP «Saskaņa»: 

«2019. gads bija sarežģīts. Tas sākās ar Jelgavas skolu tīkla reorganizācijas plāna īstenošanu, 
kuram es nepiekrītu vairāku apsvērumu dēļ. Pilsētai nevajadzētu skriet valstij pa priekšu, realizējot 
nepārbaudītas programmas, kuras izvirza Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī sekmīgas, 
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pieprasītas 2. pamatskolas likvidācija nav veiksmīgs un tālredzīgs lēmums. Vasara tika aizvadīta 
ceļu, tiltu un ēku pārbūves un remonta darbos, kuru rezultātā bija apgrūtināta iebraukšana pilsētā 
un izbraukšana no tās. Bet jebkādi būvdarbi ir saistīti ar neērtībām. Toties tagad pilsēta var lepoties 
ar vairākiem jaunajiem objektiem, piemēram, tiltu pāri Platonei un renovēto Valsts ģimnāzijas ēku. 
Paredzētā administratīvi teritoriālā reforma diemžēl nevieš uzticību. Ir skaidri redzams, ka Saeimas 
valdošās partijas slikti pārzina pašvaldību darba specifiku. Nav skaidrs, kas konkrēti uzlabosies 
pēc reformas un uz kā rēķina tas notiks. Uzskatu, ka šoreiz valsts rupji iejaucas veiksmīgi 
funkcionējošā sistēmā. Ir skaidrs arī, ka pēc apvienošanās valsts dotācijas pašvaldībām saruks. 
Cerams, teritoriālajai reformai mēs tiksim pāri, tāpat kā savulaik pārdzīvojām finansiālo krīzi. 

Jaunajā – 2020. – gadā visiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem novēlu, lai gads būtu piepildīts ar prieku 
un labestību, lai katra ģimene būtu pārtikusi un lai visi mūsu tuvie cilvēki būtu laimīgi un veseli! 
Novēlu, lai 2020. gads būtu bagāts ar notikumiem un lai šie notikumi būtu tikai pozitīvi!» 

«JELGAVAS DEVĪZE «PILSĒTA IZAUGSMEI» SĀK IEGŪT JĒGU» 

Lauris Zīverts, «KPV LV»: 

«Esam nodzīvojuši pirmo gadu jaunajā simtgadē, un Jelgavā dzīve rit uz priekšu kā ierasts. 
Jelgavas devīze «Pilsēta izaugsmei» sāk iegūt jēgu. Piemēram, pilsētas budžeta izdevumi, kā 
ierasts, pieaug un šogad sasniegs teju 120 miljonus eiro – tas ir gandrīz divas reizes vairāk, 
salīdzinot ar 2016. gadu. Lieki atzīmēt, ka vidējais jelgavnieks nedzīvo uz pusi labāk kā pirms 
četriem gadiem. Izņemot, protams, dažus dučus izredzēto. Tiem godīgi strādājošajiem, kam dzīves 
kvalitāte uzlabojas, tas notiek par spīti, nevis pateicoties pieaugošajiem pilsētas tēriņiem. 
Piesaucot izaugsmi, zīmīgs ir arī kopējais pilsētas saistību lielums, kas mērāms daudzos desmitos 
miljonu. Lai ilustrētu labāk – Jelgavas dome katram pilsētas iedzīvotājam ir uzlikusi parādu nastu 
teju pusotra tūkstoša eiro lielumā. Lai arī mūsu nodokļi tiek tērēti arvien sparīgāk, joprojām 
dzirdamas vecās un ierastās atrunas – nav naudas, nevaram atļauties. Tas tikmēr, kamēr runa ir 
par patiešām vajadzīgu iniciatīvu īstenošanu. Līdzekļi atrodas dažādiem apšaubāmiem 
infrastruktūras projektiem un citām «prioritātēm», bet cilvēkiem naudas nav. Mums ir nauda 
izpriecām, bet nav naudas, lai nodrošinātu ēdināšanu skolās vai atļautu pensionāriem biežāk 
braukt ar autobusu. Labā ziņa ir tā, ka lietas pamazām sakārtojas. Sakārtojas sīkumos, bet no 
sīkumiem veidojas lielas lietas. Piemēram, esam gadu tuvāk dzērienu iepakojuma depozīta 
sistēmas darbības sākumam. Zīmīgi, ka zaļie Latvijā pa savu ilgo valdīšanas laiku pat neizvirzīja 
šādu viegli realizējamu iniciatīvu par savu prioritāti. Un, runājot par valdīšanu, tuvojas brīdis, kad 
Saeima pieņems galīgo lēmumu saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kas varētu palīdzēt 
pielikt punktu ZZS laikiem gan Jelgavā, gan Latvijā kopumā. 

Jauku un gaišu visiem šo adventes laiku!» 

«AICINU JELGAVNIEKUS NOVĒRTĒT VISU TO, KAS MUMS IR» 

Andrejs Eihvalds, SDP «Saskaņa»: 

«2019. gads Jelgavai nebija no vieglajiem, bet vienlaikus ir bijis arī ļoti daudz labu notikumu. 
Gatavojoties izmaiņām izglītības sistēmā, Jelgavas pilsētas pašvaldība sāka divējādi vērtēto 
izglītības attīstības stratēģijas īstenošanu, kā rezultātā tika likvidēta Jelgavas 2. pamatskola un 
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, savukārt citām skolām mainījās nosaukums un parādījās 
jauni attīstības virzieni. Zināmas neērtības jelgavniekiem radīja arī tas, ka aizkavējās būvdarbi 
bērnudārzā «Sprīdītis». Neskatoties uz to, ka pēdējos gados ir rekonstruēti un atvērti vairāki jauni 
bērnudārzi, Jelgavā joprojām ir aktuāls jautājums par bērnudārzu rindām, ko pašvaldība cenšas 
risināt, līdzfinansējot privātos bērnudārzus un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus. Būtiski, 
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ka valdība gada vidū mainīja spēles noteikumus un noteica ierobežojumus pašvaldību 
aizņēmumiem, kā rezultātā Jelgavai nācās atteikties no vairāku projektu realizācijas, piemēram, 
Satiksmes ielā netika atjaunots asfalta segums. Papildus tam tika aktualizēts jautājums par 
administratīvi teritoriālo reformu. Neapšaubāmi, Latvijai ir nepieciešama reforma, bet tā būtu 
jāpilnveido, ņemot vērā iedzīvotāju intereses un vajadzības. Neraugoties uz visām 
problēmsituācijām, kas šogad bijušas, Jelgavā bijis arī ļoti daudz laba: tika ieviesti jauni pabalsti 
un palielināts esošo pabalstu slieksnis, jelgavnieku bērniem bija iespēja apmeklēt pašvaldības 
līdzfinansētas dažāda veida nodarbības, pulciņus un sporta nodarbības, iedzīvotājiem bija 
pieejamas bezmaksas veselības veicināšanas programmas aktivitātes, tika pabeigta Valsts 
ģimnāzijas rekonstrukcija, rekonstruēti vairāku skolu sporta laukumi, paplašināti ūdens un 
kanalizācijas tīkli, vairākos ielu posmos uzklāts jauns ielas segums, tika paveikti pretplūdu 
pasākumi, kā arī realizēti citi projekti jelgavnieku labā. Nākamgad tiks pabeigti iesāktie 
infrastruktūras projekti Loka maģistrālē, Garozas, Neretas un Prohorova ielā, tiks noasfaltēta 
Pērnavas, Pumpura, Paula Lejiņa un citas ielas, tiks atklātas «Jundas» jaunās telpas un uzsākti 
citi projekti. 

Aicinu jelgavniekus novērtēt visu to, kas mums ir, bet par ko ikdienas steigā piemirstam, un vēlos 
pateikties par atbalstu un priekšlikumiem nozīmīgu jautājumu risināšanā. Mēs visi kopā un katrs 
no mums veido mūsu Jelgavu! Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!» 

«CIK PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNU VĒL NĀKSIES PAKĀRT VADZĪ?» 

Ivars Jakovels, neatkarīgais deputāts: 

«Šogad daudz vairāk emociju izsauc tās lietas, ko neesam iespējuši, «pateicoties» Latvijas 
valdības radikālai politiskā kursa maiņai. Piemēram, sen nepieciešamo, izprojektēto un jau 
Jelgavas budžetā ieplānoto Satiksmes ielas rekonstrukcijas projektu nevaram realizēt, jo jau aprīlī 
beidzās pašvaldībām paredzētais aizņemšanās limits Valsts kasē. Bijām spiesti apturēt arī nama 
Stacijas ielā 13 rekonstrukciju, kas ir nozīmīgs deinstitucionalizācijas plāna Jelgavā stūrakmens, 
jo paredzam tur izveidot servisa dzīvokļus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un grupu 
dzīvokļus personām ar īpašām vajadzībām, kā arī dienas aprūpes centru un specializētas 
darbnīcas. Ja turpināsies šāda valdības attieksme – cik pilsētas attīstības plānu vēl nāksies pakārt 
vadzī? Saskaņā ar pašreizējo administratīvi teritoriālās reformas redakciju Jelgavai paredzēts 
atņemt republikas nozīmes pilsētas statusu, līdz ar to Zemgales reģionā nebūs neviena urbāna 
centra. Netieši veicinot darbaspēka ikdienas kustību uz Zemgales kaimiņu reģionu – Rīgu, tiek 
palielināta gan katra indivīda, gan Latvijas kopējā ekoloģiskā pēda jeb kaitējums, tajā skaitā CO2 
izmešu daudzums, apkārtējai videi. Galu galā ir tieši urbānajiem attīstības centriem rezervētie 
Eiropas fondu līdzekļi, kas šajā gadījumā Zemgales reģionam nebūtu pieejami. Raugoties uz šī 
Saeimas sasaukuma partiju atbalsta reitingiem sabiedrībā, baidos, ka atsevišķu politisko spēku 
klātbūtne Latvijas parlamentā ir pirmo un pēdējo reizi. Politiķi viendienītes vairs neizjūt nekādu 
atbildību sabiedrības priekšā, bet vienkārši izbauda atlikušo laiku. Turklāt zaudētāji nav tikai 
jelgavnieki. Tās ir visas reģionālās pašvaldības, tie ir mūs ārstējošie mediķi un mūsu bērnus 
skolojošie pedagogi! Apmānīti ir visi. Šajā situācijā es redzu vienu risinājumu – būt vienotiem un 
parakstīties referenduma ierosināšanai par 13. Saeimas atlaišanu. Tam velna ducim ir jāļauj iet! 

Neraugoties uz ne pārāk priecīgo noskaņu, vēlos novēlēt ikvienai jelgavnieku ģimenei izturību, 
spēku un veselību. Ģimenes lokā priecīgi nosvinēt Ziemassvētkus un līksmi sagaidīt jauno – 2020. 
– gadu! Saglabāt ticību mūsu Latvijai!» 

«PRIORITĀTE – ĢIMENES – NEDRĪKST PALIKT NOVĀRTĀ!» 

Aigars Rublis, «Vienotība»: 
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«Atskatoties uz aizvadīto gadu, vēlos teikt paldies par darbu un sadarbību visiem Jelgavā 
strādājošajiem, sākot ar pašvaldības iestādēm un pārvaldēm līdz uzņēmumiem un ikvienam darba 
devējam, ar ko ikdienā man nākas bieži strādāt, lai risinātu nodarbinātības jautājumus pilsētā. 
Jebkura darbs ir ieguldījums pilsētas attīstībā, un apziņa, ka vari veidot pilsētu un priecāties par 
padarīto, ir lielākais gandarījums. Arī man ir gandarījums par izpildītiem solījumiem, piemēram, trīs 
sporta laukumu izveidi pie pilsētas skolām, Miezītes bibliotēkas telpu remontu un citiem darbiem, 
kuri nākamajā gadā vēl noslēgsies. Priecājos, ka izdevās palielināt līdzfinansējumu aukļu dienesta 
pakalpojumu saņēmējiem, tomēr darbs pie tā jāturpina. Diemžēl aktīvas rīcības iztrūkst jautājumā 
par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību, par ko vienmēr esmu iestājies. Sekošu līdzi, 
lai būvniecības ieceres nepaliktu tikai uz papīra skaista skiču vai tehniskā projekta veidā. Atrunas, 
ka pašvaldībai nebūs iespēja aizņemties būvniecības ieceres realizācijai, parāda gauso rīcību šajā 
jautājumā – kad aizņēmumi bija iespējami, tas netika darīts, bet, kad radušās problēmas, tad 
vienkāršāk ir aizmirst par pilsētas prioritāti – ģimenēm – un nemeklēt risinājumus. Pārskatot 
izdevumus, pašvaldība itin vienkārši varētu iegūt nepieciešamos līdzekļus jaunam bērnudārzam, 
bet nereti publicitāte, reprezentatīvi objekti un pasākumi ir bijuši būtiskāki. Dīvainības šogad 
neizpalika arī ar jaunā tirgus un satiksmes termināla būvnieku, kurš trīs gadu laikā neizpildīja 
līguma nosacījumus un neuzbūvēja jaunu tirgu un satiksmes terminālu, bet tas netraucēja domei 
pagarināt projekta īstenošanu vēl par trīs gadiem. Tas neliecina par labu pārvaldību pašvaldībā, 
drīzāk demonstrē nesaprotamu darbības imitāciju bez plānotā rezultāta un, iespējams, pat kāda 
interesēs. 

Ir aizvadīts kārtējais gads un pienācis brīdis, kad tālu vairs nav Ziemassvētki, kuri ir gaidīti svētki 
jebkurā mājā un ģimenē. Ģimenes vērtības, tradīcijas un kopā būšana ir tās vērtības, kas dara mūs 
laimīgus. Mūsu centieni palīdzēt viens otram un rūpes par apkārtējiem padara mūs labākus, tāpēc 
gribu vēlēt dalīties ar sirds siltumu, labu vārdu un smaidu. Lai visiem daudz prieka un laba veselība 
jaunajā – 2020. – gadā.» 

«IR PIEŅEMTI SVARĪGI LĒMUMI, KAS DOS POZITĪVU IETEKMI UZ NĀKAMAJIEM 
PERIODIEM» 

Roberts Šlegelmilhs, «Visu Latvijai! – TB/LNNK»: 

«Jelgavniek! Jelgavas domē 2019. gadā ir pieņemti vairāki svarīgi lēmumi, kas dos pozitīvu ietekmi 
uz nākamajiem periodiem, un paveikti nozīmīgi darbi. Pieminēšanas vērti: pagalmu sakārtošanas 
programma – tika mainīti saistošie noteikumi un līdzfinansējuma apmērs, kas programmu padarīs 
vēl pievilcīgāku iedzīvotājiem 2020. gadā, pilnveidots un sakārtots skolu tīkls Jelgavā, pabeigti 
Jelgavas Valsts ģimnāzijas remontdarbi, kā arī atjaunoti vairāki sporta laukumi pie skolām, izbūvēts 
apgaismojums 5. līnijā, pabeigti Miezītes bibliotēkas remontdarbi, palielināts atbalsts aukļu 
pakalpojumiem, individuāli meklēti risinājumi iedzīvotāju problēmjautājumiem. Ja arī jums rodas 
jautājumi, tad droši sazinieties ar mani. Vienmēr esmu atvērts un gatavs uzkaustīt. Bažas man 
rada administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā paredzēts apvienot Jelgavu, Jelgavas 
novadu un Ozolnieku novadu. Uzskatu, ka reforma Latvijā kopumā ir vajadzīga, bet nedrīkst visas 
pašvaldības (mazas/lielas) sasviest vienā grozā. Man kā grāmatvedim ir svarīgi skaitļi, bet līdz šim 
nav saņemti skaidrojumi no ministrijas, ko šādas apvienošanās rezultātā ietaupīs un iegūs tieši 
jelgavnieki. Ļoti iespējams, ka jelgavniekiem no reformas nebūs ieguvuma. Tieši pretēji – mēs 
varam pazaudēt līdzekļus, ko ieguldīt pilsētas attīstībā. 

Lai jums izdevies un panākumiem bagāts 2020. gads!». 
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Jelgavas novadnieki – 2020. gada kalendārā 

www.jelgavasvestnesis.lv 

26.12.2019. 

Tradicionāli ik gadu Jelgavas pilsētas bibliotēka savā tīmekļvietnē publicē Novadnieku kalendāru 
– tajā iekļautas populāras novada personības, kam nākamajā gadā aprit apaļas un pusapaļas 
jubilejas. Kalendārā līdztekus tādām vēsturiskām personībām kā hercogi Ernsts Johans Bīrons un 
Ferdinands Ketlers minēti arī zināmi šodienas Jelgavnieki, piemēram, fotogrāfs Juris Zēbergs un 
rakstnieks Jānis Joņevs. 

«Pieminēšanas vērtas 2020. gadā būs tādas personības kā 19. gadsimta Jelgavas grāmatizdevējs 
Eduards Zīslaks, kuram aprit 170 gadi, latviešu grāmatizdevējs, izdevniecības, grāmatveikala un 
lasāmbibliotēkas īpašnieks Indriķis Alunāns, kuram aprit 185, folklorists, literāts, publicists, kā arī 
viens no ievērojamākajiem jaunlatviešu darbiniekiem Krišjānis Barons, kuram atzīmēsim 185. 
gadskārtu, un kuram ar Jelgavu bijusi cieša saistība, kā arī daudzi citi,» stāsta Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Ar Novadnieku kalendāru 
bibliotēkas pārstāvji aicina ikvienu 2020. gadā sveikt tos, kas šodien veido Latvijas un Jelgavas 
kultūras, sabiedrisko un izglītības ainavu, kā arī pieminēt to personību veikumu, kuri cauri 
gadsimtiem strādājuši un radījuši, lai mēs dzīvotu tieši tādā Latvijā un Jelgavā, kāda tā ir šobrīd – 
brīvā, izglītotā un kultūras tradīcijām bagātā. 

B.Īvāne-Kronberga piebilst, ka, sakarā ar informācijas rediģēšanas un pārstrukturizēšanas 
darbiem, uz noteiktu laiku nebūs pieejama kopš 2003. gada uzturētā datubāze «Ievērojami cilvēki 
Jelgavā». 2020. gada laikā datubāzes informācija tiks pakāpeniski atjaunota un no jauna padarīta 
pieejama ikvienam interesentam. Tikmēr Jelgavas pilsētas bibliotēkas vietnes apmeklētāji aicināti 
iepazīties ar jaunāko Novadnieku kalendāru, un iepriekšējo gadu kalendāriem līdz 2015. gadam. 
Tie meklējami ŠEIT. (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadnieku-kalendars-2020/) 

2020. gadā apaļās jubilejās varēs sveikt arī arhitekti, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Vides un būvzinātņu fakultātes profesori un vadošo pētnieci Aiju Ziemeļnieci, mežsaimniecības 
speciālistu un LLU Meža fakultātes dekānu Linardu Siseni, kā arī slavenā kulta romāna «Jelgava 
94» autoru J.Joņevu, Bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska informē, ka, ievadot rakstnieka apaļās 
jubilejas gadu, J.Joņevs viesosies Jelgavas pilsētas bibliotēkā cikla «Viņi raksta – vīrietis 
rakstnieks latviešu literatūrā» gaitā: «9. janvārī pulksten 18 tiksimies un runāsim par viņa grāmatu 
«Jelgava 94», un bez maksas demonstrēsim filmu «Jelgava 94» Krišjāņa Barona zālē». 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē publicēts Novadnieku kalendārs 2020. gadam 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-timeklvietne-publicets-
novadnieku-kalendars-2020-gadam-245662 

18.12.2019. 

Izveidots 2020. gada Novadnieku kalendārs 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1577397600&cat=10&art=47935 

27.12.2019. 

Jelgavas pašvaldības iestāžu darba laiks svētkos 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadnieku-kalendars-2020/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-timeklvietne-publicets-novadnieku-kalendars-2020-gadam-245662
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-timeklvietne-publicets-novadnieku-kalendars-2020-gadam-245662
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1577397600&cat=10&art=47935
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https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pasvaldibas-iestazu-darba-laiks-svetkos/ 

28.12.2019. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēs un pašvaldības 
administrācijā pārcelt darba dienu no 23.decembra uz 21.decembri. Pamatojoties uz rīkojumu, 20. 
un 27.decembrī pašvaldības iestādes un administrācija strādās no pulksten 8 līdz 17, ar pusdienu 
pārtraukumu no pulksten 12 līdz 13, savukārt 21. un 30.decembrī no pulksten 8 līdz 14.30, ar 
pusdienu pārtraukumu no pulksten 12 līdz 12.30. 

Izmaiņas attiecas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrāciju, Jelgavas Izglītības pārvaldi, 
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas Sporta servisa centru, Bāriņtiesu, pašvaldības iestādi 
"Pilsētsaimniecība", Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru, Sabiedrības integrācijas 
pārvaldi, kā arī uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas un to filiāļu, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzeja, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja, Jelgavas Pašvaldības policijas, Pašvaldības 
Operatīvās informācijas centra, Jelgavas reģionālā Tūrisma centra administrāciju. Izmaiņas 
neattiecas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, - tās strādās 23. 
decembrī. 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks svētku laikā mainās arī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejam, Ādolfa Alunāna memoriālā muzejam, Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās 
filiālēm, kā arī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornim. 

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darba laiks svētkos: 23., 24., 25., 26.., 30., 
31.decembrī un 1.janvārī – slēgts; 27., 28., 29.decembrī strādās no pulksten 10 līdz 17. Šajā laikā 
būs iespēja arī uzkāpt “Academia Petrina” skatu tornī. 

Ā.Alunāna muzeja darba laiks svētkos: 23., 24., 25., 26.., 30., 31.decembrī un 1.janvārī – slēgts; 
27., 28., 29.decembrī strādās no pulksten 10 līdz 17. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darba laiks svētkos: 23. decembrī – slēgts, 21. decembris 
– Jelgavas pilsētas bibliotēka līdz pulksten 17, bet tās filiālēm līdz pulksten 16. 30. decembrī 
Jelgavas pilsētas bibliotēka būs atvērta līdz pulksten 17, bet Pārlielupes bibliotēka un bērnu 
bibliotēka "Zinītis" līdz pulksten 16, savukārt Miezītes bibliotēka parasti pirmdienās ir slēgta. Svētku 
dienās pilsētas bibliotēkas slēgta – 24., 25., 26., 31. decembrī un 1. janvārī. Jelgavas pilsētas 
bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta arī 27. decembrī, jo katra mēneša pēdējā piektdiena ir 
Spodrības diena. 

24. un 25.decembrī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis slēgts. Apmeklētāji gaidīti 
Otrajos Ziemassvētkos – 26. decembrī, skatu laukums un izstāžu zāle būs atvērta no pulksten 11 
līdz 21, bet ekspozīcijas – no pulksten 11 līdz 18. 31. decembrī un 1. janvārī – tornis būs slēgts. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pasvaldibas-iestazu-darba-laiks-svetkos/
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Publicēts arī: 

23. decembra darbdiena Jelgavas pašvaldības iestādēs pārcelta uz sestdienu, 21. decembri 

www.jelgavasvestnesis.lv 

12.12.2019. 

Jelgavas pašvaldības iestāžu darba laiks svētkos 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1576360800&cat=10&art=47876 

15.12.2019. 

График работы елгавских учреждений самоуправления во время праздников 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37482 

12.12.2019. 

 

Bibliotēkā viesosies rakstnieks Jānis Joņevs 

www.jelgavasvestnesis.lv 

31.12.2019. 

Tikšanos ciklā ar latviešu rakstniekiem «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā», 9. 
janvārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā viesosies rakstnieks kulta romāna «Jelgava 94» 
autors Jānis Joņevs. Šī būs noslēdzošā cikla tikšanās. 

«9. janvārī bibliotēkā gaidīsim Jāni Joņevu, lai runātu ar viņu par populāro grāmatu «Jelgava 94», 
kā arī visi kopā Krišjāņa Barona zālē noskatītos uz grāmatas motīviem uzņemot filmu,» informē 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Pasākums ir 
bez maksas, un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

J.Joņevs nāk no Jelgavas. Vislielāko popularitāti viņš izpelnījies ar 2013. gadā izdoto grāmatu 
«Jelgava 94», kas stāsta Jelgavas pilsētu deviņdesmitajos gados un jauniešu aizraušanos ar 
alternatīvo kultūru un smagā metāla mūziku. Grāmata balstīta uz patiesiem notikumiem, lai arī 
autors uzsver, ka tā nav autobiogrāfija. Pēc grāmatas motīviem uzņemta arī filma, kas iznāca 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1576360800&cat=10&art=47876
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37482
http://www.jelgavasvestnesis.lv/
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septembrī, un kuru tikšanās apmeklētāji varēs noskatīties. J.Joņevs sarakstījis arī 2014. gadā 
izdoto grāmatu bērniem «Slepenie svētki» un piedalījies vairāku teātra izrāžu veidošanā sadarbībā 
ar režisoru Mārci Lāci. Kopā tapušas izrādes «Bārdas», « Rīga. Urbānie mīti» un «Zvērīgā mīla». 

Pasākumu ciklu «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā» Jelgavas pilsētas bibliotēka 
realizē kā Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu. Šajā ciklā iepriekš notikušas tikšanās ar 
rakstnieku Dzintaru Tilaku un sporta žurnālistu un grāmatu autoru Armandu Puči. 

 

Publicēts arī: 

“Jelgava 94” seanss un tikšanās ar Jāni Joņevu 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1577656800&cat=10&art=47958 

30.12.2019. 

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1577656800&cat=10&art=47958


 


