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Apzīmējumu saraksts 
 

BJB Bērnu un jauniešu bibliotēka  

BJV ţūrija Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrija 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CV Curriculum Vitae 

ES Eiropas Savienība 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

JN Jaunrades nams 

JPB Jelgavas pilsētas bibliotēka 

KAN Komplektēšanas un apstrādes nodaļa 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

LALIGABA Latvijas Literatūras gada balva 

LAN Lasītāju apkalpošanas nodaļa  

LBB  Latvijas Bibliotekāru biedrība 

LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LU Latvijas Universitāte 

LR Latvijas Republika 

NS Novadpētniecība un senie izdevumi  

SBA  Starpbibliotēku abonements 

SIA Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

(Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) 

VID Valsts ieľēmumu dienests 

VKKF Valsts kultūrkapitāla fonds 

ZRKAC  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 
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Pārskata perioda kopsavilkums 
 

2020. gada darba prioritātes tika vērstas vairākos virzienos. Gada atskaiti gribētos sākt ar šo 

Zemgales TV siţetu: https://ej.uz/oujx. Svarīgākā bija bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ pārcelšanās 

uz telpām Zemgales prospektā 7 (sk. 10. lpp.) Bērnu un jauniešu bibliotēka šobrīd atrodas vienā ēkā ar 

jaunrades centru ―Junda‖. Kopsadarbību vēl īsti, diemţēl, nevaram vērtēt, jo Covid-19 dēļ jaunrades nams 

tā arī savas durvis bērniem un jauniešiem nav vēris, un arī bibliotēka ir bijusi atvērta apmeklētājiem tikai 

daļāji. Pārcelšanās uz jaunām telpām noritēja raiti,  un ieguvēji ir visi: gan apmeklētāji, gan bibliotekāri.   

2020. gads Jelgavas pilsētas bibliotēkai bija 100gades gads, un mēs šo gadu plānojām jau labu laiku 

pirms tā atnākšanas, tomēr Covid-19 to pilnībā pārvērta. Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelts nozīmīgākais 

plānotais novadpētniecības sarīkojums – Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades konference ―Bibliotēkas 

pāri laikiem un robeţām‖. Tomēr esam gandarīti par daudzajiem virtuālajiem sveicieniem: 

https://ej.uz/e3zr. Esam izveidojuši Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100gadei veltītu publikāciju sēriju (sk. 

56. lpp.).  

Par veiksmes stāstu varam nosaukt to, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka kļuva par Jelgavas reģiona 

kuratoru Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītā projektā ―ZENIT stāsti‖ (sk. 56. lpp.). 

Ļoti veiksmīgi 2020. gadā tika uzsākts Erasmus+ projekts ―Lauku un reģionālās bibliotēkas kā 

vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖ (sk. 64. lpp.) un 1. partneru tikšanās reizei sagatavojām savu 

stāstu par Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās pakalpojumiem angļu valodā. 

 

Darba prioritātes: 

 bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ pārcelšanās uz jaunām telpām; 

 izcelt Jelgavas pilsētas bibliotēku tās 100gades zīmē; 

 darbs e-vidē, publikācijas bibliotēkas tīmekļvietnē, sociālajos tīklos (sk. 66. lpp.); 

 darbs projektu realizēšanā (sk. 60. lpp.); 

 metodiskais darbs Jelgavas reģiona bibliotēkās (sk. 76. lpp.) 

 

Jauni pakalpojumi:  

 iespēja jaunajiem lasītājiem reģistrēties tiešsaistē; 

 nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšana Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālēs; 

 piedāvāts bezmaksas pakalpojums skenēšanai. 

https://ej.uz/oujx
https://ej.uz/oujx
https://www.facebook.com/bibliotekazinitis/photos/pcb.984160458684339/984284862005232/
https://www.facebook.com/bibliotekazinitis/photos/pcb.984160458684339/984284862005232/
https://ej.uz/e3zr
https://ej.uz/e3zr
https://ej.uz/e3zr
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/vesture/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/vesture/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/stasts-par-mums-anglu-valoda-1235/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/stasts-par-mums-anglu-valoda-1235/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/piedavajam-sanemt-epasta-skenetus-iespieddarbu-fragmentus-1229/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/piedavajam-sanemt-epasta-skenetus-iespieddarbu-fragmentus-1229/
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Sadarbībā ar SIA UDS Solution bibliotēkā piedāvāta jau iepriekš esoša pakalpojuma jauna versija – 

diplomdarbu iesiešana ar UNIBIND izejmateriāliem. Tīmekļvietnē www.unextra.lv varēja noformēt un 

pasūtīt vākus, un pēc tam iesiet bibliotēkā.  

 

Nozīmīgi/jauni projekti  

 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības 

pieaugušo izglītības sektorā projekts ―Rural and Regional Libraries as Local Family 

Entrepreneurship centres‖ (―Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības 

centri‖); 

 Projekts ―Zenit stāsti‖ (Projekta iesniedzējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka, projekta partneri – 

UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Projektu finansē British Council pārstāvniecība Latvijā 

People to People Cultural Engagement programmas ietvaros); 

 Jelgavas pilsētas domes Kultūras padomes atbalstīts projekts lasīšanas kultūras pilnveidei 

trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās – ―Pūcītes skola Jelgavā‖; 

 Latvijas valsts meţu un VKKF atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 projekts ―Visi 

zin’…‖ 100 gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm. Projekta mērķis bija popularizēt 

bibliotēku un tās lietošanas noteikumus, izveidot animācijas filmu un informēt bērnus un jauniešus 

par animācijas filmu veidošanas procesu un iepazīstināt ar animācijas nozarē strādājošiem 

māksliniekiekiem. Projekta rezultātā ir izveidota 7 min. gara animācijas filma ―Visi zin’…jeb 

zirneklis bibliotēkā‖ par bibliotēkas lietošanas noteikumiem; novadītas 4 profesionālās 

meistarklases (scenārija rakstīšanā, skatuves runā, fotokadrējumā, animēšanā); organizētas 10 

radošās darbnīcas 31 bērnam no 7  līdz 10 gadu vecumam; veikti 2 profesionāli skaľu ieraksti. 

Visus filmēšanas procesus veica bērni un jaunieši profesionāļu vadībā; 

 Ne mazāk svarīgs ir realizēts celtniecības projekts Jelgavas pilsētas bibliotēkā: ―Jaunu labierīcību 

izbūve ēkas 3. stāvā‖. Bibliotēkā nu ir pieejams bērnu pārtinamais galdiľš, plašas labierīcību telpas 

invalīdiem, kā arī dušas telpa. 

 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

2020. gada pavasarī Covid-19 krīzes sākumā un gada beigās, kad bibliotēkas bija apmeklētājiem  

slēgtas, darbs tajās neapstājās ne uz mirkli, tika darīti visi  iekšējie darbi: papildinātas datubāzes ar jauniem 

ierakstiem, rediģēti vecie ieraksti. Strādāts pie jaunu pakalpojumu idejām, filmēti video, veidotas 

http://www.unextra.lv/
http://www.unextra.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti/
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fotogalerijas, norisinājies aktīvs pētniecības darbs gan par Jelgavas pilsētas bibliotēku, gan par ēku 

Zemgales prospektā 7, kur tagad atrodas bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖. Visās bibliotēkās 

norisinājušies gan sakopšanas, gan sakārtošanas darbi. Jelgavas pilsētas bibliotēka aicinājusi pilsētas 

iedzīvotājus izteikt savu viedokli par bibliotēkas darbu, nozīmi un nepieciešamajiem uzlabojumiem, 

piedaloties aptaujā: https://ej.uz/ym9k 

Arī brīţos, kad bibliotēkas bija atvērtas apmeklētājiem, uzsvars ticis likts uz daţādiem darbiem, kas 

saistīti ar e-vidi: uzlaboti Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē esošie pakalpojumi, gatavota 

informācija sociālajiem tīkliem, u.c. darbi, kas saistīti ar e-vidi.    

 

Problēmas, to risinājumi: 

Domājam, ka labi piemērojāmies esošajiem apstākļiem. Protams, 2020. gada statistiskie rādītāji ir 

kritušies visās ar fizisko apmeklējumu saistītās sadaļās. Galvenā problēma, kas ir saglabājusies jau ilgāku 

laiku, ir lifta neesamība Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas liedz apmeklēt bibliotēkas ēkas 2. un 3. stāvu 

cilvēkiem, kuriem ir grūtības izmantot kāpnes. 

 

1. Vispārīgs Jelgavas pilsētas publisko bibliotēku raksturojums 

Īss situācijas apraksts 

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

bibliotēkas, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ―Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centrs‖ 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 22 Jelgavas un 4 Ozolnieku novadu 

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

un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖ un Jelgavas Pārlielupes bibliotēka.   

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

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

bibliotēkai ir mainīts nosaukums uz bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖. 

 

https://ej.uz/ym9k
https://ej.uz/ym9k
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Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem  

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstības stratēģija 2016–2020 gadam paredzēja 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 (bērnu un januniešu bibliotēkas pārcelšanās uz jaunajām telpām), taču 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pakapojumi joprojām nav pilnā mērā pieejami cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem (Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka). 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas stratēģiskie pamatprincipi: jaunrade, tolerance, sadarbība, līdzdalība – 

2020. gadā ir bijuši pamatā ikvienam darbam. 2020. gads ir prasījis milzu enerģiju, kas ieguldīta daţādu e-

pakalpojumu popularizēšanā, radīšanā un ikdienas izmantošanā. 

Esam spējuši lielu sava darba daļu pārraidīt iedzīvotājiem attālināti, e-pakalpojumu veidā, 

telefoniski un rakstiski. Esam atvērti un ar cieľu un izpratni izturamies pret ikvienu jautājumu un 

uzdevumu, esam līdzdalīgi daţādu procesu veidošanā, un atvērti visai pasaulei, to pierāda dalība tiešsaistes 

konferencēs un semināros. 

 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

Ikviens darbs, kas tiek darīts bibliotēkās, tiek balstīts uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas veicina lasītprasmi, nodrošina piekļuvi 

informācijai valsts valodā un IKT apmācību, iespēju sazināties ar valsts dienestiem,  veicina sadarbību 

kopienas un valsts attīstības atbalstam, nodrošina drošu vietu mācībām un palīdz pētniekiem piekļūt, 

izmantot un atkārtoti izmantot pētījumus un datus jaunu zināšanu radīšanai, tiek nodrošinātas individuālas 

datornodarbības. 

Publiska piekļuve IKT un apmācības Jelgavas pilsētas bibliotēkā sniedz iespējas cilvēkiem 

pieteikties darbam: cilvēki, kuriem mājās nav piekļuves datoram vai internetam, ierodas bibliotēkā, kur tie 

ir pieejami; šeit kvalificēts bibliotekārs var palīdzēt izveidot CV, nosūtīt pieteikumu tiešsaistē, skenēt 

sertifikātus un diplomus, un palīdzēt atrast piemērotu darbu. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka palīdz mazināt nevienlīdzību, nodrošinot drošas sabiedriskas telpas, kas 

ir atvērtas visiem. Bibliotēka veicina sabiedrības iesaistīšanos un pilsonisko līdzdalību. Bibliotēka 
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nodrošina drošu telpu vecāka gadagājuma cilvēkiem, piedāvājot iespējas socializēties un piedalīties 

kultūras pasākumos. Gan Jelgavas pilsētas bibliotēkā, gan Pārlielupes un Miezītes bibliotēkās darbojas 

lasītāju klubiľi, kur pārsvarā  iesaistās seniori. 

Jelgavas bibliotēkas ir būtisks informācijas avots sabiedrībai; tās ir gatavas iedzīvotājiem sniegt 

apmācības un atbalstu atvērtās piekļuves izmantošanā. Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmkeļvietnē un 

sociālajos tīklos stāstām un iedrošinām iedzīvotājus lasīt, klausīties, skatīties brīvpieejas (open access) 

resursos pieejamo informāciju, un tā ir liela mūsu darba daļa. Bibliotēkas ir uzticams informācijas avots ar 

kvalificētu personālu, kas palīdz indivīdiem, iestādēm jēgpilni sazināties un organizēt, strukturēt un 

izmantot informāciju, lai veicinātu attīstību. 

 

Bibliotēku akreditācija  

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

2.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 975 944 1 044 685 880 723 

Pašvaldības finansējums 845 805 942 863 871 202 

Citi ieľēmumi:  101 822  

t. sk. maksas pakalpojumi 35 04 5 556 3 670 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums  480 1500 

t. sk. citi piešķīrumi 126 635 95 786 4 351 

 

2.2. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku izdevumi                                              

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 976 242 1 045 990 871 202 

Darbinieku atalgojums (bruto) 413 071 409 530 431 182 

Krājuma komplektēšana 47 798 30 000 46 569 

 

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. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Līdz ar pārcelšanos uz jaunajām telpām Zemgales prospektā 7, bērnu un jauniešu bibliotēkā 

―Zinītis‖ iepirktas mēbeles – grāmatu plaukti, galdi, krēsli, sēţammaisi, ţalūzijas u.c., un pārvietotas 

pašapkalpošanās un drošības iekārtas. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, tika veikta 3. stāva labierīcību izbūve un 6 

radiatoru nomaiľa 1. un 2. stāvā. 

Ievērojot ārkārtas situāciju valstī, izgatavoti un uzstādīti aizsargekrāni Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

un tās filiālbibliotēkās (Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 ―Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī‖).  

Miezītes bibliotēkas siltummezglā, Dobeles šosejā 100A, nomainīts universālais temperatūras 

kontrolieris. 

Kopumā vērtējot Jelgavas pilsētas bibliotēku telpu stāvokli, aprīkojuma nodrošinājumu un 

pieejamību, bibliotēkas atrodas labās, iedzīvotājiem daļēji pieejamās telpās, mēbeļu un tehniskais 

aprīkojums apmierinošs. 

 

Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

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

2020. gada maijā uz šo ēku tika pārceltas divas pilsētas iestādes – Jelgavas pilsētas jaunrades nams ―Junda‖ 

un Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖. Būvniecības darbi veikti 

Eiropas Savienības fonda projekta 4.2.2.0/17/I/061 ―Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 

7 energoefektivitātes paaugstināšana‖ īstenošanu ietvaros, un tos izpildīja būvniecības firma SIA 

―Torensberg‖. Ēkai tika mainīts jumts, logi, durvis, atjaunots fasādes krāsojums, nomainīta vai no jauna 

izbūvēta apkures, elektroapgādes, apgaismojuma un ventilācijas sistēma, papildus energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumiem veikta iekštelpu pārbūve un remonts, ārējo inţenierkomunikāciju nomaiľa, 

ēka aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošām elektronisko sakaru sistēmām un pielāgota personām ar 

kustību traucējumiem, un ir pirmā bibliotēka šobrīd pilsētā, kas aprīkota ar liftu un atvieglo pieeju aktīvi 

izmantot bibliotēkas resursus arī jaunajām māmiľām un bērniem. Bibliotēka atrodas ēkas 2. stāvā, bet tās 

grāmatu krātuve, kurā glabāsies mazāk izmantotas grāmatas un dublikāti – 1. stāvā. Līdz bērnu un jauniešu 

bibliotēkas ―Zinītis‖ pārvietošanai, tā atradās Lielajā iela 15, bērnu bibliotēkai nepiemērotās telpās. 

 

Jaunu ēku būvniecība 

2020. gadā Jelgavas pilsētā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēku vajadzībām. 
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Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 

3.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku IKT nodrošinājums 2020. gadā                                              

 Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

Pārlielupes 

bibliotēka 

Miezītes 

bibliotēka 

BJB ―Zinītis‖ 

Datortehnika 52 

1 serveris 

11 planšetdatori 

10 7 9 

2 interaktīvie 

galdi 

1 planšetdators 

t. sk. darbiniekiem 27 4 4 5 

t. sk. apmeklētājiem 25 6 3 4 

Printeru kopskaits 6 1 2 1 

Multifunkcionālo 

iekārtu kopskaits 

6 1 1 1 

Skeneru kopskaits 4 1 1 1 

Pašapkalpošanās 

sistēma 

1 divizeju drošības 

vārti 

1 pašapkalpošanās 

iekārta 

    2 drošības vārti 

1 

pašapkalpošanās 

iekārta 

 

Pārskata gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkās datortehnika tika nodrošināta visam darbinieku 

personālam, kuram bija nepieciešams lietot datoru darba vajadzībām (sk. 3.1. tabulu). 

 Datortehnikas vecums: 37 datori jaunāki par 3 gadiem, 11 datori 4 gadus veci, 31 dators vecāks par 

8 gadiem. Pārskata gadā visi datori, kuri ir vecāki par 8 gadiem, tika atjaunināti (nomainīti vecie cietie 

diski pret ātrajiem SSD diskiem, palielināta operatīvā atmiľa, uzlikta Windows 10 operētājsistēma). 

2020. gadā KISC vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla modernizācijas rezultātā tika uzlabota 

interneta ātrdarbība, reģionu galvenajām bibliotēkām palielinot internata ātrumu uz 100 Mbps, savukārt 

filiālbibliotēkām – līdz 20 Mbps. 

Nākamā gada budţetā jāparedz līdzekļi disku nomaiľai JPB mācību klases datoriem, jo šobrīd, 

mazās ietilpības dēļ uz datoriem ir ļoti maz brīvas vietas. Tas rada papildu slogu sistēmai, kā arī rada 

nepieciešamību periodiski atbrīvot nepieciešamo vietu. 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

2020. gadā galvenā problēma joprojām bija bibliotēku vides nepieejamība personām ar kustību 

traucējumiem.  

Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkā Akadēmijas ielā 26 tiem joprojām pieejams tikai 1. stāvs. Šo 

problēmu varētu atrisināt lifta izbūve, bet pagaidām bibliotekāri nones lietotājiem nepieciešamo uz pirmo 

stāvu. 2020. gadā pilsētas bibliotēkas trešajā stāvā tika izveidotas jaunas labierīcības, arī cilvēkiem ar 
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kustību traucējumiem, bet bez lifta tās šai mērķauditorijai nav pieejamas. Arī Pārlielupes bibliotēka pašlaik 

personām ar kustību traucējumiem ir nepieejama, jo atrodas otrajā stāvā un nav ne lifta, ne pacēlāja. 

 

4. Personāls 

Personāla raksturojums  

2020. gada beigās Jelgavas pilsētas bibliotēkās kopā strādāja 32 bibliotekārie darbinieki (31 sieviete 

un 1 vīrietis), no tiem:  

 Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 22;  

 Miezītes bibliotēkā – 2;  

 Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā – 4;  

 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 bibliotekārā izglītība (sk. 4.1. tabulu).                                                                          
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 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 8 

t. sk. ar maģistra grādu                                  5 

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 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pārskata gadā 1 Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieks turpināja studijas LU Komunikācijas 

zinātnes doktora studiju programmā, 1 bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ darbinieks turpināja mācības 

LU Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmā.  

 

Apbalvojumi un pateicības 

2020. gadā 11 Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki ir saľēmuši Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus par būtisku ieguldījumu kultūras jomā: 

Atzinības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei Lāsmai Zariņai par mērķtiecīgu un 

nesavtīgu darbu, nozīmīgu  ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, kā arī sakarā ar 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu;  

Atzinības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniecei Dzintrai Pungai par personīgu 

ieguldījumu Latvijas bibliotēku tīkla kvalitātes veicināšanā, par iniciatīvu, radošu pieeju un nozīmīgu 

ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

100. gadadienu; 

Pateicības  raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Liānai 

Pasterei par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī 

sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu; 
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Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītājai Baibai Īvānei par 

izcilu mācībprasmi, erudīciju, vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, jaunradi un radošumu, veicinot 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu; 

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas bibliotekārei Gundegai 

Kalniņai par izcilu mācībprasmi, par stāstniecības kustības uzturēšanu, profesionālu darbu ar bērniem, kā 

arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu; 

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājai 

Sandrai Silmanei par augstu profesionalitāti, daudzpusību un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā  ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu; 

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājai Vivitai 

Armanovičai par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un radošu 

ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

100. gadadienu; 

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas Projektu vadītājai Klintai Kalnējai par augstu 

profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu; 

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākajai 

bibliotekārei, SBA sektora vadītājai Viktorijai Agafonovai par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu; 

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas sistēmbibliotekārei Olgai Spirtai par iniciatīvu un 

nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

100. gadadienu;  

Pateicības raksts Jelgavas pilsētas bibliotēkas datorsistēmas administratoram Haraldam Bukšam 

par augstu profesionalitāti, daudzpusību un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.  

Jelgavas pilsētas bibliotēka ik gadu pirms LR Proklamēšanas dienas 18. novembrī godina savu 

Gaismas nesēju jeb darbinieku, kurš gada laikā iedvesmojis pārējos un kura darbs bijis inovatīvs, radošs un 

iedvesmojošs. 2020. gadā bibliotēkā tika godināti 2 Gaismas nesēji: Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne un Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 

 

Finansējums personāla attīstībai  

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

pieredzes braucienos, atbilstoši profesionālās pilnveides plānam mācīties LNB Kompetenču attīstības 



 

 

 15 

centra un citu izglītības iestāţu kursos. Pārskata gadā Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieki papildinājuši 

savas profesionālās zināšanas daţādos piedāvātajos semināros un kursos (sk. 4.2. tabulu). 

Finansējumu profesionālās pilnveides nodrošināšanai piešķir ikgadējo budţeta līdzekļu ietvaros. 

Finansējums šim nolūkam ir pietiekams. Papildu 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. 30.01.2020. Rīga SIA ―LIBERA‖ Seminārs ―Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana un tehnisko 

piedāvājumu vērtēšana‖ 

 

2. 13.02.2020. Jelgava Mācību centrs  

―BUTS‖ 

Kursi ―Lifta operators‖ 4 

3. 18.02.–

07.04.2020. 

 

Jelgava Zemgales 

reģiona 

Kompetenču 

attīstības centrs 

(ZRKAC) 

Apmācību izglītības 

programma ―Reklāmas 

materiālu izstrāde 

programmās Adobe 

Photoshop un Adobe 

Illustrator‖ 

60 

4. 19.02.2020. Rīga Biedrība 

―Izglītojošo 

spēļu un metoţu 

asociācija‖ 

Izglītojošo spēļu un 

metoţu asociācijas 

praktiskais seminārs 

―Metoţu karuselis‖ 

8 

5. 04.03.2020. Rīga LU Bibliotēkas 

Krājuma 

izmantošanas un 

attīstības 

departaments 

Seminārs ―Ievads 

zinātniskās publicēšanās 

procesā‖ 

2 

6. 04.03.2020. Rīga LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs ―Kā palīdzēt 

nenokļūt viltus ziľu gūstā: 

Vācijas bibliotēku 

pieredze‖ 

5 

7. 05.03.2020. Rīga Latvijas 

stāstnieku 

asociācija, 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

un UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas tīkla 

―Stāstu bibliotēkas‖ 

seminārs 

 

8. 11.03.2020. Rīga LU Bibliotēkas Seminārs ―Kā izmantot 2 
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Krājuma 

izmantošanas un 

attīstības 

departaments 

datubāzes Web of Science 

un Scopus studiju un 

pētniecības darbā‖ 

9. 23.04.2020. Rīga SIA FN-

SERVISS 

mācību centrs 

―Drošība‖ 

Seminārs ―Izmaiľas 

ugunsdrošības 

noteikumos‖ 

3 

10. 26.05.2020. Rīga LR Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Seminārs ―Starpkultūru 

izglītības pieejas, rīki un 

metodes pieaugošo 

izglītībā‖ 

3 

11. 12.06. –

13.06.2020. 

Jelgavas 

novads 

Latvijas 

Bibliotekāru 

Biedrība (LBB) 

Profesionālās pilnveides 

pasākums 

  

12. 28.07.2020. Tiešsaistē Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Mācībās ―Iekšējās 

komunikācijas stratēģijas 

un rīki pašvaldībā‖ 

 

13. 31.07.2020. Talsi Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

Pieredzes brauciens uz 

Talsu Galveno bibliotēku 

 

14. 07.08.–

08.08.2020. 

Ludzas 

novads 

Ludzas novada 

tūrisma 

informācijas 

centra, Ludzas 

pilsētas Galvenā 

bibliotēka 

V Latgales stāstnieku 

festivāls ―OMOTU 

STUOSTI‖ par 

AUDĒJOM 

  

15. 19.08.2020. Jelgava Jelgavas pilsētas 

bibliotēka, LBB 

Zemgales 

reģionālā nodaļa 

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

―Noturīgais tango – augam 

kopā ar bibliotēku‖ 

5 

16. 26.08.2020. Rīga LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference ―Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram‖ 

5 

17. 04.09.2020. Bauskas 

novads 

Latvijas 

stāstnieku 

asociācija, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

9. Zemgales stāstnieku 

festivāls ―Gāţ podus 

Rundālē!‖ 

6 

18. 25.09.2020. Rīga Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

Pieredzes apmaiľas uz LU 

Akadēmisko bibliotēku un 

Ulbrokas bibliotēku 

 

19. 16.09.–

28.09.2020. 

Jelgava Mācību centrs  

―BUTS‖ 

Kursi ―Ugunsdrošība‖ 20 

20. 23.09.2020. Tiešsaistē LNB, LBB, 

UNESCO 

Latvijas 

Vidzemes reģionālais 

seminārs ―Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

4 
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Nacionālā 

komisija  

attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši‖ 

21. 07.10.–

19.11.2020. 

Tiešsaistē LR Kultūras 

ministrija, LNB, 

Datorzinību 

centrs. 

Mācību kursu ―Modernu 

un kvalitatīvu digitālo 

vizuālo materiālu izveide‖ 

48 

22. 09.10.2020. Tiešsaistē LNB, LBB, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

Latgales reģionālais 

seminārs ―Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši‖ 

4 

23. 14.10.2020. Jelgava Biedrība ―Rīgas 

pilsētas‖ Rūpju 

bērns‖‖, 

ZRKAC 

Apmācības vispārējo 

pakalpojumu sniedzējiem 

par viľu lomu 

deinstitucionalizācijas 

procesā attiecībā uz 

pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem 

10 

24. 21.10.2020. Tiešsaitē Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Mācības ―Vienkārši par 

Fizisko personu datu 

aizsardzību‖ 

3 

25. 23.10.2020. Rīga Ziemeļu 

Ministru 

padomes biroja 

Latvijā, biedrība 

―Norden‖, LNB 

Informatīvā koordinātoru 

tikšanās ―Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļa‖ 

 

26. 19.10 – 

20.10.2020. 

Tiešsaistē TietoEVRY 

Latvia 

Kursi ―Kataloģizācija un 

komplektēšana‖ 

16 

27. 29.10.2020. Tiešsaistē ZRKAC Kursi ―Darba aizsardzības 

organizēšana attālinātā 

darba veicējiem‖ 

4 

28. 29.10.2020. Tiešsaistē TietoEVRY 

Latvia 

BIS ALISE padziļinātie 

kursi, Administrācija 

8 

29. 10.11.2020. Tiešsaistē SIA ―LIBERA‖  Vebinārs ―Jaunā realitāte – 

elektroniskie dokumenti 

un paraksti. Praktiski 

ieteikumi iepirkumu 

veidotājiem‖. 

6 

30. 09.12.2020. Tiešsaistē LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs ―Ievads 

medijpratībā‖.  

3 

 

 

 

http://www.tieto.lv/
http://www.tieto.lv/
http://www.tieto.lv/
http://www.tieto.lv/
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galvenie rādītāji  

5.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku pamatrādītāji 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits kopā 10 916 11 556 10 268 + 5.9 %; -11 % 

t. sk. bērni 4 364 4 656 3 970 +6.7 %; -15% 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 4 805 4 825 4 490 +0.4%; -6.9 % 

t. sk. bērni 1 193 1184 1062 -0.7%; -10 % 

Pārlielupes bibliotēka 1 872 2343 1833 +25 %; -22 % 

t. sk. bērni 684 1017 673 +48 %; -34 % 

Miezītes bibliotēka 916 1004 1045 +9.6 %; +4 % 

t. sk. bērni 334 341  377 +2 %; +10.5 % 

BJB “Zinītis” 3 323 3 384 2 900 +1,8 %; -14 % 

t. sk. bērni 2 153 2 115 1 858 -1.7%; -12 % 

Bibliotēku apmeklējums kopā 111 886 11 2870 85 586 +0.9 %; -24% 

t. sk. bērni 28 200 28 712 20 797 +1.8 %; -27 % 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 57 006 57 590 41 682 +1 %; -27 % 

t. sk. bērni 4 653 4 715 3 973 +1.3 %; -15.7 % 

Pārlielupes bibliotēka 15 380 17 259 13 349 +12.2 %; -22.6 % 

t. sk. bērni 5 287 6 741 4 195 +27.5%; -37.8 % 

Miezītes bibliotēka 9 054 8 664 9 382 -4.3 %;  +8.28 % 

t. sk. bērni 3 229 3 180 2 729 -1.5 %; -14 % 

BJB “Zinītis” 30 445 29 357 21 173 -3.57 %;  -27.9 % 

t. sk. bērni 15 031 14 076 9 900 -6,4 %; -30 % 

Virtuālais apmeklējums 56 326 60 220 64 218 +6.9 %; +6.6 % 

Izsniegums kopā 206 486 190 661 160 717 -8.3 %; -16 % 

t. sk. grāmatas 158 799 152 270 131 086 -4.1 %; -14 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 38 248 38 391 24 759 +0.4 %; -35 %  

t. sk. bērniem 37 207 32 069  29 320 -13.8 %; -8.6 % 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 111 231 105 237 86 508 -5.4 %; -17.8 % 

t. sk. grāmatas 88 382 81 120 71 148 -8.21 %; -12.3 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 16 737 19 239 13 106 +15 %; -32 % 

t. sk. bērniem 8 249 7 610 6 731 -7.7 %; -11.5 % 

Pārlielupes bibliotēka 29 451 27 796 24 184 -6 %;  -15 % 

t. sk. grāmatas 21 353 20 441 19 351 -4.5 %; -5.6 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 6 982 6 436 3 989 -8.48 %; -38 % 

t. sk. bērniem 5 005 4 817 4 864 -3.9 % ; +0.9 % 

Miezītes bibliotēka 21 048 17 294 19 451 -22 %; +12 % 

t. sk. grāmatas 14 373 11 812 14 966 -18 %; +27 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 6 312 1 552 3 820 -75 %; +146 % 

t. sk. bērniem 3 270 1 358 2 960 -58 %; +118 % 

BJB “Zinītis” 44 756 40 510 30 574 -9.5 %; -25 % 

t. sk. grāmatas 34 691 30 277 25 621 -13 %; -15 % 
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t. sk. periodiskie izdevumi 8 217 7 979 3 844 -2.9 %; -52 % 

t. sk. bērniem 20 683 17 096 14 765 -17 %; -16 % 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā 

18 19.5 17  

t. sk. bērni līdz 18 g. 35 38 32  

Iedzīvotāju skaits pilsētā* 60 804 59 202 59 107 -2.6 %;  -0.2 % 

Bērnu līdz 18 g. skaits pilsētā** 12 407 12 405 12 112 -0.02 %; -2.4 % 
*Piezīme: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.  

       **Piezīme: Centrālās statistikas pārvaldes dati. 

 

Analizējot 2020. gada darba rādītājus jākonstatē, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkās ir samazinājies 

lietotāju skaits (-11 %), apmeklējums klātienē (-24 %) un izsniegums (-16 %). Saprotamu iemeslu dēļ 

palielinājies virtuālo apmeklējumu skaits (+6.6 %), jo Covid-19 apstākļos bibliotēku darbs daļēji pārcēlies 

uz virtuālo vidi. Tika vairāk strādāts ar informāciju tīmekļvietnē un sociālajos tīklos. Vienīgā pilsētas 

bibliotēka, kuras rādītāji ir paaugstinājušies, ir Miezītes bibliotēka. 2019. gada telpu renovācija, aktīvā 

komunikācija sociālajos tīklos, arī SBA pasūtījumi no citām bibliotēkām  nodrošinājuši pozitīvos skaitļus 

Miezītes bibliotēkas atskaitē. 

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2020. gads bibliotēkām lika pārskatīt savu pakalpojumu klāstu un piedāvāt līdz šim mazāk       

izmantotas formas – attālinātus pakalpojumus. 

Gada sākumā, martā, pirmā Covid-19 viļľa laikā, kad bibliotēkas mēnesi bija aizvērtas lietotājiem, 

tika izveidota tiešsaistes forma lietotāju reģistrācijai attālināti: https://ej.uz/tiessaistes_registracija. Šī forma 

pieejama JPB tīmekļvietnē, piereģistrējoties, iespējams norādīt, kādas datubāzes lietotājs vēlas izmantot, un 

vai akceptē informācijas saľemšanu e-pastā. Līdz gada beigām šādi tika piereģistrēti 135 lietotāji.  

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, kad bibliotēkas klātienē nebija pieejamas, tika piedāvāta iespēja 

saľemt e-pastā skenētus materiālus no bibliotēku grāmatām, ţurnāliem un citiem izdevumiem. 

Piedāvājums izstrādāts decembrī, atsaucoties uz Autortiesību likumu un Biedrības ―Latrepo‖ vadlīnijām 

par publicēta darba reprogrāfiskas reproducēšanas pieļaujamo apjomu. 2020. gadā ieskenēti un nosūtīti 

materiāli diviem lietotājiem. 

Sadarbībā ar SIA ―UDS Solution‖ Jelgavas pilsētas bibliotēkā piedāvāta jau iepriekš esoša 

pakalpojuma jauna versija – diplomdarbu iesiešana ar UNIBIND izejmateriāliem. Tīmekļvietnē 

www.unextra.lv varēja noformēt un pasūtīt vākus, un pēc tam iesiet bibliotēkā.  

Pārlielupes bibliotēkā bērniem tika  piedāvāta iespēja apgūt zīmēšanas prasmes. 

https://ej.uz/tiessaistes_registracija
http://www.unextra.lv/
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Bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ jaunajās telpās iekārtota klusā lasītava ar sešām 

individuālām darba vietām. Telpu var izmantot arī sapulcēm un nodarbībām ar nelielu dalībnieku skaitu. 

Jaunajās telpās arī ir iekārtota skatuve, kuru var izmantot priekšnesumiem pasākumos un apbalvošanas 

ceremonijām. Apmeklētājiem ir iespēja spēlēt Nintendo Switch spēļu konsoli ar divām pultīm.  

Gan Jelgavas pilsētas bibliotēka, gan bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖ piedāvāja iespēju 

paľemt galda spēles uz mājām. 

 

E-grāmatu bibliotēka  

5.2. tabula 

E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 373 1 034 

2020 381 2 720 
                *Piezīme: KISC dati. 

 

No Jelgavas reģiona ―3td e-GRĀMATU bibliotēkā‖ pavisam reģistrēti 754 lasītāji. Jelgavas reģiona 

lasītājiem izsniegtas 3 754 e-grāmatas. Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) novērtēja bibliotēku 

darbu: “Šie skaitļi ir vērtējami kā labi (pieaugums ir līdzvērtīgs kā kopējais par visām ALISE instancēm) 

un ieņemiet 4. vietu (lasītāji) un 3. vietu (izsniegumi) starp visām 34 ALISE instancēm”. 

Pārskata gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1 381 bibliotēkas lietotājiem (par 27 % vairāk 

salīdzinājumā ar 2019. 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). 

E-grāmatu bibliotēkas lietotāji pozitīvi novērtēja, ka pakalpojums ir pieejams bez maksas; 

reģistrācija bibliotēkā ir vienkārša un intuitīvu saprotama; grāmatas iespējams lasīt datorā, planšetdatorā un 

viedtālrunī. Lielākais labums ir tas, ka grāmata ir pieejama jebkur un jebkurā laikā; pielāgojami krāsu 

reţīmi, grāmatzīmes un iespēja mainīt burtu izmēru. Novērtēts arī grāmatu klāsts: tiek pievienotas tieši 

nesen izdotās grāmatas un daudzveidīgas tematikas populāras grāmatas; pastāv iespēja izvēlēties 

lasāmvielu pēc kategorijas, pagarināt lasīšanas laiku un lasīt 18 e-grāmatas mēnesī un bez rindas. 

Īpaši atzinīgi lietotāji novērtēja iespēju lasīt grāmatas tiešsaistē Covid-19 ierobeţošanas laikā, kad 

bija slēgtas publiskās bibliotēkas.  

Lietotāji ir ieinteresēti, lai būtu iespēja aplūkot visu grāmatu sarakstu e-bibliotēkā; izvēlēties 

lasāmvielu ne tikai pa kategorijām. Vēlas lasīt jaunākos izdevumus, uz kuriem bibliotēkās ir rinda 
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(Jelgavas pilsētas bibliotēkās ir rinda uz 2020. gadā izdotajām 152 grāmatām latviešu valodā); 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. Daţi atzīmē, ka grāmatu lasīšana viedtālrunī ir ļoti neērta.  

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 iestāţu bibliotēkām. Informatīvs materiāls no KISC par e-grāmatu bibliotēku 

vienmēr tiek pārsūtīts Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga lietotājiem. 

Divi baneri JPB tīmekļvietnē http://www.jelgavasbiblioteka.lv informē par iespēju reģistrēties 

tiešsaistē un par e-Grāmatu bibliotēku (sk. 5.1. attēlu). Piereģistrējoties tiešsaistē, ir iespējams iegūt 

piekļuvi 3td e–grāmatu bibliotēkai https://ej.uz/e_gramatas.  

 

 

5.1. att. JPB tīmekļvietnes baneri  

 

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

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

Vairākas nedēļas pēc kārtas avīze ―Zemgales Ziľas‖ uzrunāja bijušos un esošos novadniekus, 

aicinot ieteikt grāmatas, ko būtu vērts izlasīt. Ne visi ieteikumi atrodami e-grāmatu bibliotēkā, tomēr tās, 

kuras tur ir, atzīmētas ar 3td.lv zīmi (https://www.3td.lv). Rubrikā ―Iesaki grāmatu‖ ieteikti šādi izdevumi 

no e-Grāmatu bibliotēkas: A. Kivirehka ―Skaistais dzīvnieks‖, Dz. Tilaka grāmatas pusaudţiem, 

L. Vinogradovas ―Izelpas. Stāsti‖, Ē. Kūļa ―Vecīt, bez komentāriem‖, U. Pīlēna ―Mans uzľēmēja kods‖, 

H. Vagranta ―Ielu muzikanta dienasgrāmata‖, V. Kaijaka ―Enijas bize‖, ―Zem Marsa debesīm‖, ―Nārbuļu 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://ej.uz/e_gramatas
https://jelgava.biblioteka.lv/
https://www.3td.lv/
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dēli‖, ―Mantinieki‖; I. Dreimanes, ―Vēstule ar pielikumu‖, B. Grifita ―Jauns skatījums uz realitāti. Rietumu 

zinātne, austrumu misticisms un kristīgā ticība‖, L. M. Hantas ―Zivs kokā‖, G. Hanimenas ―Eleanorai 

Olifantai viss kārtībā‖ u.c. 

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

izveidotas arī speciālās grāmatzīmes (sk. 5.2. attēlu).   

 

5.2. 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. 5.3. attēlu).  

 

 

5.3. att. Uzlīmes uz JPB krājuma grāmatām “Grāmata pieejama e-Grāmatu bibliotēkā 3td.lv” 
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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 (sk. 5.4. att.).  

 

5.4. att. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

 

Iespēja lasīt ―3td e-Grāmatu bibliotēkā‖ tiek popularizēta arī JPB sociālo tīklu kontos (sk. 5.5. att.), 

kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiľa tikšanās reizēs. Ir novērojama pozitīva tendence – 

cilvēki, kas ilgu laiku nav apmeklējuši bibliotēku, atgrieţas, lai iegūtu iespēju piekļūt e-grāmatu 

bibliotēkai, kā arī, izsakot vēlmi izmantot tieši šo jauno pakalpojumu, bibliotēkā reģistrējas jauni lasītāji. 

 

 

5.5. att. Jelgavas pilsētas bibliotēkas publikācija sociālajā tīklā Facebook.com 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas seko arī KISC kontam sociājā tīklā Facebook.com un dalās ar 

informāciju e-bibliotēkā – ―TREŠDIENA. TREŠAIS TĒVA DĒLS‖. 
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Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  

Jaunu lasītāju piesaisti veicina ikviena kvalitatīvi veikta pilsētas bibliotēku aktivitāte. 2020. gada 

beigās Jelgavas pilsētas iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par pilsētas bibliotēku darbu, nozīmi un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem. Īpaši aizpildīt anketu tika aicināti tie, kas ikdienā bibliotēku neapmeklē. 

Anketu varēja aizpildīt gan tiešsaistē, gan uz vietas bibliotēkās, tā bija anonīma un pieejama trīs valodās – 

latviešu, krievu un angļu. Aptauja noslēgsies 2021. gadā, tad arī tiks apkopoti tās rezultāti. 

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. 5.5. attēlu). 

 

5.5. 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. Šo problēmu varētu atrisināt lifta izbūve, bet 

pagaidām bibliotekāri nones lietotājiem nepieciešamo uz pirmo stāvu. 2020. gadā pilsētas bibliotēkas 

trešajā stāvā tika izveidotas jaunas labierīcības, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet bez lifta tās šai 

mērķauditorijai nav pieejamas. Arī Pārlielupes bibliotēka pašlaik personām ar kustību traucējumiem ir 

nepieejama, jo atrodas otrajā stāvā un nav ne lifta, ne pacēlāja. 

Nedaudz labāka situācija ir Miezītes bibliotēkā, kur 2019. gada renovācijas rezultātā izveidota 

uzbrauktuve personām ar kustību traucējumiem. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram
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Vienīgā bibliotēka, kurā nodrošināta ērta iekļūšana telpās ir BJB ―Zinītis‖, kur apmeklētājiem 

pieejamas gan kāpnes, gan lifts, pietiekami liels, lai bibliotēkā varētu nokļūt gan jaunās māmiľās ar bērnu 

ratiem, gan personas ratiľkrēslos. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītājiem, kuri paši veselības problēmu dēļ nevar atnākt uz bibliotēku 

pēc iespieddarbiem, bibliotēkas tos piegādā dzīvesvietā. Pārskata periodā šo pakalpojumu izmantoja 17 

Jelgavas pilsētas iedzīvotāji. 

Jau sešus gadus JPB piedāvā bezmaksas pakalpojumu lasītājiem, kuri paši daţādu iemeslu dēļ vairs 

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

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

2020. gadā šo iespēju izmantoja 2 cilvēki. 

2020. gadā turpinājās JPB sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāli, sniedzot 

iespēju lasītājiem, kuriem nepieciešama pielāgota literatūra (audio formātā vai palielinātā drukā), saľemt to 

pilsētas bibliotēkā. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

Savu piekto sezonu aizvadīja 2016. gada nogalē dibinātais lasītāju klubiľš Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. 2020. gadā nedaudz pamainījās tikšanās reiţu skaits un arī saturs. Klubiľa dalībnieku sastāvs 

gan saglabājās nemainīgs, domubiedri, grāmatmīļi, kuri iesaistījās klubiľa pirmsākumos, turpināja to darīt 

arī turpmāk. Katrai tikšanās reizei piemeklēta individuāla tēma, izveidoti grāmatu apskati, eksponētas 

izstādes, sagatavoti uzdevumi, jautājumi, prātameţģi, lai padarītu kopābūšanas laiku pilnvērtīgāku. Šoreiz 

tikšanās norisinājās arī vasarā, jo tika izmantota jebkura iespēja pabūt kopā klātienē. Kopumā tika 

noorganizētas septiľas tikšanās reizes, no tām piecas bibliotēkā, viena ekskursija jaunatklātajā BJB 

―Zinītis‖ un viena attālināta klubiľa tikšanās, izveidoti un izdalīti materiāli, uzdevumi, ar kuriem klubiľa 

dalībnieki varēja iepazīties un darboties mājās.  

Miezītes bibliotēka jau 8 gadus sadarbojas ar Jelgavas pensionāru biedrību. Reizi mēnesī 

bibliotekāri brauc uz pensionāru biedrības telpām ar jauno grāmatu apskatu. Diemţēl sakarā ar pandēmiju 

un valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobeţojumiem 2020. gadā biedrība apmeklēta tikai 4 reizes, lasītājiem 

piedāvāta 131 grāmata. Bibliotēkā darbojas arī Vecmāmiľu klubiľš. Klubiľš pulcē vietējās kopienas 

bibliotēkas draugus. Kopā sanākšanas reizēs tiek apksatīti gan literāri jautājumu, gan darīti radoši darbiľi. 

Atskaites periodā klubiľš tikās 5 reizes.  

Pārlielupes bibliotēkā tikšanās ar Lasītāju klubiľa dalībniekiem pārskata gadā notika sešas reizes. 

Vienā no tikšanās reizēm klubiľa biedriem tika noorganizēta ekskursija uz Jelgavas tipogrāfiju. 
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2020. gadā Pārlielupes bibliotēka sadarbojās ar Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļu. Reizi nedēļā 

tika piegādāta periodika un grāmatas, kā arī novadītas aktivitātes bērniem ar pasakas lasījumu, izmantojot 

papīra teātri. Tāpat cieša sadarbība gada pirmajā pusē turpinājās ar PII ―Zīļuks‖, kur līdz pat martam 

regulāri (reizi divās nedēļās) tika izsniegtas grāmatas, vadītas literatūras stundas iestādē uz vietas. Izlasītās 

grāmatas bērni atstāja īpaši šim nolūkam sagatavotajā grāmatu lādē savā grupiľā.  

 

Uzziņu un informācijas darbs  

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju 

informācijai, palīdzot orientēties pieejamo resursu klāstā, atbalstot bibliotēkas lietotājus nepieciešamās 

informācijas iegūšanā, konsultējot un apmācot arī tehnisku jautājumu risināšanā, lai iespējami efektīvi 

norisinātos informācijas izguves process. Uzziľu sagatavošanā tiek izmantoti bibliotēku krājumi, kā arī 

visas pieejamās datubāzes un citi tiešsaistes resursi. Bibliotēkas speciālisti orientējas Latvijā un pasaulē 

pieejamos resursos un spēj sniegt lietotājiem nepieciešamo atbalstu. Ikviens lietotājs, kam tas ir 

nepieciešams, saľem konsultācijas un atbalstu informācijas meklēšanā, sagatavojam arī tematiskās uzziľas. 

Uzziľu tematiskais diapazons ir plašs – tikpat daţāds, cik daţādi ir publisko bibliotēku lietotāji. 

Informācijas nodaļas speciālisti gatavo padziļinātas tematiskās uzziľas, kas bieţi saistītas ar 

novadpētniecības jautājumiem vai arī ar specifiskiem nozaru jautājumiem – visbieţāk šāds atbalsts 

nepieciešams skolēniem, studentiem, vietējās vēstures entuziastiem un pašvaldības iestāţu darbiniekiem. 

2020. gadā lasītājiem sagatavotas, piemēram, šādas tematiskā uzziľas: Linu rūpniecība Jelgavā; Aizupes 

pamatskolas vēsture; Nozīmīgākie uzľēmumi Jelgavā no 19. gadsimta sākuma līdz 1991. gadam; Spānijas, 

Maltas, Horvātijas statistikas rādītāji un ekonomiskā situācija; Jelgavā notikušie 4. Dziesmu svētki; 

Jelgavas dārzniecība Dobeles šosejā; Kultakmeľi Sesavā; Lielplatones muiţas šķūnis un baronu Hānu 

dzimta; Ādama Mickēviča darbu tulkojumi latviešu valodā u.c. 

Savukārt Informācijas centrā sniegto uzziľu raksturs vairāk saistīts ar praktiskiem jautājumiem, 

apliecinot publiskās bibliotēkas nozīmību ikvienas sabiedrības grupas informacionālo vajadzību 

apmierināšanā. Izplatītas ir uzziľas par to, kā sagatavot bankas konta izrakstus internetbankā, daţādu 

pakalpojumu rēķinu apmaksa elektroniskajās sistēmās, gāzes un elektrības rādītāju iesniegšana; uzziľas par 

daţādām iestādēm, to darbalaiku, atrašanās vietu; prāmju, lidmašīnu biļešu reģistrēšana; e-pasta 

izveidošana, paroļu atjaunošana; sludinājumu ievietošana internetā; VID ienākuma deklarācijas 

iesniegšana; uzľēmumu datu izgūšana no LURSOFT datubāzes; SMART ID aplikācijas un kodu 

kalkulatora izmantošana internetbankas darījumu veikšanai; failu eksportēšana no viedierīces uz datoru vai 

atmiľas nesēju; u.c. uzziľas un konsultācijas. 
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Kopā 2020. gadā sniegtas 1430 uzziľas, no tām 32 padziļinātās tematiskās uzziľas. Šādu 

sareţģītāku uzziľu pēdējos gados kļūst mazāk. Tas saistāms ar to, ka informācija, resursi, datubāzes un 

visaptverošas meklēšanas sistēmas aizvien vairāk pieejamas tīmeklī ikvienam interesentam. Lietotāji 

labprāt paši meklē sev nepieciešamo informāciju, taču nereti ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts datubāzu 

izmantošanā, palīdzība efektīvas informācijas meklēšanas procesā. Šāda veida konsultāciju skaits strauji 

pieauga pavasarī, kad Covid-19 pandēmijas izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ arī tiem lietotājiem, kuri 

līdz šim e-resursus izmantoja kūtri, radās nepieciešamība piekļūt kvalitatīvai informācijai. Bibliotēkas 

darbiniekiem tā bija iespēja apliecināt savas kompetences un nozīmību šāda atbalsta sniegšanā. 

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB) ne tikai nodrošina bibliotēkas lietotāju bibliotekāro, 

bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu, bet veic arī izglītojošo darbību, uzsverot mūţizglītības 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 iestāţu bibliotēkām.  

JPB izglītojošo darbību pamatā veic 4 speciālisti. Trim no tiem, papildus augstākajai bibliotekārajai 

izglītībai, ir arī augstākā pedagoģiskā izglītība. Ceturtais speciālists ir ieguvis tiesības veikt pedagoģisku 

darbību, veiksmīgi pabeidzot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu "Pedagoģija" (B 

programma) LLU Mūţizglītības centrā. 

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 daţādām mērķgrupām.    

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

iemaľām 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. 2020. gadā datornodarbības apmeklēja 18 cilvēki, taču 

pieteikušies nodarbībām bija krietni vairāk bibliotēkas lietotāju un pilsētas iedzīvotāju. Diemţēl situācija 

valstī ar Covid-19 infekcijas izplatību un noteiktie ierobeţojumi nelabvēlīgi ietekmēja šī pakalpojuma 

sniegšanu.  
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Lietotājiem ar priekšzināšanām, iepriekš piesakoties, ir pieejamas individuālās konsultācijas 

konkrētos datora, viedtālruľa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos. Pārskata gadā 47 cilvēkam 

sniegtas 63 individuālās konsultācijas. Augstais pieprasījums pēc šī pakalpojuma apliecina, ka iedzīvotāji 

to novērtē un tas ir nepieciešams. 

Līdz ar SIA ―Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde‖ norēķinu punktu slēgšanu 2020. gada jānvārī, 

aktualizējies jautājums par senioru datorprasmēm veikt norēķinus internetā. JPB piedāvāja apgūt šīs 

prasmes un organizēja divas grupu nodarbības latviešu un krievu valodā, soli pa solim iepazīstinot ar 

interneta norēķinu procesu. Nodarbības apmeklēja 31 cilvēks.  

Vairākus gadus bibliotēka ―Digitālās nedēļas‖ (agrākais nosaukums – ―E-prasmju nedēļa‖) ietvaros 

organizē un piedāvā visiem interesentiem bez maksas apmeklēt daţādas nodarbības, kas dod iespēju 

pilnveidot viľu digitālās prasmes, mācīties savā labā izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Arī 

pārskata gadā JPB un tās filiālbibliotēkas pieteicās līdzdalībai ―Digitālās nedēļas‖ aktivitātēs Latvijā, jau 

tika sastādīts pasākumu plāns, bet bibliotēku slēgšana apmeklētājiem Covid-19 uzliesmojuma laikā 2020. 

gada pavasarī neļāva to īstenot. 

Bibliotēkas speciālisti aktīvi iesaistās izglītojošās darbības nodrošināšanā, organizējot apmācības 

gan bibliotēku darbiniekiem, gan skolēniem un studentiem un ikvienam interesentam.  

Jelgavas pilsētas bibliotēku tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums daţādām 

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

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

 

 

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

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

Covid-19 pandēmijas dēļ ekskursiju un klātienes nodarbību skaits pārskata periodā ievērojami 

atšķīrās no iepriekšējiem gadiem, taču tas rosinājis plānot nākamā gada apmācību procesu, izmantojot arī 

attālināta darba iespējas. 

Neskatoties uz pandēmijas ietekmi, 2020. gadā bez iepriekšminētajām aktivitātēm īstenotas 

sekojošas nodarbības un izglītojošas ekskursijas, lekcijas: 

Bibliotēku darbiniekiem: 

 ―EBSCO datubāzes izmantošana‖ – nodarbība Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem (20 

dalībnieki) 

 ―PRIMO: Interneta meklētājs valsts nozīmes bibliotēkās‖ – Jelgavas un Ozolnieku novadu publisko 

bibliotēku bibliotekāriem (20 dalībnieki), JPB bibliotekāriem (20 dalībnieki) 

 ―NEWS.LV izmantošana‖ – nodarbība Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem (8 dalībnieki) 

 ―Novadpētniecības materiālu krājums, ierakstu veidošana, anotāciju pievienošana BIS ALISE‖ – 

nodarbība Jelgavas un Ozolnieku novadu publisko bibliotēku bibliotekāriem 

 ―Valodas lietojums bibliotēkas publicitātes materiālos‖ – praktisks seminārs JPB darbiniekiem (11 

dalībnieki) 

 Priekšlasījumu ―Jelgavas pilsētas bibliotēku ēkas. Vietas identitātes izaicinājumi un iespējas‖ 

Bauskā, Bauskas Novada bibliotekāru seminārā 

 ―Bibliotēku vēsture un novadpētniecība‖ Talsu novada galvenajā bibliotēkā Talsu novada 

bibliotēku darbiniekiem 

 ―Publicitātes materiālu veidošana‖ – praktiskā nodarbība Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem 

(8 dalībnieki) 

 ―MS Excel izmantošana bibliotekārajā darbā‖ – praktiskā nodarbība Jelgavas pilsētas bibliotēku 

darbiniekiem (9 dalībnieki) 

 ―Darbs ar BIS ALISE‖ – praktisko nodarbību cikls Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem (8 

nodarbības, no 2 līdz 16 dalībniekiem katrā) 

 ―Medijpratība‖ – lekcija Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem un viedokļu apmaiľa (20 

dalībnieki).  
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Bērniem, skolēniem un studentiem 

 ―Iemācies lasīt bibliotēku‖ – ekskursija un bibliotekārā stunda LLU programmas ―Dizains un 

amatniecība‖ 2. kursa studentiem (24 dalībnieki) 

 Ekskursijas/nodarbības par bibliotēkas pakalpojumiem un datubāzēm Jelgavas tehnikuma studentu 

grupām (50 dalībnieki) 

 Ekskursija/nodarbība Vircavas vidusskolas skolēniem par bibliotēkas pakalpojumiem un e-katalogu 

(12 dalībnieki) 

 Nodarbība par tiešsaistes resursa PERIODIKA.LV izmantošanu Jelgavas Mūzikas vidusskolas 

1. kursa studentiem (11 dalībnieki) 

 Nodarbības ar klases saliedēšanas spēli "Drošāks internets sākas ar Tevi" bērnu bibliotēkā ―Zinītis‖ 

(38 dalībnieki) 

 Divi video lasījumi bērniem: Ziemeļvalstu literatūras nedēļai veltītais lasījums ―Pankūku torte‖ un 

kamišibai pasaka par alvas zaldātiľu. Video pieejami bibliotēkas Youtube kanālā:  

https://ej.uz/1z9s, https://ej.uz/1u7e  

 

Izglītojošas ekskursijas pieaugušajiem 

 Kultūrvēsturiskā ekskursija par Jelgavas pilsētas bibliotēkas un pilsētas vēsturi ―Sienas, kas runā‖ – 

novada skolotājiem, Jelgavas Domes darbiniekiem un pašvaldības iestāţu vadītājiem, LU 

Akadēmiskās bibliotēkas delegācijai (41 dalībnieks) 

 Kultūrvēsturiskas ekskursijas pa jaunatklāto bērnu un jauniešu bibliotēku ―Zinītis‖, vēsturisko 

namu (41 dalībnieks) 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums tiek izmantots visās Jelgavas reģiona publiskajās 

bibliotēkās, kā arī Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāţu bibliotēkās.  

2020. gadā ir izstrādāti un apstiprināti divi dokumenti: ―Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga 

dalībbibliotēku iekšējie datu aizsardzības noteikumi‖ un ―Informācija par personu datu apstrādi Jelgavas 

reģiona bibliotēku kopkataloga dalībbibliotēkās‖ (https://ej.uz/dalibbibliotekas).  

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

Jelgavas novadpētniecība. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka izmanto BIS ALISE moduļus: 

https://ej.uz/1z9s
https://ej.uz/1u7e
https://ej.uz/dalibbibliotekas
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 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 iestāţu 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 

(2020) 

Pasūtīti 

(Web) 

eksemplāri 

(2020) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkas 

4 4 4 4 1 5 133 6 580 

BIS ALISE-i 

Jelgavas 

novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 1 771 449 

Kopā 26 26 26 26 23 6 904 7 029 

 

Jelgavas bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs aptver 59 bibliotēku krājumus (sk. 5.4. tabulu): 

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

bibliotēka ―Zinītis‖, Jelgavas Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka); 

 22 Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkas; 

 13 Jelgavas pilsētas izglītības iestāţu bibliotēkas; 

 15 izglītības iestāţu bibliotēkas Jelgavas novadā; 

 4 izglītības iestāţu bibliotēkas Ozolnieku novadā; 

 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskā bibliotēka Jelgavā. 
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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 

(2020) 

Pasūtīti 

(Web) 

eksemplāri 

(2020) 

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 5 133 6 580 

BIS ALISE-i 

Jelgavas novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 1 771 449 

BIS SKOLU ALISE 

Jelgavas pilsētas 

izglītības iestāţu 

bibliotēkas 

13 13 13 13 13 1 930 152 

Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centra 

MB 

1 1 1 1 1 304 384 

Jelgavas novada 

izglītības iestāţu 

bibliotēkas 

15 15 15 15 15 445 15 

Ozolnieku 

novada izglītības 

iestāţu 

bibliotēkas 

4 4 4 4 4 339 12 

 33 33 33 33 33 3 018 563 

Kopā 59 59 59 59 56 9 922 7 592 
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Sistēmā reģistrēti 123 lietotāji. Bibliotēku darba laikā (07.30–20.00) sistēmā pastāvīgi strādā vairāk 

nekā 75 lietotāji. 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir informācija (uz 01.01.2021.) par 144 322 (2019. g. – 139 

871) ierakstiem un 691 039 (2019. g. – 681 581) monogrāfisko izdevumu eksemplāriem, t. sk. par 116 281 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma vienībām; 45 352 turpinājumresursu eksemplāriem, t. sk. par 10 985 

no JPB. 

JPB no 1997. gada veido novadpētniecības datubāzi, kurā pašlaik ir 103 811 (uz 01.01.2021.) 

(2019. g. – 100 608) 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 17 398 MARC 

ieraksti, 4 autoritatīvie ieraksti, 690 anotācijas. 

Notiek regulārs darbs pie lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes, tika veikti 

Integritātes testi, ka arī Cirkulācijas Integritātes testi (pēc visiem kritērijiem). 2020. gadā rediģēti 24 942 

lietotāju konti, t. sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 14 954, dzēsti dati par 2 466 lietotājiem. Kavētāju dati 

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

Pārskata periodā tika izveidoti 1 353 jaunie apraksti, importēti 3 210 MARC ieraksti, importēti 149 

autoritatīvie ieraksti. Pavisam izveidotas 3 099 anotācijas. Tāpat turpinājās darbs ar Autoritatīvo datubāzi – 

gadā beigās datubāzē bija 18 754 ieraksti. 

Norakstīti 43 079 eksemplāri, t.sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 12 255. 

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Izglītības iestāţu bibliotēkas un Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas kopkatalogā 

bibliogrāfiskajam ierakstam pievieno eksemplāra ziľas – ievada inventāra numurus, cenas, norāda fondu, 

kā arī veic norakstīšanu. Izglītības iestāţu 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 iestāţu bibliotēkām). 
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5.5. att. Bibliotēku krājumi Jelgavas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

Jelgavas reģiona bibliotēku e-kopkatalogā vēl nav pilnībā ievadīts Jelgavas mūzikas vidusskolas 

bibliotēkas krājums, turpinās rekataloģizācija. Automatizētā lietotāju apkalpošana ieviesta visās 

dalībbibliotēkās: iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, grāmatu lasīšanas termiľa pagarināšana 

elektroniski, iespēja veidot brīvos pasūtījumus; elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu 

izmantošanas termiľa beigām no sistēmas. 

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

bibliotekārās informācijas hipersaitēm. WebPAC apmeklētība 2020. gadā palielinājās, it īpaši autentificēto 

sesiju skaits – 18 450 (2019. g. – 17 419). No pieprasījumu kopskaita (izdevumu atlase) mobilās lietotnes 

pieprasījumu skaits  – 20 625 (2019. g. – 14 416). Aktīvi tiek izmantots pakalpojums E-katalogs mobilajās 

ierīcēs. 

Autentificētā lietotāja darbības notiek sadaļā ―Mana bibliotēka‖. Saľemot lietotāja vārdu un paroli 

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

ţurnālu saľemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi novērtēja un 2020. gadā izmantoja 6 042 (2019. gadā – 5 671) 

lietotāji (+6.5 %) (sk. 5.5. tabulu). 

5.5. tabula 

Autorizētie lietotāji 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

4 300 5 671 6 042  + 15.4 %; +6.5 % 

 

2020. gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1 914 (2019. gadā – 1 894) lietotājiem (tikai 134 

lietotāji nomainīja paroli). 

490298, 67% 

118666, 16% 

127266, 17% 

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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Lietotāji pasūtīja 7 592 grāmatas, pieprasīja pagarināt 11 008 izdevumus; izveidoja 196 brīvus 

pasūtījumus. Jelgavas pilsētas bibliotēkās 595 lasītāji pasūtīja 5 953 grāmatas. 

2019. gadā ar pašapkalpošanās iekārtu un drošības vārtiem aprīkotas Jelgavas pilsētas bibliotēka un 

bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖. Ar iekārtu palīdzību bibliotēku lietotāji var paši noformēt 

bibliotēkās paľemto izdevumu izsniegšanu (saľemt no bibliotēkas) un nodošanu (nodot bibliotēkā 

grāmatas), kā arī pagarināt paľemto izdevumu lasīšanas termiľu; drukā čeku, kurā redzama visa 

informācija – bibliotēkā paľemto izdevumu saraksts un datums, līdz kuram izdevums ir izsniegts. 

Informāciju par izdevumiem no pašapkalpošanās iekārtas var nosūtīt e-pastā. Sagatavota pašapkalpošanās 

iekārtas lietošanas video instrukcija https://ej.uz/JPB_videoinstrukcija. 2020. gadā bibliotēkās 

pašapkalpošanās iekārtu izmantoja 1 373 lasītāji; izsniegti 1 738 izdevumi, nodoti – 6 594 

Pārskata gada datorlietotāji tika reģistrēti sistēmā, izmantojot Cirkulācijas moduļa iespēju – Ierīču 

pārvaldību. Šādu iespēju izmantoja Miezītes bibliotēkā, JPB lasītavā un nozaru abonementā. 

 

Iekšzemes SBA 

5.6. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku SBA rādītāji  

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saľemto dokumentu skaits 

231 330 312 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

703 847 791 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gadā ir nedaudz samazinājies gan SBA kārtā saľemto 

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

gan iepriekšējos gados bija vērojams pieaugums. To var izskaidrot ar bibliotēku slēgšanu apmeklētājiem 

Covid-19 uzliesmojuma laikā 2020. gada pavasarī. Šajā periodā grāmatas netika izsniegtas.  

2020. gadā JPB un to filiālbibliotēku krājumu SBA kārtā izmantoja 16 Jelgavas novada pašvaldību 

publiskās bibliotēkas, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka un 2 Ozolnieku novada 

pašvaldību publiskās bibliotēkas.  

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, ľemot vērā novada bibliotekāru, kas bieţi izmantoja JPB 

krājumu savu izstāţu papildināšanai, vēlmes, kā arī mūsu ierosinājumus. Visaktīvāk SBA pakalpojumu 

izmantoja Kalnciema bibliotēka (93 eks.), Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka (83 eks.), Glūdas pagasta 

Nākotnes bibliotēka (69 eks.) un Sesavas pagasta bibliotēka (90 eks.).  

https://ej.uz/JPB_videoinstrukcija
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Lai nodrošinātu lasītājus ar izdevumiem, kas nav pieejami JPB vienotajā krājumā, tika veikta to 

pasūtīšana SBA kārtā no citām Latvijas bibliotēkām (sk 5.7. tabulu). 

5.7. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku SBA pieprasījumu izpildei izmantotie bibliotēku krājumi 

Bibliotēka(-as)  Saņemto dokumentu skaits 

2018 2019 2020 

Latvijas Nacionālā bibliotēka  23 16 8 

RTU Zinātniskā bibliotēka 1 0 0 

Latvijas Universitātes bibliotēka  0 1 1 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA 

bibliotēka 

0 0 1 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu 

izglītības iestāţu bibliotēkas un ZRKAC Metodiskā 

bibliotēka 

71 151 

 

172 

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 136 162 130 

 

Kopumā pārskata gadā izpildīti 312 SBA pieprasījumi. Pieprasījumu tematika bija daudzveidīga, tā 

aptvēra daiļliteratūru, bērnu un jauniešu literatūru, biogrāfijas, zinātni, vēsturi, psiholoģiju, medicīnu, 

pedagoģiju, jurisprudenci 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 

mūţizglītības iespējas, veicinot lasīšanas prasmes. Pārskata periodā JPB krājuma komplektēšanas un 

organizācijas prioritāte bija Bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ krājuma veidošana saistībā ar 

bibliotēkas pārcelšanos jaunās telpās – renovētā ēkā, kurā vide organizēta tieši bērnu bibliotēkas 

vajadzībām.  

2020. gada situācija Latvijā un pasaulē, saistībā ar Covid-19, nav būtiski ietekmējusi kompletēšanas 

norisi JPB. Neilgajos pārtraukuma brīţos, kad nevarēja iegādāties grāmatas, radās iespēja rediģēt ierakstus 

katalogā, vairāk iepazīties ar jaunāko informāciju nozarē. 

JPB ir izstrādāta ―Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija‖ 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200630100643804044587.pdf). Komplektējot JPB un 

filiālbibliotēku krājumus, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa (KAN) vadās pēc šī dokumenta. Koncepcija 

regulāri (reizi gadā) tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā rediģēta un papildināta. Dokumenta 

rediģēšanu veic Krājuma komplektēšanas komisija. 2020. gadā dokumentā izmaiľas netika veiktas. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200630100643804044587.pdf
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Krājuma komplektēšanas komisija izvērtē un risina arī nozīmīgus komplektēšanas jautājumus. 2020. gada 

komisijas sanāksmes, jautājumu apspriešana saistībā ar situāciju valstī pārsvarā notika attālināti vai 

atbilstoši visiem noteikumiem. Saglabājas krājuma veidošanas pamatprincips – kvalitātes pilnveidošana. 

Veicot kārtējo komplektēšanu, notiek regulāra sadarbība ar JPB Lasītāju apkalpošanas nodaļu un 

filiālbibliotēkām, izvērtējot lietotāju pieprasījumus.  

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

6.1. tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

47 798 38 560 46 569 

t. sk. grāmatām 39 976 30 000 38 466 

t. sk. bērnu grāmatām 5 626 3 968 5 883 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 7 822 8 560 8 103 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

0.78 0.63 0.77 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

47 798 38 560 46 569 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanas avoti 2020. gadā – pilsētas pašvaldības 

finansējums – 81.2 %, dāvinājumi – 14 %, ―Draudzīgais aicinājums‖ – 0.2 % , ―Bērnu, jauniešu un vecāku 

ţūrija‖ – 1.4 %, Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām‖ – 3.2 %.  

 

Rekataloģizācija 

Rekataloģizācija Jelgavas pilsētas bibliotēkās pabeigta jau pirms vairākiem gadiem, tāpēc 

rekataloģizācijas ierakstu nav. 

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Automatizētās krājuma pārbaudes (inventarizācijas)  ir viena no prioritātēm darbā ar krājumu. Kopš 

ieviesta BIS ALISE, tās notiek regulāri un kvalitatīvi. JPB un filiālbibliotēku krājumi ir sakārtoti, 

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

nepilnības tiek novērstas. 

Pārskata periodā krājuma pārbaude ir veikta Miezītes bibliotēkā (14 458 eks.) un bērnu un jauniešu 

bibliotēkā ―Zinītis‖ (17 167 eks.). 
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Krājuma rādītāji: 
6.2. tabula 

Krājuma rādītāji 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 8 565 5 420 8 025 

t. sk. grāmatas 5 814 4 780 5 412 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 835 826 1 020 

t. sk. bērniem 1 256 856 907 

Izslēgtie dokumenti 20 249 16 766 11 209 

Krājuma kopskaits 163 980 15 4706 15 1522 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.5 1.5 0.94 
 

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

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

ţurnāli un avīzes. 

Krājums ar katru gadu samazinās – tas ir rūpīga darba rezultāts – no kvantitātes uz kvalitāti. 

Salīdzinājumā ar 2019. gadu,  2020. gadā pašvaldības finansējums bija ievērojami lielāks, kas deva 

plašākas iespējas krājuma komplektēšanai, kā prioritāti izvirzot bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ 

krājuma komplektēšanu. Krājuma komplektēšanas komisija nolēma, ka mērķauditorija ir arī bērnu vecāki 

un vecvecāki, kuri kopā ar bērniem apmeklē bibliotēku. Tāpēc, ľemot vērā šīs auditorijas intereses, tiek 

komplektēta arī daiļliteratūra pieaugušajiem. Nozaru literatūrā prioritāte ir uzziľu literatūrai un tādām 

nozarēm kā pedagoģija, psiholoģija.  

Mūsu lietotāju sastāvs ir daudzveidīgs, tāpēc arī krājumu veidojam universālu. Ar katru gadu 

nedaudz vairāk cenšamies komplektēt literatūru angļu un krievu valodā. 

JPB jaunieguvumi 2020. gadā kopumā procentos sadalās šādi: daiļliteratūra – 52 %, latviešu 

oriģinālliteratūra (t.sk.) – 34 %, nozaru literatūra – 32%, bērnu un jauniešu literatūra – 16 %. 2021. gadā 

uzdevums ir turpināt palielināt bērnu literatūras krājumu BJB ―Zinītis‖. 

Latviešu oriģinālliteratūra ir viena no krājuma komplektēšanas pamatvērtībām. Īpašu uzmanību 

pievēršam tam, lai tiktu komplektēta jaunākā oriģinālliteratūra, tostarp arī jauno, vēl maz pazīstamo autoru 

oriģināldarbi, tādā veidā nodrošinot iespēju bibliotēkas lasītājiem iepazīties ar visaptverošu Latvijas 

oriģinālliteratūras ainu. Priecē arī tas, ka mūsu lietotāji interesējas un lasa dzeju. 

Pateicoties pietiekamam pašvaldības finansējumam, bija iespēja piekomplektēt vērtīgas nozaru 

literatūras grāmatas, ―Bērnu un jauniešu ţūrijas‖ grāmatas, kā arī otru eksemplāru pieprasītākajām 

daiļliteratūras grāmatām, uz kurām lietotāji gaida rindā. 

2020. gadā JPB saľēma dāsnu grāmatu sūtījumu no LNB projekta ―Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām‖ ietvaros. Pirmo reizi bibliotēkas pašas varēja izvēlēties sev vajadzīgo literatūru 
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par konkrētu summu. Tika ieguldīts liels darbs, lai apzinātu Jelgavas un novada bibliotēku vajadzības, bet 

rezultāts bija tā vērts. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka saľem dāvinājumus gan no juridiskām, gan fiziskām personām. 

Dāvinājumi tiek rūpīgi izvērtēti – atbilstība bibliotēkas profilam, saturs, fiziskais stāvoklis, nepieciešamais 

eksemplāru skaits. Lasītāju iecienītais grāmatu plaukts ―Lasītājs lasītājam‖ pašlaik nav pieejams. 

Darbs pie krājuma kvalitātes pilnveides 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  2018 2019 2020 ( +/- salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu)  

 8 312  skatījumi 

2650 sesijas 

11 018 skatījumi  

3347 sesijas  

21 462 skatījumi (+10 444) 

6 247 sesijas (+2 900) 

 1 398 skatījumi 

514 sesijas 

1 710 skatījumi  

619 sesijas  

1 738 skatījumi (+28) 

567 sesijas (-52) 

 1 426 skatījumi 

1075 sesija 

1 785 skatījumi  

1 408 sesija  

1 215 skatījumi (-570) 

809 sesija (-599) 

 

kopā  

4 889 skatījumi 

1 913 sesijas 

5 637 skatījumi  

2 727  

21 267skatījumi (+15 630) 

4 497 (+1 770) 

t. sk. Jelgavas pilsētas bibliotēka 
1 673 skatījumi 

837 sesijas 

1 797 skatījumi  

1 181 sesija 

1 057 skatījumi (-740) 

641 sesija (-540) 

t. sk. Pārlielupes bibliotēka 
80 skatījumi 

53 sesijas 

103 skatījumi  

121 sesija 

72 skatījumi (-31) 

114 sesija (-7) 

t. sk. bērnu un jauniešu 

bibliotēka “Zinītis” 

218 skatījumi 

58 sesijas 

90 skatījumi 

67 sesijas 

36 skatījumi (-54) 

12 sesijas (-55) 

t. sk. Miezītes bibliotēka 
22 skatījumi 

10 sesijas 

42 skatījumi  

41 sesija 

17 skatījumi (-25) 

36 sesija (-5) 

t. sk. attālinātā piekļuve 
2 896 skatījumi 

955 sesijas 

3 605 skatījumi 

1 317 sesijas  

20 085 skatījumi (+16 480) 

3 694 sesijas (+2 377) 

 
565 skatījumi 482 skatījumi 169 skatījumi (-313) 

 

                             kopā 
2 108 skatījumi 3 001 skatījumi 3 494 skatījumi (+493) 

t. sk. Jelgavas pilsētas bibliotēka 1 952 skatījumi 2 875 skatījumi  3 408 skatījumi (+533) 

t. sk. Pārlielupes bibliotēka 56 skatījumi 93 skatījumi  78 skatījumi (-15) 

t. sk. BJB “Zinītis” 71 skatījums 21 skatījums  8 skatījums (-13) 

t. sk. Miezītes bibliotēka 29 skatījumi 12 skatījumi  0 skatījumi (-12) 
*Piezīme: KISC dati. 
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Vērtējot pārskata gada datubāzu lietošanas statistiku (sk. 6.3. tabulu) jāsecina, ka pieprasījums pēc 

abonētajās datubāzes pieejamās informācijas ir audzis. Ievērojami palielinājies abonētās datubāzes 

EBSCOhost izmantojums – salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, sesiju skaits šajā datubāzē ir 

pieaudzis par 86 %, savukārt, lai arī nenozīmīgi, par 8 %, sarucis tieši EBSCO eBooks sesiju skaits. Par 

42 % ir sarucis datubāzes BRITANNICA sesiju skaits – iemesls meklējams valstī izsludinātās ārkārtas 

situācijas dēļ. Iepriekšējos pārskata periodos attiecībā uz BRITANNICA enciklopēdijas izmantošanu aktīvi 

tika strādāts tieši ar skolēnu auditoriju, regulāri vadot ekskursijas un bibliotekārās stundas kā bibliotēkā, tā 

arī skolās. Šajā pārskata gadā lielākā daļa šo plānoto aktivitāšu tika atceltas, līdz ar to kritās arī 

izmantojums. Nākamajā pārskata periodā jāplāno attālinātas mācības, iepazīstinot skolēnus un skolotājus ar 

šīs enciklopēdijas piedāvājumiem un iespējām mācību procesa atvieglošanai virtuālajā vidē. Savukārt 

datubāzes LETONIKA.LV izmantojums audzis par 64 % (tostarp attālināto pieslēgumu skaits par 180 %), 

kas nozīmē, ka šis saturs ir pieejams, atbilstošs un viegli izmantojams, ar noderīgiem resursiem mācību 

procesa nodrošināšani. Datubāzes BRITANNICA gadījumā kā šķērslis minama arī valoda, jo ne katrs 

skolotājs vai bibliotēkas lietotājs ir gatavs izmantot resursus angļu valodā – savukārt skolēniem angļu 

valoda nav šķērslis, taču ir jābūt kompetentam darbiniekam, pieaugušajam, kas jauniešiem parāda, ka šāds 

resurss ir pieejams un kā tas visefektīvāk izmantojams. 

Par 16 % pieaudzis pieprasījums pēc NEWS.LV laikrakstu bibliotēkas – pieaugums ir pakāpenisks 

un stabils. Par 64 % samazinājies pieprasījumu skaits par uzziľām no LURSOFT datubāzes, visticamāk 

tāpēc, ka datubāze par izdevīgu abonēšanas maksu ir pieejama arī privātpersonām. 

Kopumā datubāzu izmantojuma statistika ir laba un stabila – uzskatāmi redzams, ka aug to 

izmantojamības rādītāji un bibliotēkas lietotājiem šie resursi ir nepieciešami. Tajos gadījumos, kuros 

vērojams izmantošanas samazināšanās, vērtējams, kā vislabāk popularizēt datubāzes saturu un 

izmantošanas iespējas, lai informācija būtu saprotama un pieejama. Nākamajā pārskata periodā jaunās 

formās jāīsteno attālināta sadarbība ar skolām un skolēniem enciklopēdijas BRITANNICA izmantošanā. Ja 

arī turpmāk būs vērojams tik ievērojams izmantojamības kritums, jāvērtē, cik rentambi bibliotēkai šo 

datubāzi abonēt. 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

2020. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā uzsākts jauns krājuma popularizēšanas veids – izveidoti un  

video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļvietnē Youtube izvietoti video par konkrētām tēmām. 

Gada noslēgumā tika uzľemti 2 šādi video – Ziemeļvalstu literatūras nedēļā ―Pārlasot ziemeļniekus‖, video 

skatīt šeit: https://ej.uz/parlasot_ziemelniekus un ―Svētku sajūtu meklējot‖ pirms Ziemassvētkiem un Jaunā 

gada: https://ej.uz/svetku_sajutu_meklejot.  

https://ej.uz/parlasot_ziemelniekus
https://ej.uz/svetku_sajutu_meklejot
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Tika domāts arī par krājuma popularizēšanu Jelgavas pilsētas bibliotēkas sociālajos tīklos, gada 

noslēgumā uzsākta rubrika ‖Rakstnieki jubilāri‖ #rakstniekijubilāri, kurā līdztekus informācijai par 

rakstniekiem, pievienotas saites uz bibliotēkas kopkatalogu un daţādiem interneta resursiem. Reizi nedēļā 

popularizētas atsevišķas grāmatas, izmantojot mirkļbirku #Nedēļasgramata un #Egrāmatupirmdiena.  

Sociālos tīklus, popularizējot krājumu ar videomateriāla palīdzību gada nogalē, sāka izmantot arī 

Pārlielupes bibliotēka. Decembrī tika reklamēta Sofijas Lundberjas grāmata ―Sarkanā adrešu grāmatiľa‖. 

Video var skatīt šeit: https://ej.uz/iesakam_izlasit. Pie ieteiktajām grāmatām nav tikai jaunākās, bet gan tās, 

kuras pati bibliotēkas vadītāja ir izlasījusi un atzinusi par labu esam, tāpēc vēlas to ieteikt arī citiem 

lasītājiem. Tāpat, 2020. gada nogalē, pagaidām gan neregulāri, bet vadītāja iesāka veidot  bērnu grāmatu 

lasījumus videoformātā. Tā, piem., decembrī tika nolasīti divi stāstiľi no igauľu rakstnieces Tīa Selli 

grāmatas ―Mia ir priecīga‖, ko var aplūkot un noklausīties šeit: https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums un šeit: 

https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums_2. Tāpat krājuma popularizēšanai sociālajos tīklos tika ievietots video par 

iepirktajām grāmatām, kuras nonāca bibliotēkā pēc LR Kultūras ministrijas 2020. gada atbalsta projekta 

―Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām‖. Video par šo vērtīgo grāmatu 

iepirkumu var skatīt šeit: https://ej.uz/atbalsta_projekta_gram 

Katrā bibliotēkā tika popularizēti jaunieguvumi, gan izliekot tos bibliotēkās Jaunumu dienās, gan 

izvietojot informāciju sociālajos tīklos un tīmekļvietnē. Jelgavas pilsētas bibliotēkā uzsākta jaunieguvumu 

saraksta veidošana, tas katru mēnesi publicēts bibliotēkas tīmekļvietnē. Darbs uzsākts septembrī un līdz 

gada beigām izveidoti 4 saraksti. Miezītes bibliotēkā aktuālā informācija par jaunumu dienu regulāri tika 

izlikta sociālajos tīklos. Katra mēneša jauno grāmatu vāku attēli izkārtoti vizuālā materiālā – plakātā. 

Plakāts lietotājiem pieejams divus mēnešus: https://ej.uz/ggri. Pārielupes bibliotēkā jauno grāmatu apskati 

videoformātā apskatāmi sociālos tīklos gan draugiem.lv, gan arī facebook.com. Interneta vietnē 

https://ej.uz/gramatujaunumi-2020 – novembra grāmatu jaunumi, https://ej.uz/gramatujaunumi-2020-12 – 

decembra grāmatu jaunumi attēlu veidā. Ar jaunieguvumiem bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties 

Jaunumu mapē, bet gada otrajā pusē ieviests jauninājums – Jauno grāmatu apskats drukātā veidā uz 

aktualitāšu stenda, kur var apskatīt jauniegūtās grāmatas plakāta veidā līdzīgi, kā tas ir izlikts sociālajos 

tīklos. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Miezītes un Pārlielupes bibliotēkās lietotāji varēja iepazīties ar  

raidījuma ―Literatūre‖ 20 grāmatu izstādēm, kuras izlasīt ieteica raidījuma vadītāji.  

Bibliotēkās tika izmantots arī tradicionālais krājuma popularizēšanas veids – izstāţu eksponēšana. 

Katru mēnesi lietotājus sagaidīja daudzveidīgas izstādes, gan par svinamām dienām, gan aktuālām tēmām, 

ar tematiskām grāmatu kopām tika kuplināti pasākumi, tikšanās brīţi, bibliotēkas tīmekļvietnē varēja 

iepazīties ar virtuālajām izstādēm (sk. 6.4. tabulu). Jelgavas pilsētas bibliotēkas lietotāju apkalpošanas 

https://www.facebook.com/hashtag/rakstniekijubil%C4%81ri?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpuDejpFWDrhExV3lx4Re_JLZVC-EuWhbPbouwl7xuyOf3825VWYEzo6kfhmdq50sHC4XnVibylKijeQ_BPA2snLg3jFqzQcRmDXHVyf_29Nu-Y9KQFMJ663RZsSf-PFjZpm2DBwLvIreQ-LM_xxIAFASGMx6D7dyQ2lC8FP4ByjNN9jhNjf9Yay_7I2n-STH1xqntXUrEAjYjhH89zXx-cw-5wXQb7C-QLR4NU4pRbpHG99c1SmAjdosWbep-27sJQHslPbMGsJhSSAhdpMr9KRFON-eY3zVlJcmX1d2XDmUk4s_3gA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rakstniekijubil%C4%81ri?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpuDejpFWDrhExV3lx4Re_JLZVC-EuWhbPbouwl7xuyOf3825VWYEzo6kfhmdq50sHC4XnVibylKijeQ_BPA2snLg3jFqzQcRmDXHVyf_29Nu-Y9KQFMJ663RZsSf-PFjZpm2DBwLvIreQ-LM_xxIAFASGMx6D7dyQ2lC8FP4ByjNN9jhNjf9Yay_7I2n-STH1xqntXUrEAjYjhH89zXx-cw-5wXQb7C-QLR4NU4pRbpHG99c1SmAjdosWbep-27sJQHslPbMGsJhSSAhdpMr9KRFON-eY3zVlJcmX1d2XDmUk4s_3gA&__tn__=%2ANK-R
https://ej.uz/iesakam_izlasit
https://ej.uz/iesakam_izlasit
https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums
https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums
https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums_2
https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums_2
https://ej.uz/lasi_kopa_ar_mums_2
https://ej.uz/atbalsta_projekta_gram
https://ej.uz/atbalsta_projekta_gram
https://ej.uz/ggri
https://ej.uz/gramatujaunumi-2020
https://ej.uz/gramatujaunumi-2020
https://ej.uz/gramatujaunumi-2020
https://ej.uz/gramatujaunumi-2020-12
https://ej.uz/gramatujaunumi-2020-12
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zonās tika izliktas 62 izstādes, 10 jaunieguvumu izstādes un tīmekļvietnē publicētas 12 virtuālās izstādes. 

Miezītes bibliotēkā – 26 tematiskās izstādes un 8 jauno grāmatu dienas. Pārlielupes bibliotēkā eksponētas 

25 izstādes, bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖ – 13 izstādes.  

6.4. tabula 

Krājumu popularizējošās izstādes 

 Tematiskās 

izstādes 

Jauno grāmatu 

dienas 

Virtuālās 

izstādes 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 62 11 12 

Miezītes bibliotēka 26 8 - 

Pārlielupes bibliotēka 25 10 2 

BJB ―Zinītis‖ 13 8 15 

 

Kā netiešu popularizēšanas pasākumu var uzskatīt plauktu, kurā tiek liktas tikko izlasītās grāmatas. 

Lasītāji bieţi vispirms iet pie šī plaukta, jo šeit var atrast populārāko un iecienītāko literatūru. 

Pārlielupes bibliotēkā lielisks risinājums krājuma popularizēšanai kalpo pērn izveidotais stends 

―Lasītāji iesaka‖. Šeit katrs var atrast sev sirdij tīkamu to, ko citi lasītāji iesaka. Šeit nav jaunākās, bet gan 

pēc lasītāju domām – interesantākās grāmatas, ko vērts izlasīt. Un ļoti bieţi cilvēkus interesē, ko otrs ir 

izlasījis.  

Lai popularizētu Jelgavas pilsētas bibliotēkas datubāzu piedāvājumu un veicinātu to izmantojamību, 

2020. gadā, tāpat kā ierasts, tika organizētas nodarbības un mācības skolēniem un studentiem, kā arī 

bibliotēku darbiniekiem, lai paaugstinātu viľu prasmes lietotāju konsultēšanā. Bibliotēkā pieejamie resursi 

regulāri tiek popularizēti bibliotēkas tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, kā arī vietējos medijos. Saistībā ar 

Covid-19 pandēmijas ierobeţojumiem, nodarbību skaits ievērojami saruka, toties palielinājās individuālo 

konsultāciju skaits, pamatā izmantojot elektronisko saraksti un konsultācijas pa telefonu. 

 

Darbs ar kavētājiem  

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

– BIS ALISE piedāvātais automatizētais atgādinājumu sūtīšanas veids (7 679 atgādinājumi), atgādinājumi 

īsziľu (SMS) veidā (360 atgādinājumi) un saziľa pa tālruni (52 sarunas).  

Preventīvs pasākums kavētāju dinamikas uzlabošanā – pirmstermiľa atgādinājumi, kuri lasītājiem 

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

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

uzlaboja situāciju ar kavētājiem.  
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Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā problemātisks ir pietiekams jaunāko, pieprasītāko izdevumu eksemplāru 

daudzums. 2020. gadā krājuma iegādei bija iedalīts labs finansējums, bet tas ir jāsadala uz četrām 

bibliotēkām, un izdevumu cenām ir tendence pieaugt. Apskatot informāciju par to, cik garas ir rindas uz 

pieprasītiem izdevumiem, var redzēt, ka atsevišķos periodos tās sasniedz pat vairāk nekā trīsdesmit 

lietotājus. Aktīvi tiek izmantoti SBA pakalpojums, lai rindas samazinātu, piekomplektēti eksemplāri, bet 

tomēr rindas ir un paliek. 

 

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 apziľa, ka šodienas bērni ir 

nākotnes pieaugušie, kuri no mazotnes jāiepazīstina ar bibliotēku sniegtajām iespējām, un tas garantēs to, 

ka nākotnē viľi labprāt apmeklēs bibliotēku jau ar saviem bērniem, un tas kļūs par ģimenes ikdienas 

paradumu. Bibliotēkas darbojas daţādās lasīšanas veicināšanas programmās, rīko pasākumus ģimenēm un 

popularizē savus pakalpojumus un krājumu ārpus bibliotēkas pilsētas mēroga pasākumos un izglītības 

iestādēs. 

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

Pārlielupes bibliotēku un bērnu un jauniešu bibliotēku ―Zinītis‖. Visās nosauktajās bibliotēkās tiek 

komplektēta bērnu un jauniešu literatūra, organizēti pasākumi bērnu, jauniešu un ģimeľu auditorijai, kā arī 

iekārtotas rotaļu un spēļu telpas mazajiem bērniem un atsevišķa telpas daļa pusaudţu un jauniešu vecuma 

apmeklētājiem. Bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖ grāmatas, ţurnālus, spēles var patapināt jebkurš 

reģistrēts bibliotēkas lietotājs, bet izmantot bibliotēkas datorus var tikai persona līdz 25 gadu vecumam vai 

jebkura vecuma apmeklētājs studiju vajadzībām. 

Pārskata perioda laikā Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖ tika 

pārcelta no Lielās ielas 15 uz Zemgales prospektu 7, kur vēsturiskajā Jelgavas ēkā tika veikti  

rekonstrukcijas darbi un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. Zemgales prospekta 7 ēkā BJB 

―Zinītis‖ atrodas kopā ar Jaunrades namu ―Junda‖. Tas perspektīvā dos iespēju palielināt skolas vecuma 

bibliotēkas apmeklētāju skaitu. Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālei ―Miezītes bibliotēka‖  un Jaunrades 

nama ―Junda‖ filiālei  ―Pietura‖ jau vairākus gadus ir veiksmīgas sadarbības pieredze. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāle bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖ atrodas Jelgavas 

pilsētas centrā. Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka atrodas diametrāli pretējās pilsētas nomalēs. 

Tādejādi teritoriāli ir aptvertas visas pilsētas zonas, kurās atrodas izglītības iestādes. 



 

 

 44 

Starpbibliotēku apmaiľa ar grāmatām un citiem dokumentiem, iespēja nodot/paľemt patapinātos 

izdevumus jebkurā no pilsētas bibliotēkām ir bibliotēkas lietotāju augsti novērtēts un izmantots 

pakalpojums. Pilsētas iedzīvotāji par labu risinājumu grāmatu nodošanai atzīst arī grāmatu nodošanas 

iekārtu, kas atrodas pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas, un ir pieejama jebkurā diennakts laikā. Arvien 

vairāk lasītāji izmanto Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu, lai atrastu, pasūtītu, rezervētu, vai brīvajā 

pieteikumā norādītu meklētu grāmatu. Modernie tehniskie uzlabojumi iepriecina tieši jauno paaudzi. 

Jaunieši un bērni ātri apgūst digitālās informācijas sistēmas. Tas sekmē ieinteresētības pieaugumu kataloga 

lietošanā un  abonēto  vai brīvpieejas datubāzu izmantošanā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu un jauniešu bilbiotēkā ―Zinītis‖ 2019. gadā ir uzstādītas 

pašapkalpošanās iekārtas. 2020. gadā bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti vairāk lietot šīs iekārtas. 

Bibliotekāro ekskursiju laikā tika demonstrēta to darbība. Apmeklētāju interese ir augusi, lietotāji, kuri 

sākuši izmantot pašapkalpošanās iekārtu, novērtē ieekonomēto laiku. 

7.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas (kopā ar  filiālēm) pamatrādītāju salīdzinājums: 

 2019 2020  +/- salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu 

Lietotāji bērni līdz 18 g.v. 4 675 3 970 -705 

% no lietotāju kopskaita 40.3 % 38.7 % -1.6 % 

Apmeklējums bērniem līdz 18 g.v. 28 712 20 797 -7 915 

% no apmeklējumu kopskaita 25.4 % 24.3 % -1.1 % 

Izsniegums bērniem līdz 18 g.v. 31 257 28 781 -2 476 

% no izsniegumu kopskaita 16.4 % 17.9 % +1.5 % 

Bērnu līdz 18 g.v.skaits Jelgavā 12 473 12 531 +58 

% no Jelgavas iedzīvotāju skaita 16.9 % 14.8 % -2.1 % 

Pirmskolas vecuma bērni, kuri ir 

reģistrēti  bibliotēkas lietotāji Jelgavā 147 249 +102 

% no bērnu līdz 18 g.v.skaita 3.2 % 6.3 % +3.1 % 

 

Analizējot Jelgavas pilsētas bibliotēkas un filiālbibliotēku darba pamatrādītājus (sk. 7.1. tabulu) 

redzams, ka bibliotēkās reģistrēto bērnu skaits ir samazinājies par 15 %, samazinājies ir arī bērnu 

apmeklējums un izsniegto grāmatu daudzums. Tas ir izskaidrojams ar MK noteiktajiem ierobeţojumiem 

apmeklēt bibliotēku 2020. gadā. Kritums rādītājos saistāms arī ar bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ 

pārcelšanos uz jaunām telpām – vairākus mēnešus bibliotēka, kurā ir vislielākais bērnu grāmatu skaits,  bija 

slēgta.  Taču 2020. gadā par 1.5 % pieaudzis bērniem un jauniešiem izsniegto grāmatu procentuālais 

īpatsvars. Pieaudzis reģistrēto pirmsskolas vecuma bibliotēkas lietotāju skaits. Tas izskaidrojams gan ar šīs 
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vecuma grupas skaitlisko pieaugumu Jelgavā, gan ar aktīvu bibliotēkas sadarbību ar pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Sakarā ar to, ka bibliotēkas nevarēja realizēt daudzus cikliskos pasākumus, kā arī nenotika pilsētas 

lielie sarīkojumi, kuros bibliotēka plānoja piedalīties,  bērnu un jauniešu apmeklējuma skaits bibliotēkās ir 

samazinājies, salīdzinot ar 2019. gadu,  par 28 %. Tradicionāli vislielākais apmeklējums un izsniegums 

bērniem  un jauniešiem bija vasaras mēnešos, kad bērni lasa ieteicamo literatūru. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

Bibliotekāri regulāri tiek iepazīstināti ar LNB Bērnu literatūras centra jaunumiem un ieteikumiem 

darbā ar bērniem. Šim nolūkam tiek izmantota vēstkopa, kā arī semināri, pieredzes braucieni un bibliotēku 

klātienes apmeklējumi. 

2020. gadā notika 2 semināri, kuros piedalījās pagastu un arī skolu bibliotekāri, un kuru tēmas bija 

izmantojamas darbā ar skolēniem – ―LVKFFDA kolekcijas un portāls redzidzirdilatviju.lv. Neredzīgo 

bibliotēkas pakalpojumi‖ un ―Vitamīns ES – Eiropas Kustības Latvijā vadītājas  L. Valdmanes seminārs par ES 

jautājumiem‖. 

Vasaras pieredzes braucienā jauni iespaidi gūti, viesojoties Pilsrundāles bibliotēkā – par bērnu 

telpas iekārtošanu, literatūras izstāţu noformēšanu, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanu, bet 

Gailīšu pagasta bibliotēka bija interesanta ar to, ka atrodas vienā ēkā ar skolu, un līdz ar to cieši saistīta ar 

izglītības procesu. Galvenais pieredzes brauciena secinājums – ―nemaz nav tālu jābrauc, lai ieraudzītu 

modernas, inovatīvas bibliotēkas‖ un ―ja ir izdoma, tad ar minimāliem līdzekļiem var gūt maksimālu 

ieguvumu‖.  

Kā jaunums darbā ar bērniem jāpiemin 2 projekti: 

 VKKF atbalstītais projekts ―Tikšanās ar bērnu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās‖. Projekta 

ietvaros ar daţāda vecuma bērniem tikās mākslniece Agija Staka, rakstnieki Inese Valtere, Andra 

Manfelde, Luize Pastore. Šis projekts tapa kā kompensācija par to, ka novada grāmatu svētkos 

atsvisķi nav izdalīta bērnu programma‖; 

 Latvijas valsts meţu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 

2020’’ projekts ―Visi zin’… 100-gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm‖, kura rezultātā, 

sadarbojoties vairākām bērnu grupām, tika izveidota animācijas filmiľa. Šis projekts ir pirmais, 

kurā bez pilsētas bibliotēkām tika uzaicinātas arī pagastu bibliotēkas. 
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Metodiskā un konsultatīvā darba ar bērniem virzieni 2020. gadā : 

 Pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu iepazīstināšana ar bibliotēku kā drošu, interesantu un 

attīstošu vidi. Bibliotēkas, kuru tuvumā ir pirmsskolu izglītības iestādes, tiek rosinātas ilgtermiľā 

mērķtiecīgi sadarboties, izveidojot kopīgus plānus par nodarbību tēmām. Tur, kur ir atsaucīgi 

pedagogi, tas arī izdodas. Regulāras nodarbības notiek Lielplatones, Kalnciema, Elejas, Nākotnes 

bibliotēkās.  

 Dalība lasīšanas veicināšanas projektos: 

o Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020”  piedalījās 13 

pagastu un 4 novadu skolu bibliotēkas, kopā aptverot turpat 600 bērnus.  

o Lasīšanas veicināšanas projekts ģimenēm ar bērniem 3–4 gadu vecumā “Pūcītes skola”. 

Projekts veidots, balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto 

lasīšanas veicināšanas programmu ―Grāmatu starts‖. Šajā projektā Jelgavas novada 

bibliotēkas piedalās jau vairākus gadus, un ir izveidojušās zināmas tradīcijas. Katrs bērns 

kopā ar savu ģimeni piedalās 3 ―Pūcītes skolas‖ nodarbībās un gatavojas pēdējā nodarbībā 

sastapties ar pašu Pūci. 2020. gadā šajā projektā piedalījās Elejas, Kalnciema, Lielplatones, 

Lielvircavas, Platones, Sesavas un Vilces pagastu bibliotēkas. Protams, nodarbību 

sagatavošana prasa lielu darbu, bet arī rezultāti ir tā vērti – daudzas ģimenes tieši pateicoties 

šim nodarbībām atradušas ceļu uz bibliotēku, kas arī ir projekta galvenais mērķis. 

o Konkursā “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” piedalās Vilces pagasta bibliotēka 

sadarbībā ar Vilces pamatskolu, un ar labiem panākumiem pārstāv savu skolu arī reģionālajā 

finālā. 

 Bērnu literatūras krājuma pilnveidošana. 

Par bērnu literatūras krājumu tiek runāts ikvienā bibliotēkas apmeklējumā. Jāteic, ka pēdējos gados 

krājums ir atjaunots, ir norakstītas nolietotās grāmatas un iegādāti jauni izdevumi. Būtiski lauku  bibliotēku 

bērnu literatūras krājumi papildinājās KM finansētā ―Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām 

bibliotēkām‖ ietvaros. Krājums tiek papildināts arī ar izglītojošām spēlēm. 

 

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 daţādas nozares. Bibliotēkās 
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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 daţādas zinātľu nozares, tostarp daiļliteratūru pieaugušajiem. Lielākā daļa krājuma ir bērnu 

literatūra atbilstoši lasītāju sastāvam un interesēm. Kopš 2017. gada krājums tiek papildināts ar daţādām 

Latvijā un citviet raţotām galda un prāta spēlēm, kas ir veiksmīga alternatīva viedtālruľiem un datoriem 

brīvā laika pavadīšanai bērniem un ģimenēm, it īpaši Covid-19 pandēmijas laikā. Prāta spēles dod iespēju 

trenēt noteiktas prasmes – rēķināšanu un valodu ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Daudzas spēles 

sniedz plašu izziľas materiālu, piemēram, spēles par Latviju. Tās tiek izmantotas arī daţādos bibliotēkas 

rīkotajos pasākumos. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas, bet jo īpaši bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖, tiek nodrošinātas ar 

―Bērnu un jauniešu ţūrijas‖ grāmatām, tiek abonēts plašs periodikas klāsts bērniem, video un audio 

materiāli, apzināta un komplektēta literatūra, kas palīdz daţādos radošos pasākumos. 

Krājuma komplektēšanas principi bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs 

ir sabalansēti starp izdevēju piedāvājumu un lasītāju pieprasījumu. Jaunā paaudze tiek rosināta lasīt labas, 

mācībām un personības pilnveidošanai noderīgas grāmatas, taču bibliotēkā pieejami arī vieglāka satura 

izdevumi izklaidei, piemēram, komiksi vai Minecraft spēles ilustrētie ceļveţi. Jaunieši labprāt lasa angļu 

valodā, meklē uzziľu literatūru, bet latviešu orģinālliteratūras grāmatas un apjomīgāki daiļliteratūras darbi 

ir mazāk pieprasīti. Maziem bērniem palīgi grāmatu izvēlē galvenokārt ir vecāki. Pusaudţi  un jaunieši 

lasāmvielu izvēlas pēc pašu interesēm, draugu ieteikumiem, vai ieklausās bibliotekāra padomā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā (kopā ar filiālēm) 2020. gadā tika iegādāti 304 izdevumi angļu valodā 

un 959 krievu valodā. Grāmatas angļu valodā visvairāk tiek komplektētas bērnu un jauniešu bibliotēkai 

―Zinītis‖, jo tā ir centrālais grāmatu krājums Jelgavas bērniem, krievu valodā grāmatas iegādājas visas 

pilsētas bibliotēkas, jo visos rajonos ir krievu valodā lasoši, vai krievu valodu kā svešvalodu apgūstoši 

bērni. Bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖ krievu valodā tiek komplektētas pirmsskolas vecumposmam 

piemērotas grāmatas, sākumskolas vecuma bērnu literatūra, jauniešu literatūra un krievu autoru 

oriģinālliteratūras darbi, kuri ir iekļauti skolu literatūras programmās. Bibliotekāres novērojušas, ka 

vislielākā interese par grāmatām krievu valodā ir vasarā, kad skolas bibliotēkas nestrādā, bet ieteicamā 

literatūra  ir jāizlasa. Bērnu un jauniešu bibliotēka apzina ieteicamās literatūras sarakstus un papildina ar šo 

grāmatu eksemplāriem savu krājumu, sadarbojoties ar izglītības iestāţu bibliotēkām, uz vasaru SBA kārtā 

komplektējot visvairāk pieprasītās grāmatas. Tādejādi lasītāji ir nodrošināti ar pietiekamu skaitu 

eksemplāru. 
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Visas bibliotēkas savstarpēji izmantoja vienoto krājumu, lai nebūtu jāiegādā mazpieprasītas 

grāmatas katrai pilsētas bibliotēkas filiālei. 2020. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka iegādājās arī svešvalodu 

mācību grāmatu kolekciju, lai rosinātu pašvaldības iedzīvotājus apgūt svešvalodas. 

2020. gada laikā tika papildināti  bērnu grāmatu krājumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā  un  tās filiālēs 

kopumā par 907 grāmatu eksemplāriem (16 % no jaunieguvumu kopskaita) un 143 seriālizdevumiem. 

Noturīga ir bērnu interese par tādiem ţurnāliem kā ―Vāģi‖ un ―Ledussirds‖. Nav liela izvēle periodikas 

izdevumiem pusaudţiem. Ne visi abonētie periodiskie izdevumi bērniem un jauniešiem ir pieprasīti, 

piemēram, Pārlielupes bibliotēkā ţurnālam ―Spicīte‖ ir vien 12 izsniegumu, bet ―Ilustrētā Junioriem‖ ir 

izsniegta 15 reizes gada laikā. BJB ―Zinīts‖ aptaujāja pusaudţu lasītājus, viľi izrādīja interesi par iespēju 

lasīt komiksu e-ţurnālus bibliotēkā. Daţādi šai auditorijai piemēroti izdevumi pieejami bibliotēkas 

abonētajās datubāzēs, piemēram, EBSCOhost, būtu nepieciešams arvien vairāk strādāt pie tā, lai apmācītu 

un informētu jauniešus par šo resursu izmantošanas iespējām. 

 Pieprasījums pēc audiovizuālajiem dokumentiem ir samazinājies, tāpēc CD un DVD 2020. gadā 

bibliotēkas iegādāja tikai 254 vienības. Sakarā ar straujo tehnoloģiju attīstību daudziem mājās vairs nav 

pieejamas diskus nolasošās ierīces. Kopējais audiovizuālo dokumentu izsniegums 2020. gadā  ir 

samazinājies apmēram uz pusi. 

Pieaudzis ir pieprasījums pēc galda spēlēm un spēļu kartiľām. Jelgavas pilsētas bibliotēka sāka 

izsniegt galda spēles 2020. gadā apmeklētājiem uz mājām, iepriekš tās varēja spēlēt tikai lasītavā. Tā kā 

bibliotēku telpās pagājušajā gadā, sākoties ārkārtas stāvoklim, uzturēties varēja ierobeţotu laiku (15–

30 min.), galda spēļu izsniegšana uz mājām bija veiksmīga bibliotēkas pielāgošanās apstākļiem. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un filiālēs ir daţāds bērnu un jauniešu grāmatu krājuma izvietojums 

plauktos. Visās četrās bibliotēkās ir pašu mazāko bērnu spēļgrāmatiľas, kuras izvietotas mazuļiem viegli 

pieejamos plauktos un kastēs. Bibliotekāres ir ievērojušas, ka interese par grāmatām mazajos lasītājos 

rodas, pārcilājot daudz krāsainu grāmatiľu. Bērns izvēlas kādu vienu un nes vecākiem, lai lasa. Ir 

novērojama lēmuma pieľemšana arī pašos mazākajos lasītājos. Mazuļu grāmatas ir izvietotas vienā telpu 

zonā ar pirmsskolas vecuma bērnu grāmatām. Grāmatas ir sadalītas pa nozarēm un tēmām – mazo lasītāju 

vecāki atzīst, ka tā ir vieglāk meklēt vajadzīgās grāmatas. Ja bērni paši izvēlas grāmatu, kuru vēlas lasīt, tad 

iecienītākās grāmatu kolekcijas ir ―Daba‖, ―Dzīvnieki‖ un ―Dinozauri‖. Mazo lasītāju telpās  ir paklāji, lai 

bērni var spēlēties, ir ērti sēţammaisi, ir rotaļlietas un krāsojamās grāmatas ar zīmuļiem. Īpašs piedāvājums 

ir bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖ – tur visu plauktu galos ir tāfeles, uz kurām bērni un vecāki var 

rakstīt un zīmēt ar krāsainiem marķieriem. ―Zinīša‖ bibliotekāres novērojušas, kā mazo bērnu iemīļotākā 

rotaļlieta ir lielie kluči. Bērni veido torľus un labirintus, ceļ mājas un veido sev ērtas mēbeles. 
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Grāmatas nākamajai vecuma grupai bibliotēkās ir izkārtotas daţādi. Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

sākumskolas vecuma bērnu literatūra novietota pie mazo bērnu literatūras; Pārlielupes bibliotēkā tiek 

nodalīta literatūra 1.–4. kl. un 5. –9. kl. skolēniem; Miezītes bibliotēkā 1. kl. skolēnu grāmatas ir pie mazo 

bērnu grāmatām, nodalītas ir 2.-4. kl. un 5. –7. kl. vecuma bērnu grāmatas; BJB ‖Zinītis‖ 1.–2. kl. skolēnu 

grāmatas atrodas mazo bērnu telpā, nodalītas ir 3.–6. kl. krājums. Visās bibliotēkās ir atsevišķi izcelta 

literatūra jauniešiem. Pārlielupes bibliotēkā, BJB ―Zinītis‖ un Jelgavas pilsētas bibliotēkā atsevišķi plaukti 

tiek iekārtoti grāmatām angļu valodā. Bibliotekāri konstatējuši, ka tādejādi interese par lasīšanu angļu 

valodā ir pieaugusi. 

Visās bibliotēkās tiek komplektēta arī nozaru literatūra, kuru izmanto skolēni un studenti mācībām 

un zinātniskajiem darbiem. Bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ krājumā, papildus skolēnu uzziľu 

literatūrai, tiek komplektēta zinātniskā nozaru literatūra – īpaši sociālajās zinātnēs, psiholoģijā un 

pedagoģijā. Bibliotēku izmanto arī vecāki, kuri atved bērnus uz bibliotēku, un skolotāji. Piemēram, arī JN 

―Junda‖ pedagogi izmanto BJB ―Zinītis‖ pakalpojumus. 

Grāmatu krājums katrā bibliotēkā tiek marķēts ar īpašām uzlīmēm, kas informē lasītājus par to, ka 

izdevums ir saľēmis kādu nozīmīgu balvu, piemēram LALIGABA vai Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijas 

balvu, ka šī grāmata ir pieejama e-bibliotēkā 3td, ka grāmatai ir īpaša tematika, piemēram vēsture. Ar īpašu 

uzlīmi tiek atzīmētas novadpētniecības kolekcijas grāmatas. 

Šī mārketinga metode labi reklamē augstvērtīgu literatūru. Uzlīmes ir informējošas un palīdz arī 

bibliotekāriem ātri strādāt. Jāatzīst, ka krājuma informatīvo uzlīmju noformējums ir jāveido saskanīgāks  

un, grāmatu vākus neaizsedzošs. Grāmatu vizuālā pievilcība arī ir nozīmīgs faktors jauno lasītāju piesaistē. 

2020. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs kopsummā tika norakstīti 1 478 bērnu un 

jauniešu krājuma iespieddrabi un citi dokumenti. Bibliotēkas krājums tiek atjaunots, jo lasītājus interesē 

jaunākie izdevumi. Pārceļoties bērnu un jauniešu bibliotēkai uz jaunajām telpām, kā arī sagatavojot 

krājumu inventarizācijai, tika norakstīti 920 bērnu un jauniešu iespieddarbi un citi dokumenti.   

Grāmatas un citi dokumenti, kuri paredzēti bērniem un jauniešiem, ir apkopoti katalogā ―Atrodi 

pats!‖. 

Lai bibliotēka sevi popularizētu bērnu un jauniešu auditorijai, BJB ―Zinītis‖ 2020. gadā tika 

iegādāta spēļu konsole Nintendo Switch un galda futbols. Kāda būs bērnu un jauniešu interese par šīm 

spēlēm, varēs spriest nākamgad. Spēļu konsole ir ar divām pultīm. Bibliotekāri cer, ka piedāvājums spēlēt 

četrrocīgi ieinteresēs vecākus spēlēt kopā ar bērniem. Daudzi vecāki neiegādājas  bērniem spēļu konsoli 

mājās, lai bērni nekļūtu pārāk azartiski un atkarīgi no datorspēlēm. Bibliotēkā spēles laiks ir ierobeţots – 

1 stunda. Bērniem līdz 14 gadiem, reģistrējoties bibliotēkā, vecāki galvojumā norāda, vai bērns drīkst lietot 

bibliotēkas datorus. Bibliotēkas darbinieki stingri ievēro vecāku norādījumus. Bērni saprot šo bibliotēkas 
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un vecāku sadarbības sistēmu, datorlaika ierobeţojumi neizraisa nesaskaľas starp bērniem un 

bibliotekāriem. 

Bērnu iecienītas ir arī abas 2019. gadā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības 

projektā LLI-110 ―Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās daţādu paaudţu apmeklētājiem pierobeţas 

reģionā‖ ietvaros iegādātās interaktīvās spēles. Tās tiek pārvietotas no vienas filiāles uz nākamo, lai 

bērniem neapniktu vienas un tās pašas spēles. 

 

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

grupām 

Bibliotekārās stundas, tematiskās ekskursijas, lekcijas un izstādes ir Jelgavas pilsētas bibliotēkā un 

filiālēs neiztrūkstoši pasākumi, kas piesaista iedzīvotāju interesi par bibliotēku.  

Bibliotekārās stundās izglītību iestāţu audzēkľiem tiek izstāstīts par bibliotēkas pakalpojumiem un 

digitālajiem resursiem. Tematiskās ekskursijas ir pakalpojums visām vecumu grupām, atkarībā  no 

pieprasījuma, piemēram, PII un jaunāko klašu skolēniem bibliotekāri sagatavo ekskursijas par konkrētu 

tēmu, piem.: Cilvēka ķermenis, Papīrs, Drošība uz ceļiem. Ekskursiju saturs tiek gatavots, izmantojot 

krājuma grāmatas par attiecīgo tēmu, tiek popularizētas grāmatas un izskaidrota uzziľu vākšanas metodika. 

Bibliotekāra stāstījums tiek ilustrēts ar attēliem no grāmatām vai slaidiem no datubāzēm. Bērni tiek 

iesaistīti diskusijā. Bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖ un Pārlielupes bibliotēkā PII grupiľām uz 

audzinātājas vārda tiek izsniegtas grāmatas, audzinātāja tās lasa bērnu grupiľai. Uz BJB ―Zinītis‖ katru 

mēnesi nāk PII ―Pasaciľa‖ bērni, izsniegtās grāmatas tiek saliktas koferī uz ritentiľiem un vestas uz 

―Pasaciľu‖ lasīt. Pandēmijas ierobeţojumu laikā pēc grāmatām nāca tikai audzinātāja. Līdz pavasarim ar 

Pārlielupes bibliotēku sadarbojās PII ―Zīļuks‖. Tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums ir  

pieejams bibliotēkas tīmekļvietnē https://ej.uz/JPB_apmacibas_ekskursijas 

2020. gadā BJB ‖Zinītis‖ tika novadītas 33 ekskursijas (579 apmeklētājiem), no tām 15 ekskursijas 

tikai PII un sākumskolas audzēkľiem (139) no Jelgavas izglītības iestādēm (PII ―Pasaciľa‖, Jelgavas 

pamatskolas ―Valdeka‖ – attīstības centra, Jelgavas 4. pamatskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas 5. 

vidusskolas), kā arī bērniem no Ozolnieku, Vilces un Svētes skolām. Arī Jelgavas pilsētas bibliotēka 

piedāvā bibliotekārās ekskursijas maziem bērniem. Gada sākumā bibliotēku iepazina PII ―Pūčuks‖ un 

Jelgavas 4. sākumskolas pirmskolas grupa. Miezītes bibliotēku 2020. gadā iepazīt nāca bērni no PII 

―Kāpēcīši‖ un ―Rotaļa‖ (104 bērni), kā arī 21 skolēns no Aizupes pamatskolas. 

Bibliotēkā organizētās mācību  un tematiskās lekcijas ir paredzētas pamatskolas un vidusskolas 

vecuma apmeklētājiem par medijpratību, drošu internetu, datubāzu lietošanu, novadpētniecības stāstiem, 

tiesību pamatiem u.tml. Nodarbības vada gan bibliotēkas darbinieces, gan uzaicinātie speciālisti. 

https://ej.uz/JPB_apmacibas_ekskursijas
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Piemēram, sadarbībā ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju, Pārlielupes bibliotēkā trīs klases no 

Jelgavas 6. vidusskolas noklausījās lekciju par cilvēku tirdzniecības problemātiku. 

 Pārlielupes bibliotekāre viesojās Kalnciema vidusskolas 5. klases literatūras stundā, kur izspēlēja 

spēli ―Grāmatu loterija‖ – katrs skolēns izvēlējās iesaiľotu grāmatu, kura bija brīvlaikā jāizlasa. Labs 

piemērs, kā grāmata dodas pie lasītāja, ja viľš pats pie tās nenāk. 

BJB ―Zinītis‖, sadarbībā ar LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijas eksperti V. Hodirevu, izveidoja 

Latvijas ieţu paraugu izstādi no Devona un Kvartāra laikiem, izstādi papildināja attēli no Latvijas 

atsegumiem un Dr.geol. V. Hodirevas videolekcija, kā arī ģeoloģijas nozares literatūras izstāde. Izstādi 

apmeklēja 5 Lazdiľas privātās pamatskolas ―Punktiľš‖ klases, skolotājas atzina, ka izstāde uzskatāmi 

papildināja dabaszinību stundā mācīto.  

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs rīkotās grāmatu, mākslas darbu vai kolekciju izstādes 

paredzētas visu  vecuma apmeklētājiem. Bibliotēkas sadarbojas ar Jelgavas Mākslas skolām – tiek izstādīti 

audzēkľu darbi. Piemēram, Jelgavas pilsētas bibliotēkā bija izstādīti mākslas studijas ―Mansards‖ 

audzēkľu darbu izstāde ―Vai redzi? Bibliotēka!‖. Bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ organizētās 

izstādes ir orientētas uz daţāda vecuma bērniem. 2020. gadā ―Zinitī‖ tika izveidotas 14 izstādes. Veiksmīgs 

piemērs ir mākslinieces Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju izstāde, bērni varēja apskatīt šīs ilustrācijas arī 

grāmatās. Noderīga bija arī tikšanās ar mākslinieci, kura pastāstīja, kā rakstnieki ar māksliniekiem 

sadarbojas, lai taptu bērnu grāmatas. 

2020. gadā bibliotēkas izstādes veidoja arī virtuālā formātā. Piemēram, Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļā tika izveidotas un sociālajos tīklos ievietotas četras izstādes. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

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

Pārskata gadā visas četras Jelgavas pilsētas struktūrvienības piedalījās LNB ierosinātajās ikgadējās 

lasītveicināšanas programmās (sk. 7.2. tabulu). 

7.2. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku dalība lasītveicināšanas programmās 2020. gadā  

Programma JPB Pārlielupes 

bibliotēka 

Miezītes 

bibliotēka 

BJB 

“Zinītis” 

Grāmatu starts Dalībnieki 10 11 9 7 

Pasākumi 6 3 3 3 

BJV ţurija Dalībnieki 20 15 7 75 

Pasākumi  1 1 1 
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Lietotāju reģistrācijas datubāzē pievienots jauns atlases nosacījums, kuru aizpildot, var atlasīt 

Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijas dalībniekus. 

Jelgavas pilsētas biliotēkas K. Barona zālē notika ―Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību‖ 

reģionālais fināls. Piedalījās 13 finālisti. 

Ziemeļvalstu MP biroja Latvijā organizētajā ―Ziemeļvalstu literatūras nedēļā‖ BJB ―Zinītis‖ 

organizēja 4 publiskus grāmatu lasījumus pie iedegtām lāpām izglītības iestāţu pagalmos: pamatskolā 

―Punktiľš‖  3.–4. un 5.–6. klašu grupas bērniem, PII ―Pasaciľa‖ 3 vecāko grupiľu bērniem, pamatskolas  

―Valdeka‖ – attīstības centrs 3. un 4. klasei (kopā 131 bērnam un 10 skolotājām). Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā tika izveidots Rīta stundas video, kurā mazie bērni tika iepazīstināti ar zviedru literatūras 

darbiem.  

Veiksmīgs lasītpratības pasākums ir Kanisterapijas nodarbības, kuras sadarbībā ar biedrību ―HP 

canis Latvia‖ organizē BJB ―Zinītis‖ Jelgavas pamatskolas ―Valdeka‖ – attīstības centra 2. klases 

audzēkľiem un Miezītes bibliotēka Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas audzēkľiem (kopā 9 nodarbības 

93 bērniem). 

 

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

vērtējums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un filiālbibliotēku veiksmīgākie piemēri darbam ar bērniem un 

jauniešiem 2020. gadā: 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Dzejas dienu pasākuma ―Drupatas no Dieva galda‖ tradicionālais 

Dzejritenis. Jelgavas pilsētas izglītības iestāţu audzēkľu priekšnesumi un dzejas lasījumi  

 Miezītes bibliotēkas regulārais pasākumu Dambretes nodarbības 2020.gadā izdevās organizēt 7 

reizes. Nodarbības vada daudzkārtējs Latvijas čempions Vladislavs Vesperis. 

 Pārlielupes bibliotēkā jau no 2019. gada darbojas bērnu teātra pulciľš ―Teatrēni‖. 2020. gadā 

priecēja skatītājus ar izrādēm: ―Sniegavīra Ziemassvētki‖, ―Kas dēj olas Lieldienās?‖, ―Garšīgie 

burtiľi‖ (BJB ―Zinītis‖ atvērto durvju dienā 1. septembrī) un ―Skečiľi par mākslinieku dzīvi‖ 

(Jelgavas kultūras namā, atklājot fotogrāfa J. Zēberga (AFIAP) izstādi ―Jelgava. Bibliotēka. Mēs‖. 

Pamatsastāvā darbojas 9 bērni, dekorācijas un tērpus gatavo bibliotēkas darbinieki. Mazo aktieru 

reţisore ir Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. 

 ―Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības‖ reģionālais fināls Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona 

zālē (13 finālisti, ţūrijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore L. Zariľa, ţurnālists un rakstnieks 

Dz. Tilaks, Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos L. Stepanova un 
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―Nacionālās skāļās lasīšanas sacensības‖ 2018./19.g. reģionālais finālists R. Celmiľš. Konkursā 

uzvarēja Līva Gailīte no Ozolnieku vidusskolas). 

 BJB ―Zinītis‖ organizētais pasākums jauniešiem ―Clauddrops pirmieskats‖. 17 gadus vecās 

dzejnieces Annas Klaudijas Krieviľas (pseidonīms – Baby cloud) dzejas lasījumi, prezentācija par 

dzīvi, kura rada dzejoļus un autores gleznu izstāde. 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 2020. gadā realizētais projeks ―Visi zin’… jeb zirneklis bibliotēkā‖, 

kura rezultātā tika uzľemta animācijas filmiľa par uzvedības noteikumiem bibliotēkā. Notika 8 

radošās  nodarbības  vairākām bērnu grupām: scenāristi – 7 bērni no Svētes, scenāriste lektore Līga 

Gaisa; animatori – 11 jelgavnieki, animācijas reţisore Dace Liepa ar komandu; tekstu ierunāja  – 6 

Pārlielupes bibliotēkas ―Teatrēni‖, skaľu reţisore Māra Liniľa; muzikālo tekstu iedziedāja 7 

Jelgavas novada Mūzikas skolas audzēknes no Kalnciema, kormeistare Marita Sondore (kopā 

dalībnieki:  31  bērns 7–11 gadu vecumā un 13 profesionāli pieaugušie). 

 2020. gadā bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖, sadarbojoties ar Valsts policiju un CSDD, 

bibliotēkā organizēja Veloskolu bērniem. Kopumā tika apmācīti 53 skolēni 3 grupās, no kuriem 47 

skolēni bibliotēkā sekmīgi nokārtoja CSDD Velosipēda kvalifikācijas eksāmenu. Nodarbības grupai 

ilga 4 dienas un piektajā tika kārtots eksāmens. 

 2020. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka noslēdz pirmo formālo līgumu ar brīvprātīgo palīgu. 

Pienākumi: plauktu kārtošana, dalība pasākumu organizēšanā, citu brīvprātīgo koordinēšana. 

Vairāki jaunieši izrādījuši interesi par šādu līgumu. Pārskata periodā gan pasākumos, gan talkās 

piedalījušies 9 brīvprātīgie jaunieši. 

 Bibliotēka piedāvā arī mācību prakses iespējas: bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖ 180 stundas 

strādāja praktikante no Jelgavas tehnikuma. 

 

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

Personāls. 

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 bērnus kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem. Ikviens bibliotēkas 

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

nākotnes pārstāvis. 

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, kā arī kā pilnveidot sadarbību ar izglītības iestādēm, palīdzot 

bērnu un jauniešu informācijpratības un medijpratības pilnveidošanā. Bibliotēku pamatrādītāji apliecina, ka 

bērni un jaunieši labprāt apmeklē bibliotēku, bet lasīšana nav galvenais iemesls. Daţādi pētījumi pierāda, 

ka bērnu un jauniešu aizraušanās ar jaunajām tehnoloģijām mazina to spēju uztvert sareţģītākus 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 viľu 

ģimenēm ―Grāmatu starts‖ jeb Jelgavas bibliotēkās šīs nodarbības ir pazīstamas kā ―Mazo Pūcēnu skoliľa‖. 

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 apmaiľas braucienos, kur iegūst 

jaunas idejas, kā strādāt ar bērnu un jauniešu auditoriju.  

Lai bērni un jaunieši bibliotēkā justos labi, BJB ―Zinītis‖ rada mājīguma sajūtu – bibliotēkā drīkst 

ēst (telpu zonā, kur nav grāmatu un datoru), ir pieejams dzeramais ūdens, ir iespēja uzlādēt telefonus. Bērni 

drīkst nedarīt arī neko, vienkārši atpūsties mīkstajos sēţammaisos, relaksēties pēc mācībām. Uzturoties 

telpā, kur apkārt tik daudz grāmatu, interese par tām agri vai vēlu rodas. Jaunieši un bērni, kuri tiek 

iesaistīti pasākumos un mazos bibliotekāros darbos (piem., sakārtot zīmuļus, sarindot koncertam krēslus, 

palīdzēt aplaistīt telpaugus), sāk justies piederīgi bibliotēkai. 
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Domājot par pusaudţu piesaistīšanu bibliotēkai, bet jo sevišķi lasīšanai, ir nepieciešams arvien 

pilnveidot bibliotēkas darbinieku ne vien literatūras zināšanas, bet arī izpratni par konkrētā vecumposma 

psiholoģiskjām un kognitīvajām īpatnībām, bibliotekāram ir jāorientējas aktuālās literatūras klāstā, jāspēj 

ieteikt pusaudzim literatūru, ieinteresēt, iegūt pusaudţa uzticību. Tie ir sareţģīti uzdevumi, kas prasa 

nepārtrauktu bibliotēkas darbinieku profesionālo pilnveidi. 

 

8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Novadpētniecības darbs 2020. gadā iezīmīgs ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades norisēm, kas 

rosināja gan bibliotēku vēstures pētniecību, gan aktīvu sadarbību ar vietējiem novadpētniekiem virtuālo 

izstāţu un novadpētniecības materiālu veidošanā (skat. sadaļā digitalizācija un sadarbība novadpētniecības 

jomā). Nozīmīga un apjomīga pārskata gada aktualitāte, kā arī novadpētniecības darba veiksmes stāsts ir 

iesaistīšanās projekta ―ZENIT stāsti‖ realizācijā. 

Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelts nozīmīgākais plānotais novadpētniecības sarīkojums – 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades konference ―Bibliotēkas pāri laikiem un robeţām‖. Neskatoties uz 

to, turpinājās un arī 2021. gadā vēl turpināsies darbs pie bibliotēku vēstures pētniecības un aktualizēšanas. 

Lielā mērā tieši Covid-19 pandēmijas radīto ierobeţojumu dēļ radās iespēja aktīvāk strādāt tieši ar 

digitālo resursu radīšanu, veidojot gan digitālās kolekcijas, gan jaunus novadpētniecības izdevumus un 

publikācijas, kā arī strādāt pie novadpētniecības sadaļu Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē 

uzlabošanas, papildināšanas un pārstrukturēšanas. 

Pārskata periodā veiksmīgi turpinājies darbs ar bibliotēkas novadpētniecības darba pamatfunkciju: 

bibliogrāfisko ierakstu izveide novadpētniecības datubāzei e-katalogā; izdevumu ―Ozolnieku Avīze‖, 

―Zemgales Ziľas‖ ierakstu eksports LNB analītikas datubāzei. Novadpētniecības datubāzes papildināšana 

un rediģēšana. Šajā gadā novadpētniecības darbinieki aktīvi strādājuši, lai apgūtu jaunas zināšanas un 

uzlabotu ierakstu kvalitāti, izstrādāta Novadpētniecības datubāzes ierakstu veidošanas instrukcija. Šis darbs 

ir ārkārtīgi būtisks, jo novadpētniecības darbā notiek paaudţu maiľa, nepieciešamās prasmes jāapgūst no 

jauna. 

Pārskata gada viena no prioritātēm bija apjomīgās datubāzes “Ievērojami cilvēki Jelgavā” 

pārstrukturēšana un datu rediģēšana. Gada laikā datubāzei tika izveidoti atslēgvārdi, sadalot personas pēc 

nodarbošanās, izveidota vizuāli pārskatāmāka sistēma datubāzes izmantošanai, laboti kļūdainie, 

novecojušie dati. Taču darbs pie datu rediģēšanas un papildināšanas turpinās. 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-datubaze/). 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-datubaze/
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Aktīvi strādāts pie novadpētniecības sadaļas “Par Jelgavu” uzlabošanas Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas tīmekļvietnē: papildināts un pārveidots periodisko izdevumu rādītājs ―Jelgavas periodika 

gadsimtu gaitā‖, pārkārtota sadaļa ―Jelgavas Avīzes‖ (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-

jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-avizes/); pārstrukturēta un padarīta vizuāli saprotamāka sadaļa 

―Grāmatās par Jelgavu‖ (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/gramatas-par-

jelgavu/). Nozīmīgākais vietnes novadpētniecības satura jauninājums, ar mērķi aktualizēt bibliotēkas 

nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē vēsturiski un šodien, kā arī novadpētniecības laukā, ir jaunas sadaļas 

“Jelgavas bibliotēkas” (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-

bibliotekas/) izveidošana, kurā šobrīd izveidotas trīs apakšsadaļas – ―Bibliotēku vēsture‖, ―JPB100‖, 

―Dzejas dienas‖. Darbs pie satura veidošanas turpinās. 

Nozīmīga pārskata perioda prioritāte bija bibliotēkas vēstures pētniecība. Lai gan darbs pie plānotā 

izdevuma ―100 gados cauri pilsētai‖ joprojām turpinās, pētniecības rezultātā jau izveidotas četras e-

publikācijas par Jelgavas pilsētas bibliotēku vēsturi (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-

mums/vesture/), aktualizējot nozīmīgus jautājumus bibliotēkas un pilsētas 100 gadu vēsturē un šodienā. 

Pētniecības gaitā veikts arī nozīmīgs darbs pie materiāliem, kas atspoguļo Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

sadarbību ar trimdas tautiešiem. Atlasīti un digitalizēti interesantākie JPB un trimdas korespondences 

paraugi (100 vienības), 2021. gadā iecerēts izveidot trimdas sarakstes digitālo kolekciju, pievienojot 

skenētos dokumentus kopkatalogam un izveidojot aprakstus. Pētniecības laukā aktuāls šajā gadā bijis arī 

jautājums par jauno bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ ēku un tās vēsturi, darbs turpinās, taču jau 

šobrīd apkopota informācija tiek aktīvi izmantota, iepazīstinot bibliotēkas apmeklētājus gan ekskursijās, 

gan vienkāršu apmeklējumu laikā. Tāpat norit pētniecība par bibliotēku ēku kultūrvēsturisko naratīvu, 

Informācijas nodaļas vadītāja, LU SZF doktora studiju ―Komunikācijas zinātne‖ doktorante Baiba Īvāne 

strādā pie promocijas darba ―Bibliotēku ēku kultūrvēsturiskais naratīvs un vietas identitāte: Jelgavas 

gadījums‖, kas iecerēts kā nozīmīgs pienesums Jelgavas pilsētas bibliotēku darba attīstībā un 

pilnveidošanā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Industriālais 

mantojums” satura radīšanā, izveidojot pārskatu un bibliogrāfisko sarakstu par Jelgavas Cukurfabrikas 

pastāvēšanas laiku. 

Vienotā veselumā sakausējot bibliotēkas novadpētniecības darbu un dalību UNESCO Latvijas 

nacionālās komisijas ―Stāstu bibliotēku tīklā‖, Jelgavas pilsētas bibliotēka kļuva par Jelgavas reģiona 

kuratoru Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītā projektā “ZENIT stāsti”, kura mērķis bija veicināt 7.–12. 

klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados. Projekta ietvaros jaunieši tika aicināti 

uzrunāt radiniekus (vecākus, vecvecākus, krustvecākus un citus), kas šo laiku piedzīvojuši un 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-avizes/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-avizes/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/gramatas-par-jelgavu/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/gramatas-par-jelgavu/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-bibliotekas/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-bibliotekas/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/vesture/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/vesture/
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dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viľu atmiľu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un 

salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros. Iegūtie foto materiāli tika digitalizēti un 

pievienoti Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijai ―Zudusī Latvija‖, savukārt jauniešu intervijas 

un stāsti ir apkopoti, un 2021. gada sākumā, pēc projekta noslēguma, tie tiks pievienoti Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Novadpētniecības kolekcijai. Projekta izaicinājumi gan veiksmīgāko sadarbības formu 

meklēšanā ar jauniešiem un skolotājiem, gan meklējot radošus risinājumus realizēt iecerēto Covid-19 

pandēmijas laikā apliecinājuši, ka šādi projekti ir nepieciešami un ļauj jaunā līmenī ieraudzīt un rosināt 

bibliotēkas sadarbību ar vietējo kopienu. Projekts rosinājis jaunu sadarbību gan ar Jelgavas izglītības 

iestādēm, gan ar Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, tā nodrošinot pamatu arī turpmākai 

sadarbībai jau citos projektos. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Izveidota digitālā fotogrāfiju kolekcija ―H. Krūzes kolekcija‖. Kolekcijā apskatāmas 592 Harija 

Krūzes fotogrāfijas, kuru digitālās kopijas autors nodevis bibliotēkas rīcībā, tām ir izveidoti apraksti, 

norādot tajās redzamās ielas, kā arī zināmākos objektus, kas redzami attēlos (https://ej.uz/ubnv). 

Digitalizēta vērtīgākā daļa no Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā esošās 

sarakstes ar trimdu (100 vienības), 2021. gadā tiks izveidoti apraksti un digitālā kolekcija tiks pievienota 

elektroniskajam kopkatalogam. 

Izdots e-izdevums “Mans kāpums” – Pauļa Rēveļa atmiľas par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 

torľa atjaunošanu, apkopojot liecības, fotogrāfijas, dokumentu kopijas par Atmodu, Latvijas Tautas frontes 

Jelgavas nodaļas dibināšanu, pilsētas pirmskara simbolu atjaunošanu (https://ej.uz/62hf; 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200212140225728601715.pdf). 

Publicēti 4 e-raksti par Jelgavas pilsētas bibliotēkas vēsturi 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/vesture/). 

Izveidota digitālā kolekcija ―Dzejas dienas‖, kurā apkopota informācija un vizuālie materiāli par 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās organizētajām Jelgavas Dzejas dienām 10 gadu periodā. 

JPB tīmekļvietnē izveidota videokolekcija “Daudz laimes dzimšanas dienā, bibliotēka!” ar 30 

videofailiem (http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-

100/). 

 

Krājums, krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums, izmantojums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības fonds tiek komplektēts pēc iespējas pilnīgs, veicot 

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

https://ej.uz/ubnv
https://ej.uz/62hf
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200212140225728601715.pdf
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/vesture/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/
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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 vieglāk pamanāms un pieejams. 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana un sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības krājums un novadpētniecības darba aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas gan 

tīmekļvietnē, gan sociālajos tīklos un vietējos medijos. Novadpētniecības aktualitātes regulāri tiek izceltas 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnes 3. banerī. Pārskata gadā divas būtiskākās izceltās aktivitātes 

bijušas saistītas ar bibliotēkas simtgades atzīmēšanu un aktivitātēm projekta ―ZENIT stāsti‖ ietvaros, kurā 

Jelgavas pilsētas bibliotēka bija reģiona koordinators. Veiksmīgas sadarbības rezultātā tapušas arī jaunas 

virtuālās un fiziskās izstādes, kā arī digitāls izdevums. Arī Novadpētniecības krājums tiek sistemātiski 

papildināts un izmantots, tiek strādāts pie krājuma aktualizēšanas un popularizēšanas. Šogad aktīvi tika 

strādāts pie Novadpētniecības krājuma Seno izdevumu daļas aktualizēšanas, organizējot izstādes un 

jaunieguvumu apskatus. 

Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma popularizēšanā pārskata gadā organizētas šādas 

izstādes:  

 Ziemeļvalstu autoru darbi bibliotēkas Novadpētniecības un seno izdevumu krājumā, 20. gs. sākums. 

Izveidota arī virtuālā izstādes versija 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/ziemelvalstu-literatura-jelgavas-pilsetas-

bibliotekas-seno-izdevumu-krajuma/); 

 ―Skaistā Jelgava – Zemgales sirds‖ (tūrisma veicināšanas aktivitātes Jelgavā 20. gs. 30-to gadu 

beigās); 

 ―Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma (NS) jaunieguvumi 2020. gadā‖; 

 ―Pirms 245 gadiem tiek dibināta Jelgavas Pētera akadēmija – Academia Petrina‖; 

 ―Saule grieza zelta riľķi Jāľa tēva pagalmā‖, grāmatas un ţurnāli no 20. gs. 30. gadiem. 

 ―Rudens Jelgavā‖, attēli no JPB Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma; 

 ―Pirms 755 gadiem tiek uzcelta pirmā Jelgavas pils‖ 

 ―Pirms 755 gadiem sāk lietot vārdu ―Mītava‖;  

 ―Pirms 445 gadiem Jelgavā sāk kalt naudu.  

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/ziemelvalstu-literatura-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-seno-izdevumu-krajuma/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/ziemelvalstu-literatura-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-seno-izdevumu-krajuma/
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Sadarbība novadpētniecības jomā: 

 Pārskata gadā turpināta sadarbība ar Jelgavas kolekcionāru, bibliofilu Jāni Vilku. Šajā gadā 

sadarbības rezultātā realizēts izstāţu cikls 3 daļās ―Grāmatizdevēji Jelgavā. Jāņa Vilka 

kolekcija‖, izveidota arī izstāţu cikla virtuālā versija 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/gramatizdeveji-jelgava-jana-vilka-

kolekcija/); 

 Sadarbojoties ar jelgavnieku, psihiatru, Jelgavas Latviešu biedrības vadītāju no 1999. līdz 2018. 

gadam Paulu Rēveli, izveidots Jelgavas pilsētas bibliotēkas elektronisks atmiľu izdevums 

“Mans kāpums” – atmiľas par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torľa atjaunošanu, apkopojot 

vērtīgas liecības – fotogrāfijas, dokumentu kopijas par tā laika notikumiem – Atmodu, Latvijas 

Tautas frontes Jelgavas nodaļas dibināšanu, pilsētas pirmskara simbolu atjaunošanu. 

(https://ej.uz/62hf, http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200212140225728601715.pdf). Šādi 

sadarbības rezultātā radīti novadpētniecības izdevumi ir liela vērtība, jo dod iespēju digitalizēt un 

saglabāt unikālus dokumentus, kas glabājas vietējo iedzīvotāju privātajos arhīvos, kā arī 

dokumentēt atmiľas par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vietējā kopienā un valstī; 

 Sadarbībā ar Jelgavas mākslinieku Raiti Junkeru radīta mākslas studijas ―Mansards‖ audzēkľu 

darbu izstāde “Vai redzi? Bibliotēka!”, kurā daţādās tehnikās zīmētas visas Jelgavas pilsētas 

bibliotēku ēkas. (Izstādes iniciatore ir Latvijas Universitātes doktora studiju programmas 

―Komunikācijas zinātne‖ doktorante Baiba Īvāne, kuras promocijas pētījums saistīts ar Jelgavas 

pilsētas bibliotēku ēkām un to vietas identitātes problemātiku); 

 Sadarbojoties ar rakstnieku, novadnieku Jāni Joľevu bibliotēkā organizēta kinolentes ―Jelgava 94‖ 

demonstrācija un saruna ar rakstnieku Jāni Joľevu un filmas reţisoru Jāni Ābeli. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiek nodrošināta Novadpētniecības darba nepārtrauktība, krājums tiek 

veidots un aktualizēts, strādāts pie tā popularizēšanas. Pārskata periodā aktualizēts jautājums par 

novadpētniecības darba speciālistu zināšanu un pieredzes pārnesi, nododot zināšanas jaunajiem 

darbiniekiem, aktuāls kļuvis jautājums par darbu aprakstu un instrukciju izveidi, kā arī nepieciešamību pēc 

novadpētniecības darba, sevišķi aprakstu veidošanas jomā, zināšanu pilnveides. Vairākkārt darbinieki 

izteikuši nepieciešamību arī pēc nozares pārstāvju organizētām mācībām tieši novadpētniecības darba 

jomā, kas saistīta ar darbu BIS ALISE. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/gramatizdeveji-jelgava-jana-vilka-kolekcija/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/gramatizdeveji-jelgava-jana-vilka-kolekcija/
https://ej.uz/62hf
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200212140225728601715.pdf
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Iesaistīšanās novadpētniecības projekta ―ZENIT stāsti‖ realizēšanā apliecinājusi, ka nepieciešams 

turpināt darbu, lai arvien vairāk novadpētniecības aktivitātēs iesaistītu vietējo sabiedrību. Šis darbs ir 

laikietilpīgs un sareţģīts, prasa individuālu pieeju, taču rezultāts ir tieguldīto pūļu vērts. Lielā darba apjoma 

dēļ sadarbības paplašināšana ar sabiedrību ne vienmēr norit intensīvi, un jēgpilni iespējama tikai tad, ja uz 

laiku tiek izvirzīta kā prioritāte, piemēram, realizējot konkrētus projektus ar konkrētu mērķi un 

sasniedzamo rezultātu (kā projekta ―ZENIT stāsti‖ gadījumā). 

Šajā gadā izdevies veiksmīgāk realizēt digitālo kolekciju veidošanu. Līdz šim bibliotēkā nepietika 

cilvēkresursu šo darbu veikšanai, taču pārskata periodā Covid-19 pandēmijas ierobeţojumu laikā, kad 

nenotika lietotāju apkalpošana klātienē, radās iespēja apmācīt jaunu darbinieku digitālo kolekciju un 

aprakstu veidošanā, līdz ar to šajā jomā izdevās padarīt ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados.  

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības darbs 2020. gadā iezīmīgs ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades norisēm, kas 

rosināja gan bibliotēku vēstures pētniecību, gan aktīvu sadarbību ar vietējiem novadpētniekiem virtuālo 

izstāţu un novadpētniecības materiālu veidošanā (skat. sadaļā digitalizācija un sadarbība novadpētniecības 

jomā). Nozīmīga un apjomīga pārskata gada aktualitāte, kā arī novadpētniecības darba veiksmes stāsts bija 

iesaistīšanās projekta ―ZENIT stāsti‖ realizācijā. 

Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelts nozīmīgākais plānotais novadpētniecības sarīkojums – 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades konference ―Bibliotēkas pāri laikiem un robeţām‖. Neskatoties uz 

to, turpinājās un arī 2021. gadā vēl turpināsies darbs pie bibliotēku vēstures pētniecības un aktualizēšanas. 

Lielā mērā tieši Covid-19 pandēmijas radīto ierobeţojumu dēļ radās iespēja aktīvāk strādāt tieši pie 

digitālo resursu radīšanas un pilnveides, veidojot gan digitālās kolekcijas, gan jaunus novadpētniecības 

izdevumus un publikācijas, kā arī strādāt pie novadpētniecības sadaļu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

tīmekļvietnē uzlabošanas, papildināšanas un pārstrukturēšanas.  

 

9. Projekti   

Projektu apkopojums 

2020. 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 

Latvijas valsts 

meţu un Valsts 

kultūrkapitāla 

fonda atbalstītās 

Zemgales kultūras 

programmas 2020 

projekts “Visi 

zin’… 100-gadīgā 

Jelgavas 

bibliotēka šīs 

dienas bērnu 

acīm" 

Zemgales 

plānošanas 

reģions (VKKF 

un LVM) 

1 500 EUR Projekta īstenošanas laiks: 

01.06.2020.–15.12.2020. 
Projekta mērķi: 

popularizēt bibliotēku un tās 

lietošanas noteikumus; 

izveidot animācijas filmu un 

informēt bērnus un 

jauniešus par animācijas 

filmu veidošanas procesu; 

iepazīstināt ar animācijas 

nozarē strādājošiem 

māksliniekiekiem. 

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. – 31.10.2021.  

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 

ERASMUS+ 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr. 1 (KA1) 

projekts “Youth is 

stranger than 

fiction” (―Jaunieši 

košāki par iztēli‖).  

ERASMUS+ 3 952 EUR Projekta vadošais partneris 

– Šauļu apriľķa Povila 

Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka). 

Projekta partneri – Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, Tallinas 

Centrālā bibliotēka.  

Projekta īstenošanas laiks – 

01.08.2019. – 30.06.2021.  

Projekta mērķis – sniegt 

bibliotekāriem 

nepieciešamās zināšanas un 

paplašināt redzeslauku par 

to, kā sadarboties, informēt 

Atbalstīts 
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un strādāt ar jauniešiem 

neformālās izglītības 

kontekstā. 

ERASMUS+ 

programmas 

Pamatdarbības Nr. 

2 (KA2) 

stratēģiskās 

partnerības 

pieaugušo 

izglītības sektorā 

projekts “Rural 

and Regional 

Libraries as Local 

Family 

Entrepreneurship 

centres” (―Lauku 

un reģionālās 

bibliotēkas kā 

vietējie ģimenes 

uzľēmējdarbības 

centri‖) 

ERASMUS+ 21 755 EUR Projekta vadošais partneris 

– SIA―ArtSmart‖ 

Projekta partneri –  Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, 

Padebornas Universitāte 

(Vācija), Rijekas pilsētas 

bibliotēka (Horvātija), 

nevalstiskā organizācija 

―Mine Vaganti‖(Itālija), 

Diona Olimpa pašvaldība 

(Grieķija).  

Projekta īstenošanas laiks – 

01.10.2020.–31.05.2022. 

Projekta mērķi ir: 

novatoriskas prakses 

izstrāde un īstenošana, 

mācot uzľēmējdarbību 

cilvēkiem, kas dzīvo 

reģionos un laukos; 

iniciatīvas un 

uzľēmējdarbības sajūtu 

palielināšana starp 

cilvēkiem, kas dzīvo 

reģionos un lauku apvidos; 

sistēmas, kurā bibliotēkas 

kalpo kā lauku 

uzľēmējdarbības attīstības 

centri, izvedošana.  

Atbalstīts 

UNESCO Latvijas 

Nacionālās 

komisijas ―Stāstu 

bibliotēkas‖ tīkls - 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka – 

“Sienas, kas 

runā”.  

Visas ar 

projektu 

saistītās 

aktivitāšu 

izmaksas sedz 

JPB no 

bibliotēkas 

budţeta 

―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 

apmaiľas platforma, kuras 

ietvaros tiek īstenotas plaša 

tematiskā loka kultūras 

mantojuma un stāstniecības 

tradīcijai veltītas aktivitātes. 

JPB pievienojusies ―Stāstu 

bibliotēkām‖ no 2017. gada.  

- 
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Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

“Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

2020”.  

Projekta 

dalībniekiem 

netiek piešķirts 

finansējums, ar 

projektu 

saistītās 

izmaksas JPB 

un tās filiāles 

sedz no 

bibliotēkas 

budţeta. 

Projekta 

dalībniekiem 

netiek 

piešķirts 

finansējums. 

Mērķprogramma izveidota 

pēc LR Kultūras ministrijas 

un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras 

centra iniciatīvas. 

Programmas mērķis – 

veicināt lasītprasmi un 

interesi par grāmatām, 

vienot lasītājus un rosināt 

diskusijas par grāmatām, 

sekmēt augstvērtīgas 

literatūras izplatību. 

Lasīšanas veicināšanās 

programmā iesaistās JPB un 

tās 3 filiāles.  

- 

“Pūcītes skola 

Jelgavā” – 

lasīšanas kultūras 

pilnveide 

trīsgadnieku 

ģimenēm Jelgavas 

pilsētas bibliotēkās.  

Jelgavas 

pilsētas domes 

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 

viľu 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 

“Bibliotekārs caur 

fotoobjektīvu” 

Jelgavas 

pilsētas domes 

Kultūras 

padome 

850 EUR Projekts sagatavots un 

īstenots, sadarbojoties JPB 

un Jelgavas pilsētas 

bibliotēku atbalsta biedrībai 

―Libro‖. 

Projekta mērķis – attīstīt 

jaunu sadarbību un izveidot 

Jelgavas pilsētas bibliotēku 

un tās filiālbibliotēku 

darbinieku fotoizstādi par 

godu Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas 

simtgadei. 

Atbalstīts 

"Zenit stāsti" 

 

British Council 

pārstāvniecība 

Latvijā People 

- Projekta iesniedzējs – 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka. 

- 
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to People 

Cultural 

Engagement 

programmas 

ietvaros. 

Projekta partneri – 

UNESCO Latvijas 

Nacionālo komisija, 

Jelgavas pilsētas bibliotēka, 

Latgales Centrālā bibliotēka 

un Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka. 
Projekta mērķis – veicināt 

7.–12. klašu skolēnu 

zināšanas par dzīvi Latvijā 

20. gs. 60.–80. gados.  

Tabulā apkopoto projektu detalizēts apraksts pieejams JPB tīmekļvietnē 

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

 

Secinājumi par Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar projektiem 

2020. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka, lai attīstītu un daţādotu bibliotēkas pakalpojumus, ir aktīvi 

strādājusi pie esošo projektu realizācijas un jaunu projektu izstrādes. Kopumā 2020. gadā tika sagatavoti un 

daţādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 3 projekti, no kuriem visi ieguvuši finansējumu. 

Piesaistītais finansējums projektu realizēšanai 2020. gadā – 25 624.04 EUR (neskaitot projektus, kas 

turpinās no iepriekšējā pārskata perioda).  

Pārskata periodā iesniegtie projekti izstrādāti ar pamatmērķi uzlabot bibliotēkas pakalpojumu 

kvalitāti un paplašināt to klāstu, 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 u.c. 

2020. gadā JPB turpināja veiksmīgu sadarbību projektu izstrādē un īstenošanā ar Jelgavas 

bibliotēku atbalsta biedrību ―Libro‖, projekts ―Bibliotekārs caur fotoobjektīvu‖ saľēmis finansējumu, kas 

radīja iespēju izveidot Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās filiālbibliotēku darbinieku fotoizstādi par godu 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei. Savukārt projekts ―Pūcītes skola Jelgavā‖ uzlabojis bērnu 

auditorijai paredzēto pasākumu kvalitāti.  

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

tādēļ kopumā 2020. gadā noticis darbs pie 9 projektiem (visi projekti norādīti 9.1. tabulā). 2 projektiem 

Covid-19 situācijas dēļ tika pagarināti īstenošanas laiki. 

Finansiāli apjomīgākais projekts, pie kura īstenošanas 2020. gadā ir sākusies darbība, ir Eiropas 

Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības 

sektorā projekts ―Rural and Regional Libraries as Local Family Entrepreneurship centres‖ (―Lauku un 

reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖).  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti
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JPB šajā projektā ir projekta partneris. Projekta kopējās izmaksas ir 170 172 EUR, JPB finansējums 

– 21 755 EUR. Projekts veicinās (mācīs) uzľēmējdarbību reģionos, kas nav pilsētu reģioni, īpašu uzmanību 

pievēršot ģimenes uzľēmumu izveides veicināšanai, un izmantos reģionālās un lauku bibliotēkas kā 

platformu, lai sasniegtu cilvēkus, kas dzīvo reģionālos un lauku apvidos. Tā rezultātā tiks izstrādāti E-

mācību modulis par uzľēmējdarbību izmantošanai bibliotēkās, mentoringa metodika un e-mācību kursu 

modulis bibliotekāriem. Vairāk informācijas par projektu pieejams JPB tīmekļvietnē un projekta 

tīmekļvietnē https://family-business-library.eduproject.eu 

2020. gadā finansējumu ieguva Latvijas valsts meţu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās 

Zemgales kultūras programmas projekts ―Visi zin’… 100-gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu 

acīm". Projekta rezultātā izveidota 7 min. garā animācijas filma ―Visi zin’…jeb zirneklis bibliotēkā‖ par 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem; novadītas 4 profesionālās meistarklases (scenārija rakstīšanā, skatuves 

runā, fotokadrējumā, animēšanā); organizētas 10 radošās darbnīcas 31 bērnam no 7 līdz 10 gadu vecumam; 

veikti 2 profesionāli skaľu ieraksti (visus filmēšanas procesus veica bērni un jaunieši profesionāļu vadībā). 

Šis projekts ne tikai informēja bērnus un jauniešus par animācijas filmu veidošanas procesu un 

iepazīstināja ar animācijas nozarē strādājošiem māksliniekiem, bet arī ieinteresēja jauno paaudzi apmeklēt 

bibliotēku un izmantot tās pakalpojumus. 

Vienotā veselumā sakausējot bibliotēkas novadpētniecības darbu un dalību UNESCO Latvijas 

nacionālās komisijas ―Stāstu bibliotēku tīklā‖, Jelgavas pilsētas bibliotēka kļuva par Jelgavas reģiona 

kuratoru Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītā projektā ―ZENIT stāsti‖, kura mērķis bija veicināt 7.–12. 

klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados. Tā gaitā jaunieši tika aicināti uzrunāt 

radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viľu atmiľu stāstus, mēģināt 

attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros. 

Iegūtie foto materiāli tika digitalizēti, tādējādi papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju 

"Zudusī Latvija", kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības kolekciju, saglabājot vērtīgus un 

interesantus stāstus nākamajām paaudzēm. Projekta izaicinājumi gan veiksmīgāko sadarbības formu 

meklēšanā ar jauniešiem un skolotājiem, gan meklējot radošus risinājumus realizēt iecerēto Covid-19 

pandēmijas laikā apliecinājuši, ka šādi projekti ir nepieciešami un ļauj jaunā līmenī ieraudzīt un rosināt 

bibliotēkas sadarbību ar vietējo kopienu. Projekts rosinājis jaunu sadarbību gan ar Jelgavas izglītības 

iestādēm, gan ar Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, tā nodrošinot pamatu arī turpmākai 

sadarbībai jau citos projektos. 

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: 

https://family-business-library.eduproject.eu/
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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   

Bibliotēku tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēku 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 

lietotāji uzrunāti 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 vai piedalīties pasākumos 

virtuāli, tiek izveidoti pasākumi bibliotēkas sociālajos kontos, kas ļauj 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), viľi iepazīst Jelgavas pilsētas bibliotēku un 

bibliotekārus no jauna, un sāk izmantot arī iestādes pamatpakalpojumu – grāmatu izsniegšanu.  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācija tīmeklī 2020. gadā: 

 bibliotēkas tīmekļvietnē  

o www.jelgavasbiblioteka.lv  

64 218 apmeklējumi 2020. gadā (+6.6 % salīdzinājumā ar 2019. g. ) – vidēji 180/dienā  

 sociālajos tīklos:  

o www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka 

88 851 apmeklējumi (-12.18 %); 872 sekotāji (-1.95 % salīdzīnājumā ar 2019. g.); 

o www.facebook.com/jelgavasbiblioteka 

199 643 apmeklējumi (+10.71 %), 973 sekotāji (+7.91 % salīdzīnājumā ar 2019. g.); 

o www.twitter.com/jelgavasbiblio  

649 sekotāji (nemainīgi no 2019. g.). 

o www.instagram.com/jelgavasbiblio  

            443 sekotāji  

o www. youtube.com/channel/UCjUoe7AsY1OCBFGnfbnY_xw 

 70 sekotāji 

 

2020. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, manāms JPB sekotāju skaita pieaugums pasaulē populārākajā 

sociālajā tīklā Facebook.com. Par 6.6 % pieaudzis tīmekļvietnes apmeklējumu skaits.  

Pozitīvu ietekmi uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas publicitāti atstāj filiālbibliotēku aktīvā darbība 

sociālajos tīklos. Visām filiālbibliotēkām ir konti Facebook.com, Pārlielupes bibliotēkai ir arī konti 

Draugiem.lv, Twitter.com un Instagram.com, bērnu un jauniešu bibliotēkai ―Zinītis‖ ir konts 

Instagram.com. Sekojot līdzi pēdējo gadu tendencēm, aktīvāka komunikācija notiek caur Facebook 

kontiem, sekotāju skaits katru gadu ievērojami palielinās un to apliecina arī bibliotēku statistikas rādītāji.   

Šobrīd bērnu un jauniešu bibliotēkas ―Zinītis‖ Facebook.com kontam ir 331 sekotājs (2019. gadā – 240), 

Jelgavas Pārlielupes bibliotēkai – 361 sekotājs (2019. gadā – 145), bet Miezītes bibliotēkai – 187 sekotāji 

(2019. gadā – 130). 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. 

Apskatot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Facebook lapas statistiku, var redzēt, ka populārākais ieraksts 

pārskata gadā bija raidījumu cikla ―Literatūre‖ tūroperatoru Martas Seleckas un Gustava Terzena 

aicinājums doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt 20 latviešu autoru grāmatas līdz 2020. gada beigām.  Otrajā 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka
http://www.facebook.com/jelgavasbiblioteka
http://www.twitter.com/jelgavasbiblio
http://www.twitter.com/jelgavasbiblio
http://www.twitter.com/jelgavasbiblio
http://www.twitter.com/jelgavasbiblio
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vietā ierindojās ieraksts par bibliotēkas simtgadi ―Mums šodien 100!‖. Trešajā vietā ir JPB sagatavota 

videoinstrukcija par pašapkalpošanās iekārtas lietošanu (sk. 10.1. attēlu).  

 

10.1. att. JPB populārākās publikācijas sociālajā tīklā Facebook.com 2020. gadā 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

2020. gads bibliotēkā tika iesākts ar vērienīgu un iedvesmojošu pasākumu vecākiem K. Barona zālē 

"Mūsdienu bērni motivācijas labirintos", tajā piedalījās 60 apmeklētāji. Visi klātesošie vecāki vēlējās, lai 

bērni vairāk lasītu, par to arī tika runāts un diskutēts. 

Savukārt 9. janvārī  Jelgavas pilsētas bibliotēka K. Barona zāli ieskandināja ar bezmaksas 

kinoseansu ―Jelgava 94‖, kur ikviens interesents tika aicināts uz tikšanos ar rakstnieku, slavenā kulta 

romāna ―Jelgava 94‖ autoru Jāni Joľevu. 

Tika atvērtas arī vairākas izstādes. Izstādē ―Portreti‖ bija aplūkojamas Ata Luguza portretu tēmai 

veltītas gleznas un pazīstamā Jelgavas fotomeistara Jura Zēberga darbi, kā arī vairāki Iecavas mūzikas un 

mākslas skolas audzēkľu ar pasteļkrītiľiem tapušie pašportreti.  Izstāde "Sauļus Kropis – 60: Baltijas 

grāmatu rakstu" tika veltīta Sauļa Kropa jubilejai. 

Prieku sagādāja bibliotēkas spēja būt daudzpusīgai: bibliotēkā tika noorganizēts un interesentu 

apmeklēts seminārs dārzkopjiem par dekoratīvajām graudzālēm. 

Un tad sākās laiks, kas paliks ne vien bibliotēkas vēsturē, bet visas pasaules vēstures lappusēs. 

Covid-19 un ierobeţojumi, mainīšanās līdzi laikam, sejas maskas, aizsargvairogi, dezinfekcijas līdzekļi, 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2734649806620152
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2734649806620152
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2734649806620152
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2749561561795643
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2749561561795643
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2745304778887988
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2745304778887988
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/ms.c.eJxFzMENADEIA8GOTuAAhv4bO4ko8B3Zi2QQASlhKfnhgdM8zRZgClcdOA2SD06D1QI7GjIQHcUuqhc~_4NpgMXCj3MWN2kS97gIPIhviPKD3BfgBiRkwhA~-~-.bps.a.2876726089079189/2876726209079177/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/ms.c.eJxFzMENADEIA8GOTuAAhv4bO4ko8B3Zi2QQASlhKfnhgdM8zRZgClcdOA2SD06D1QI7GjIQHcUuqhc~_4NpgMXCj3MWN2kS97gIPIhviPKD3BfgBiRkwhA~-~-.bps.a.2876726089079189/2876726209079177/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2782762358475563
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2782762358475563
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roku mazgāšana, līdz āda kļuvusi raupja, darba organizēšana, lai katrs atrastos tālāk viens no otra, 

distancēšanās. 

Kad bibliotēkas slēgtas, darbs turpinājās, piemēram,  čakli strādājot, lai īstenotu sen lolotas idejas. 

Tapa videopamācība, kā strādāt ar bibliotēkas pašapkalpošanās iekārtu un grāmatu nodošanas iekārtu. Un 

šādi mēs sveicām savu Jelgavu 755. dzimšanas dienā: https://ej.uz/u9sy. Jelgavas pilsēta bibliotēka par 

īpašu aktivitāti saľēma balvu no Kultūras informācijas sistēmu centra un uzľēmuma "Tilde" rīkotajā 

erudīcijas spēlē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!" 

2020. gada 10. jūnijā tika atzīmēta mūsu bibliotēkas 100. dzimšanas diena. Bez viesiem, bet tomēr 

visi kopā. Jūnijā Covid-19 bija pierimis. Tika saľemti sveicieni no kolēģiem gan tepat Latvijā, gan no 

citām valstīm. Tas aizkustina mūsu sirdis vēl joprojām un liek ticēt, ka, iesoļojot nākošajā simtgadē, mēs 

būsim vajadzīgi un mūsu darbs būs novērtēts. 

Otrs un ne mazāk svarīgs notikums Jelgavas pilsētā bija bērnu un jauniešu bibliotēkas  ―Zinītis‖ 

pārcelšanās uz jaunām renovētām telpām Zemgales prospektā 7. Tika iegūtas ne vien telpas, bet TELPAS, 

kur strādājuši vairāki mākslinieki, lai viss būtu skaists un estētiski pievilcīgs ne tikai apmeklētājiem, bet arī 

darbiniekiem. Paldies māksliniekiem Mārim Grinbergam par grāmatu koku, Tālivaldim Langenfeldam par 

noformējumu un zīmējumiem uz stikla vitrīnām! Paldies Agnesei Ločmelei par brīnišķīgo sienas 

gleznojumu. ―Zinītis‖ noteikti ir skaistākā Jelgavas bibliotēka, lai arī varētu vēlēties vairāk plašuma. 

Noskaľu, miera un laimes sajūtu Jelgavas pilsētas bibliotēkā ienesa SIA ―Dārzs‖ un bibliotēkas 

darbinieku kopīgi izveidota ziedu pušķu izstāde, kuru apmeklēja daudzi jo daudzi jelgavnieki. Šādas 

izstādes sadarbībā ar SIA ‖Dārzs‖ notiek jau 6. gadu. 

Bibliotēka tika popularizēta, tai piedaloties velobraucienā, kam šoreiz tika dots nosaukums "Manai 

pilsētai 755". Jelgavas pilsētas bibliotēkas komandu atzina par saliedētāko kolektīvu, un mēs saľēmām 

balvu. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 2020. gada rudenī  piedalījās tehnikas un inovāciju festivālā 

―Mehatrons", piedāvājot apmeklētājiem darboties ar legorobotiľu, atdzīvināt pašu izkrāsotu zīmējumu, 

spēlējot daţādas prāta spēles un, protams, iespēju ieskatīties grāmatās, kur stāstīts par izgudrojumiem, un 

arī paľemt līdzi kādu lasītāju dāvinātu grāmatu. 

2020. gadā vienīgā ģimenes diena norisinājās Pārlielupes bibliotēkā, kur vienlaicīgi notika gan 

Mazo pūcēnu skoliľa, gan ģimenes diena. RAF dzīvojamā rajonā redzētie mazie trīsgadnieki ejam ar 

pūčulēnu somiľām sagādāja neviltotu un aizkustinošu prieku. 

2020. gada 22. oktobrī K. Barona zālē, ievērojot visus drošības noteikumus, visas iespējamās 

klausītāju vietas aizľēma ļaudis, kurus interesēja seminārs-diskusija ―Industriālās attīstības ceļi un gaita 

mūsdienu pasaulē un Jelgavā‖, kuru tiešraidē vēroja vairāki simti interesentu. Bibliotēka pulcēja Jelgavas 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2918031858281945
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2918031858281945
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.2918031858281945
https://www.youtube.com/watch?v=javiLYgsAVw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=javiLYgsAVw&t=3s
https://ej.uz/u9sy
https://ej.uz/u9sy
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bibliotekai-balva-par-aktivitati-latvijas-monetu-spele/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3096917283726734
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3096917283726734
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3101832766568519
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3101832766568519
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3280307162054411
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3280307162054411
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-biblioteka-iegust-balvu-velobrauciena-manai-pilsetai-755-1183/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-biblioteka-iegust-balvu-velobrauciena-manai-pilsetai-755-1183/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3333555073396286
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3333555073396286
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3333555073396286
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3331491273602666
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3331491273602666
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
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uzľēmējus, un tā parādīja veiksmīgu sadarbību ar Zinātľu Akadēmiju un vērā ľemamiem referentiem, kuru 

referāti un vēlāk diskusijas tika uzklausīti ar lielu interesi un aktīvu līdzdalību. 

2020. gada 29. oktobrī tika turpināti tiešraiţu cikli: šoreiz tikšanās ar rakstnieku Jāni Ūdri. Sekot arī 

šai tikšanās reizei varēja Jelgavas pilsētas bibliotēkas Facebook kontā. 

Vēl 25. oktobrī  K. Barona zālē tika pagūts klātienē atvērt Rasmas Urtānes grāmatu ―Baiba‖ par 

Baibu Rivţu, kas ir Latvijas ekonomiste, augstskolas pasniedzēja un politiķe, Latvijas Lauksaimniecības un 

meţa zinātľu akadēmijas prezidente, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas 

Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātľu 

apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, Latvijas Zinātľu akadēmijas viceprezidente un akadēmiķe. 

B. Rivţa bijusi arī Izglītības un zinātnes ministre, kā arī 9. Saeimas deputāte. Jelgavniekiem B. Rivţa ir 

labi pazīstama arī kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēja un profesore. 

2020. gads paliek atmiľā kā mūsu bibliotēkas 100. dzimšanas dienas gads, tāpēc ar lielu 

gandarījumu un prieku varam pateikties par Jelgavas fotomākslinieka Jura Zēberga skatījumu uz mums, uz 

grāmatu nozīmi cilvēku dzīvēs no bērnības līdz sirmam vecumam izstādē "Jelgava. Bibliotēka. Mēs. 

Simtgades impresijas. Grāmata‖. 

Tāpat pateicība mākslas studijas ―Mansards‖ audzēkľiem par Jelgavas bibliotēku zīmēšanu un 

gleznošanu, un izstādi  ―Vai redzi? Bibliotēka!‖. 

Jāpiebilst, ka abas izstādes tiek piedāvātas kā ceļojošās! 

Šajā ierobeţojumu un distancēšanās laikā svētki ir būtisks cilvēku iepriecināšanas laiks. Bibliotēka 

tika izgaismota valsts svētkos  un rotāta Ziemassvētku laikā, kas priecē gan apmeklētājus, gan pašus 

darbiniekus. 

Tā kā visas 4 bibliotēkas Jelgavā ir bijušas gan atvērtas lasītājiem, gan slēgtas, tad lielu darbu esam 

ieguldījuši, strādājot sociālajos tīklos un reklamējot gan mūsu abonētās datubāzes, gan brīvpieejas resursus 

internetā. Jau par tradīciju kļuvušas #Egrāmatupirmdiena un #Nedēļasgrāmata; šie tēmturi stāsta par 

grāmatām, kuras lasāmas gan elektroniski, gan papīra formātos un tiek reklamētas bibliotēkas sociālajos 

tīklos. Lai attālināti ieinteresētu par grāmatām, tiek izmantots kamišibai jeb papīra teātris: https://ej.uz/hqbs 

. Ziemeļvalstu literatūras nedēļā mūsu stāsts tika stāstīts ar videosiţetu starpniecību un tas noteikti kļūs par 

tradīciju, jo uzrunā ievērojami lielāku sabiedrības daļu nekā klātienes apmeklējumi. Un tomēr, tomēr – 

klātienes apmeklējumam ir citāds šarms un vibrācijas! 

Ļoti spēcīgi un atraktīvi šajā dīvainajā laikā sevi parādījušas visas 3 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

filiāles: Pārlielupes un Miezītes bibliotēkas, un bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖. Bibliotēkas 

filmējušas savus videostāstus un daţādas radošas aktivitātes. Piemēram, Miezītes bibliotēka publicējusi 

veselu ciklu, kā gatavot mazdāvaniľas: https://ej.uz/ozrq. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1034372240361561&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1034372240361561&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/photo?fbid=3552721788125568&set=pcb.2877946619104604
https://www.facebook.com/photo?fbid=3552721788125568&set=pcb.2877946619104604
https://www.facebook.com/photo?fbid=3500842809980133&set=pcb.2862173534015246
https://www.facebook.com/photo?fbid=3500842809980133&set=pcb.2862173534015246
https://www.facebook.com/photo?fbid=3500842809980133&set=pcb.2862173534015246
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/vai-redzi-biblioteka-aicinam-aplukot-makslas-studijas-mansards-audzeknu-darbus-1218/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/vai-redzi-biblioteka-aicinam-aplukot-makslas-studijas-mansards-audzeknu-darbus-1218/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3543712932380498
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Jelgavasbiblioteka&set=a.3621790414572749
https://www.facebook.com/hashtag/egr%C4%81matupirmdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmSTzPL7CjvydMdlepluh9Se1TpLRFF86XblMiAkPAU8g_yik92hpTBxRmLlI-WlXM2jHlnmMXaXQghuQBuMx62pbwj0AQ41RPteDcBHLoIOPr0we3z7FaUr66QaC7DTzw23xzMjY_NzhJVZots5mzfyxfnu51qzn_nTSiURuycW9ibZjVsB9HFELuQ_al9MU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/egr%C4%81matupirmdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmSTzPL7CjvydMdlepluh9Se1TpLRFF86XblMiAkPAU8g_yik92hpTBxRmLlI-WlXM2jHlnmMXaXQghuQBuMx62pbwj0AQ41RPteDcBHLoIOPr0we3z7FaUr66QaC7DTzw23xzMjY_NzhJVZots5mzfyxfnu51qzn_nTSiURuycW9ibZjVsB9HFELuQ_al9MU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ned%C4%93%C4%BCasgr%C4%81mata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEhZB47sQFCrA8i7CF9dJZdGqqkdK53lla2hiFAtz6oRdhRRLa3l0gvZz8M1idz82bv9Xhils_z5sP2yDO9z6590tJtETp6sRe-ed22zHuMLaO1E7jmJq4DthK8vZq2fj2pqMD-M8XUvHN1CoHz-oUOy8RBavbqKQseV7OK1W7-Df6TXZpc5PxsUSWcDQRKoI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ned%C4%93%C4%BCasgr%C4%81mata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEhZB47sQFCrA8i7CF9dJZdGqqkdK53lla2hiFAtz6oRdhRRLa3l0gvZz8M1idz82bv9Xhils_z5sP2yDO9z6590tJtETp6sRe-ed22zHuMLaO1E7jmJq4DthK8vZq2fj2pqMD-M8XUvHN1CoHz-oUOy8RBavbqKQseV7OK1W7-Df6TXZpc5PxsUSWcDQRKoI&__tn__=*NK-R
https://ej.uz/hqbs
https://ej.uz/hqbs
https://www.youtube.com/watch?v=hHD9Emmf2cw
https://www.youtube.com/watch?v=hHD9Emmf2cw
https://ej.uz/ozrq
https://ej.uz/ozrq
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Pārlielupes bibliotēka aicina lasīt, un tas tiek parādīts ļoti atraktīvi: https://ej.uz/8c1p. 

Bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖ ieguvusi jaunas telpas un strādā, pievēršoties darbam ar 

netradicionālām metodēm; realizēts VKKF projekts ―Visi zin...‖ un nofilmēta animācijas filma (ieskats 

šeit: https://ej.uz/rizf). Jaunie animatori, kuri piedalījušies filmas tapšanā, šo pieredzi vērtē ļoti augstu. 

2021. gadā šo filmiľu varēs parādīt arī plašai publikai. Bērnu un jauniešu bibliotēkai ―Zinītis‖ izveidojusies 

cieša sadarbība ar jauniešu organizācijām Jelgavā un arī ar draugu, un līdzīgi domājošu jauniešu kopienām. 

Par Jelgavas bibliotēku gada galveno pasākumu pilsētā noteikti var nosaukt Jelgavas Dzejas dienu  

organizēšanu. 2020. gadā tika aizvadītas Dzejas dienas, kuru vadmotīvs bija ―Drupatas no Dieva galda‖, 

iedvesmojoties no šī gada februārī mūţībā aizgājušā latviešu dzejnieka Leona Brieţa dzejas rindām. Jau 

tradicionāli Jelgavas ielās ripoja Dzejritenis, un norisinājās vakara dzejas lasījumi K. Barona zālē. Noteikti 

iesakām noskatīties šo video: https://ej.uz/8yc3, kur atdzīvojusies Olgas Šilovas tautumeita un dzeju lasa 

Baiba Īvāne. 

Cits video materiāls: https://ej.uz/7ep8. 

Lai netiktu aizmirsts savulaik Jelgavā cienījamais grāmatizdevējs un sabiedriskais darbinieks, 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir apľēmusies kopt Jura Landsberga atdusas vietu Baloţu kapos, un aktualizēt 

turpmākās publikācijās senās grāmatniecības tradīcijas Jelgavā. 

Tiek organizēti daţādi konkursi mūsu lasītājiem, tostarp ―Bibliotēkai 100‖. 

Un noteikti projekts "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" ir bibliotēku 

popularizējošs notikums, jo spēcīgi rezonēja sabiedrībā. Šis lielais iepirkums bija iespējams pateicoties LR 

Kultūras ministrijas finansējumam. 

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

2020. gada lielākais izaicinājums ir Covid-19 izraisītā krīze, publicitāte, kad  darbs tika pavērsts 

jaunos virzienos; tomēr sasniegt vienu daļu auditorijas noteikti nav izdevies, jo mūsu senioriem un daļai 

sabiedrības nav pieejams internets, un vēl viena daļa sabiedrības ir nogurusi no ekrāniem un visa digitālā. 

Darbs digitālajā sfērā ir noticis lēcienveidīgi, arī Jelgavas pilsētas bibliotēka aktīvi strādājusi visās mūsu 

darbības jomās, publicējot informāciju gan tīmekļvietnē, gan sociālajos tīklos. Iespējas savu informāciju 

ievietot internetā ir milzīgas, bet kā jau iepriekš norādīts, visu sabiedrību tāda veida publicitāte nesasniedz. 

 

 

 

 

https://ej.uz/8c1p
https://ej.uz/8c1p
https://ej.uz/rizf
https://ej.uz/rizf
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/a.646961088722378/3456337964451329/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/a.646961088722378/3456337964451329/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-dzejas-diena-pulce-dzejas-milotajus-1180/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-dzejas-diena-pulce-dzejas-milotajus-1180/
https://ej.uz/8yc3
https://ej.uz/8yc3
https://ej.uz/7ep8
https://ej.uz/7ep8
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-darbinieki-parnem-rupes-par-jelgavas-gramatnieka-kapavietu-1164/?fbclid=IwAR1ckpqWXgnYZ06rjkvTUYi49oY6NyqC4LzkI8QKs9mrtYB2BcTysKw4UeM
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-darbinieki-parnem-rupes-par-jelgavas-gramatnieka-kapavietu-1164/?fbclid=IwAR1ckpqWXgnYZ06rjkvTUYi49oY6NyqC4LzkI8QKs9mrtYB2BcTysKw4UeM
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3072752509476545/3072748549476941/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3072752509476545/3072748549476941/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums  

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura finansēta no Jelgavas pilsētas budţeta. Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās filiālēm 2020. gadā  

bija plašs sadarbības tīkls: 

 Jelgavas pilsētas pašvaldība (tiek saľemts gan finansējums, gan informacionālais un visa veida 

atbalsts); 

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

metodisko un konsultatīvo vadību; ―Grāmatu svētki‖ Līvbērzes kultūras namā); 

 Ozolnieku novada pašvaldība (līgums ar Ozolnieku novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām 

par metodisko un konsultatīvo vadību); 

 Jelgavas Izglītības pārvalde (atbalsts daţādu jautājumu risināšanā); 

 Jelgavas izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes (informācijpratība, ekskursijas, izglītojoši 

pasākumi visu vecumu bērniem un jauniešiem, dalība projektā ―Zenit stāsti‖, sadarbība Dzejas 

dienās); 

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

daţādu jautājumu risināšanā); 

 Jelgavas mūzikas vidusskola (muzikālo noformējumu veidošana daţādos Jelgavas bibliotēku 

pasākumos; dalība Jelgavas Dzejas dienās 2020 ―Drupatas no Dieva galda‖); 

 Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jauniešu centrs (jauniešu centra brīvprātīgie 

jaunieši aktīvi iesaistījās projekta ―Zenit stāsti‖ realizēšanā). 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 CSDD un Valsts policijas Jelgavas nodaļa (Līgums ar CSDD par ―Veloskolas‖ darbību un 

velosipēdista braukšanas eksāmena kārtošanu bibliotēkā, Valsts policijas atbalsts ―Veloskolas‖ 

satura veidošanā, Dzejas dienu Dzejriteľa brauciena drošības nodrošināšana); 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka (publisko bibliotēku metodiskā vadība, daţādu iniciatīvu 

uzturēšana, piem., ―Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība‖, ―Bērnu, jauniešu un vecāku 

ţūrija‖, informatīvais atbalsts saistībā ar Covid-19 krīzi); 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (projekta ―Grāmatu starts‖ apakšprogramma 

―Pūcītes skola‖ visās Jelgavas bibliotēkās); 
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 Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobeţu sadarbības 

programmas 2014.–2020. gadam projekts ―Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās daţādu 

paaudţu apmeklētājiem pierobeţas reģionā‖); 

 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 "Noturīgais tango – augam kopā ar 

bibliotēku‖;  

 Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (jau tradicionāli tiek ľemta dalība 

jauno speciālistu sekcijas organizētajā Libday.lv, pārskata gadā ar savu redzējumu par vienu dienu 

bibliotēkas dzīvē turpinājām dalīties sociālajos tīklos https://ej.uz/zjbr) ; 

 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa (informatīvs 

atbalsts); 

 Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā (seminārs par demokrātijas un pilsoniskas sabiedrības 

vērtību iedzīvināšanu bibliotēkās caur rotaļām, spēlēm un atraktīviem mācību un uzskates 

materiāliem bērniem un jauniešiem); 

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

 Dobeles novada Centrālā bibliotēka (bibliotekārā sadarbība, izstāţu apmaiľa, profesionālās 

pilnveides pasākumi, kopīgi organizēti LBB Zemgales nodaļas semināri); 

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

Zemgales nodaļas semināri); 

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

akadēmiķi Baibu Rivţu); 

 SIA “Dārzs” (ziedu izstādes); 

 Jelgavas Latviešu biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, piemēram, seminārs-diskusija 

―Industriālās attīstības ceļi un gaita mūsdienu pasaulē un Jelgavā‖, kuru moderēja mākslas 

zinātnieks Ojārs Spārītis); 

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

rīkoti regulāri jauno grāmatu apskati biedrībā); 

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

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

mākslinieciskais noformējums pilsētā, mākslas studijas audzēkľu izstāde, kur zīmētas un gleznotas 

https://ej.uz/zjbr
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3234645583287236/3234639509954510/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3234645583287236/3234639509954510/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3234645583287236/3234639509954510/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4552438788130360&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4552438788130360&type=3
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Jelgavas bibliotēkas ―Vai redzi? Bibliotēka!‖ un bērnu mākslas darbi, kas rotā bibliotēkas un blakus 

esošās ēkas sienu ―Senā Jelgava‖, tādējādi radot vēl vienu tūrisma objektu Jelgavā); 

 Jāņa Čakstes memoriālais muzejs “Auči” (joprojām tiek aprūpēts ābeļdārzs, kurš tika iestādīts 

kopā ar Jelgavas Latviešu biedrību par godu Latvijas 1.  prezidentam); 

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

lasītājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – bezmaksas lasāmbrilles); 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte (informacionāls atbalsts, ziľu par bibliotēkā 

organizētajām aktivitātēm ievietošana universitātes mājaslapā); 

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

grāmatu, attēlu, rokrakstu izstādes); 

 LU Akadēmiskā bibliotēka (14.07.2020. noslēgts sadarbības memorands); 

 Biedrība “HP Canis Latvia” (kanisterapijas suľu saimnieces   Sabīne Grobiľa un Kristīne  Zaķe 

reizi mēnesī dodas uz Miezītes bibliotēku un bērnu un jauniešu bibliotēku ―Zinītis‖, lai novadītu 

nodarbības bērniem ar lasīšanas grūtībām‖); 

 Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Zviedrijas vēstniecība Latvijā   

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

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

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

skola‖ un ―Bibliotekārs caur fotoobjektīvu‖ – fotogrāfa Jura Zēberga bibliotekāru portreti, veltījums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. dzimšanas dienā); 

 Dzejnieku klubs “Pieskāriens” (dzejas krājuma ―Zemgales vācelīte 2020‖ dāvinājums); 

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

bibliotēkas sarīkojumos); 

 Vecmāmiņu klubiņš Miezītes bibliotēkā (ikmēneša tikšanās, klubiľa biedru iesaistīšanās 

bibliotēkas sarīkojumos); 

 Lasītāju klubiņš Pārlielupes bibliotēkā (ikmēneša tikšanās, klubiľa biedru iesaistīšanās 

bibliotēkas sarīkojumos); 

 SIA “ArtSmart” (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā ―Lauku un reģionālās 

bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖). 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5027687123938855&set=pcb.5027689097271991
https://www.facebook.com/photo?fbid=5027687123938855&set=pcb.5027689097271991
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3710800308960883&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3710800308960883&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ANNO1524&set=a.1219985975022043
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ANNO1524&set=a.1219985975022043
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/biblioteka-berni-gramatas-lasa-ari-kopa-ar-suniem-1193/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3240290882722706/3240287062723088/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3240290882722706/3240287062723088/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3240290882722706/3240287062723088/
https://www.facebook.com/jelgavaslatviesubiedriba/photos/pcb.4582861545122073/4582851555123072
https://www.facebook.com/jelgavaslatviesubiedriba/photos/pcb.4582861545122073/4582851555123072
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Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 Padebornas Universitāte, Vācija (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā ―Lauku 

un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖);  

 Rijekas pilsētas bibliotēka, Horvātija (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā 

―Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖);  

 Nevalstiskā organizācija “Mine Vaganti”, Itālija (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas 

projektā ―Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖);  

 Diona Olimpa pašvaldība, Grieķija (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā 

―Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzľēmējdarbības centri‖);  

 Lietuvas vēstniecība Latvijā (izstāde ―Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu‖); 

 Reikjavīkas Pilsētas bibliotēka, Islande (sadarbības partneris Ziemeļu Ministru padomes izglītības 

un pētniecības mobilitātes programmas Nodrplus projektā ―Pieaugušo informācijpratības 

veicināšana – Islandes bibliotēku pieredze‖); 

 Višinska publiskā bibliotēka, Lietuva (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā 

―Jaunieši košāki par iztēli‖.  

 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Jelgavas pilsētas bibliotēka nepārtraukti līdzdarbojas daţādos pilsētai svarīgos projektos, tādējādi 

stiprinot savu pārstāvniecību un reprezentējot bibliotēku visos pārvaldes un vietējās kopienas līmeľos. 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 ir atklātas jaunas, renovētas 

telpas bērnu un jauniešu 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. 
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs  

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskajā pārraudzībā atrodas 22  Jelgavas un 4 Ozolnieku novadu 

bibliotēkas un 1 ārējais apkalpošanas punkts Emburgā. Ar abiem novadiem noslēgti līgumi par funkcijām 

un to izpildei nepieciešamo finansējumu.  

Abu novadu bibliotēkas darbojās stabili, ar finansējumu, kurš nodrošināja funkciju izpildi. Sakarā 

ar vadītājas ilgstošu prombūtni darbinieku maiľa notikusi Garozas bibliotēkā, Lielvircavas bibliotēka 

pārcēlusies uz citām  telpām.  

Jelgavas novada bibliotēkas apmeklēja 30 % , Ozolnieku novada bibliotēkas 17 % attiecīgā novada 

iedzīvotāju. Neraugoties uz pārtraukumiem bibliotēku darbā, lasītāju skaits nav būtiski samazinājies, 

Ozolnieku novadā pat palielinājies (sk. 12.1. tabulu).  

12.1. tabula 

Lietotāju skaits Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās 

 2019 2020 +/- salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu 

Jelgavas novads 6 909 7 032 -123 

Ozolnieku novads  1 751 1 730 +21 

 

2020. gadā tika iezīmētas šādas metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes: 

 bibliotekāro darbinieku profesionālā pilnveide; 

 bibliotēku pakalpojumi, tajā skaitā attālinātie; 

 bibliotēku darbs ar vietējo kopienu, jo īpaši bērniem un pusaudţiem. 

Jelgavas novadam nav savas novada centrālās bibliotēkas, līdz ar to metodiskās vadības funkcijās 

ietilpst arī Jelgavas novadu bibliotēku darbības koordinācija, publicitāte, bibliotēku iesaiste novada 

aktivitātēs utt. 

 

Nozīmīgākais 2020. gadā: 

 Jelgavas novada bibliotekāru vērtēšana. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs Jelgavas novadā tiek veikts ciešā sadarbībā ar Jelgavas novada 

Kultūras pārvaldi. 2020. gada janvārī notika pašvaldības darbinieku, tajā skaitā  bibliotekāru, novērtēšana, 

kurā piedalījās arī JPB metodiķis. Tika sagatavotas vērtējuma un pašvērtējuma anketas, notika 

konstruktīvas sarunas klātienē par problēmām, iecerēm un bibliotēku tālāku attīstību. Šādā veidā 

darbinieku novērtēšana Jelgavas novadā notika pirmoreiz. Novērtēšanā noformulējās darba virzieni 
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turpmākajam, tika atrisināti arī vairāki saimnieciski jautājumi par bibliotēku uzturēšanu,  un šis pasākums, 

kaut arī darba un laika ietilpīgs, vērtējams ļoti pozitīvi. 

 Projekts VKKF ―Tikšanās ar bērnu literatūras autoriem Jelgavas novada bibliotēkās‖. 

Tā kā tika mainīta Jelgavas novada grāmatu svētku koncepcija un bērnu autori pasākuma 

programmā vairs netika iekļauti,  tad radās doma par atsevišķu lasīšanas veicināšanas pasākumu rīkošanu 

ar bērnu rakstnieku piedalīšanos. Projekta ietvaros notika 4 daţāda vecuma auditoriju tikšanās ar autoriem, 

kuri raksta bērniem – Inese Valtere viesojās Sesavā, Agija Staka – Nākotnē, Luīze Pastore – Zaļeniekos, 

Andra Manfelde – Kalnciema vidusskolā. 

 Jelgavas novada 19. grāmatu svētki. 

Katru gadu grāmatu svētki notiek citā vietā – šoreiz Līvbērzes pagasta renovētajā kultūras namā. 

Gandarījums par kupli apmeklēto pasākumu, apmeklētāju ieinteresētību un atsaucību. Šie grāmatu svētki 

vēsturē ieies ar grāmatas ―Šūlmaľu dzimtas hronika‖ atvēršanu, kuras sagatavošanā, izdošanā vislielāko 

darbu ieguldīja Ūziľu bibliotēkas vadītāja. 

 Bibliotēku darba publicitāte. 

Turpina darboties konts vietnē facebook.com ―Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkas‖ 

https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas/, kurš regulāri tiek papildināts ar 

jaunumiem un kuru aplūkojot var gūt priekšstatu par bibliotēku aktualitātēm. Iepriecinoši, ka šim kontam ir 

401 sekotājs. Sagatavotas 3 publikācijas laikrakstam ―Jelgavas novada ziľas‖, rosināti pagastu bibliotekāri 

veidot informācijas par savām bibliotēkām. 

 

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

12.2. tabula 

Nozīmīgākie profesionālās pilnveides pasākumi Jelgavas reģionā 2012. gadā 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.   JPB 

mācību 

klase 

JPB Praktiskas nodarbības 

bibliotēku statistikas 

sagatavošanā un 

kultūras kartes 

aizpildīšanā 

12 3 

https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas/
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2. 05.02.20 JPB JPB LVKFFDA kolekcijas 

un portāls 

redzidzirdilatviju.lv 

LV Neredzīgo 

bibliotēkas pakalpojumi 

 56 

Arī skolu 

bibliotekāri 

4 

3. 22.07.20 JPB 

mācību 

klase 

JPB Novadpētniecības 

materiālu krājums, 

ierakstu veidošana, 

anotāciju pievienošana 

BIS ALISE 

8 4 

4. 31.07.20   JPB Pieredzes brauciens uz 

Talsu Galveno 

bibliotēku 

32 

Pilsētas 

bibliotekāri 

8 

5. 05.08.20 JPB JPB kopā ar 

Europe Direct 

Jelgavas 

nodaļu 

Vitamīns ES – Eiropas 

Kustības Latvijā 

vadītājas  L.Valdmanes 

seminārs par ES 

jautājumiem 

28 

Pilsētas un 

novadu 

bibliotekāri 

3 

6. 19.08.20 Vircavas 

tautas 

nams 

LBB 

Zemgales 

nodaļa 

LBB Zemgales nodaļas 

vasaras seminārs 

70 7 

7. 26.08   JPB Pieredzes brauciens uz 

Lielvircavas, 

Pilsrundāles, Gailīšu 

pagasta bibliotēkām 

23 8 

 

Pārskata gadā 5 pagastu bibliotēku darbinieki piedalījās LR Kultūras ministrijas atbalstītajās 

mācībās bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Kursi guvuši ļoti augstu vērtējumu un 

iegūtās zināšanas jau tiek pielietotas praktiski. Tika iesāktas praktiskās nodarbības ―Novadpētniecības 

materiālu krājums, ierakstu veidošana, anotāciju pievienošana BIS ALISE‖, kuras diemţēl Covid-19 

pandēmijas dēļ netika pabeigtas. 

Par jauku notikumu šajā visai saspringtajā laikā izvērtās pieredzes brauciens uz Lielvircavas, 

Pilsrundāles, Gailīšu pagasta bibliotēkām. It kā pavisam tuvu Jelgavai un kolēģi labi zināmi, bet iegūts 

daudz  jaunu iespaidu – iepazītas bibliotēkas ar interesantu darba saturu, modernu iekārtojumu. 
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Novadu iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšanā iesaistās visi JPB speciālisti atbilstoši savam 

darba virzienam – BIS ALISE sistēmbibliotekāre, Lasītāju apkalpošanas nodaļas darbinieki, SBA 

speciālists, kā arī ļoti nozīmīgs darbs tiek veikts organizējot praktiskās nodarbības JPB mācību klasē. 

 

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

2020. gadā izglītības iestāţu bibliotekāri piedalījās seminārā ―Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīva  kolekcijas un portāls redzidzirdilatviju.lv. LV Neredzīgo bibliotēkas 

pakalpojumi‖. 

Konsultatīvais atbalsts skolu bibliotēkām galvenokārt saistās ar darbu BIS ALISE, kuru nodrošina 

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

tematika: krājuma uzskaite, darbs ar SBA moduli, datu atlase,  krājuma esamības pārbaude 

(inventarizācija), meklēšana WebPAC, lietotāju kontu datu rediģēšana u.c.  

Izveidotas skolu bibliotēku vēstkopas un regulāri tiek pārsūtīta no LNB saľemtā informācija skolu 

bibliotēkām.  

 

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Galvenā sadarbība notiek ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām – Kultūras pārvaldēm un 

pagastu pārvalţu vadītājiem. Īpaši jānovērtē sadarbība ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldi. Būtiskākie 

bibliotēku attīstības jautājumi tiek savstarpēji saskaľoti un meklēti optimālākie risinājumi. Nostiprinās 

sadarbība ar Izglītības pārvaldēm darbā ar skolu bibliotēkām. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības 

Kā jau visu sabiedrību, tā arī bibliotēkas un līdz ar to metodisko darbu, ietekmēja Covid-19 vīrusa 

izraisītie notikumi. Jāatzīst, ka pandēmijai sākoties, bibliotēku darbība no pašvaldības puses bija vāji 

koordinēta. Ziemas periodā, pandēmijai atsākoties, jau bija iegūta pieredze, un bibliotekāru attālinātajam 

darbam  tika izvirzīti striktāki nosacījumi un līdz ar to vieglāk ―pieejami‖ metodiķim. 

Ľemot vērā epidemioloģiskās situācijas ietekmi uz mūsu dzīvi kopumā, arī vairākas ieceres 

metodiskā darba jomā netika realizētas. Tas paliek nākamajam gadam. 

Ieteikums profesionālās pilnveides vajadzībām. 

Ľemot vērā to, ka izglītības iestāţu bibliotēkās notiek kadru mainība, kā ar pieaug prasības šo 

bibliotēku darbam un līdz ar to rodas vajadzība pēc sistemātiska metodiskā un konsultatīvā atbalsta, 
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metodiķiem nepieciešami semināri, mācības par skolu bibliotēkām – krājuma veidošanu, uzskaiti, kultūras 

kartei nepieciešamo datu apkopošanu, skolās pieejamām datubāzēm, labāko bibliotēku pieredzi. 
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Pielikumi 
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1. pielikums  Jelgavas pilsētas bibliotēkas, tās filiālbibliotēku, Jelgavas un Ozolnieku novadu 

pašvaldību bibliotēku publikāciju pārskats 

 

DARBA PĀRSKATS PAR 2020. GADU – PUBLICITĀTES PASĀKUMI 

Medijs 

J
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K
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p
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www.jelgavasvestnesis.lv 3 3 4 5 4 6 0 0 0 0 2 2 29 

www.jelgava.lv 15 11 9 11 12 11 3 7 12 7 9 7 114 

www.zz.lv 13 17 10 14 13 9 3 9 11 9 2 7 117 

www.jelgavniekiem.lv 1 6 4 4 5 2 1 1 4 2 3 2 35 

www.biblioteka.lv 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

www.novaja.lv 3 4 5 1 5 2 2 0 4 3 4 3 36 

www.la.lv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

www.delfi.lv 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

www.diena.lv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

www.lcb.lv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOPĀ 36 42 32 36 39 31 9 17 31 21 21 21  

 

Kopā 2020. gadā – 336 publikācijas elektroniskajos medijos (2019. gadā – 323 publikācija) 
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 01.2020.  

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 11 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 93 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 913 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 886 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 649 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  15 

www.zz.lv  13 

www.jelgavniekiem.lv 1 

www.novaja.lv  3 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 3 

Citi (news.lv) 0 

Kopā 35 

 

 

Tikšanās ar Jāni Joņevu un kinolentes "Jelgava 94" bezmaksas seanss bibliotēkā! 

02.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiksanas-ar-jani-jonevu-un-kinolentes-jelgava-94-bezmaksas-seanss-

biblioteka!/ 

 

9. janvārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāľa 

Barona zālē ikvienu interesentu aicinām uz tikšanos ar 

rakstnieku, slavenā kulta romāna "Jelgava 94" autoru Jāni 

Joľevu. Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt par rakstnieka J. 

Joľeva radošajām iecerēm, par viľa attiecībām ar savu 

dzimto pilsētu Jelgavu un par to, kā ir būt rakstniekam, 

kura romāns dzīvo savu, neatkarīgu dzīvi ne tikai daţādās 

valodās tulkotā formātā, bet arī kinovalodā. Ieeja pasākuma 

- bez maksas. 

 

Pēc iespējas uzdot rakstniekam sev interesējošus 

jautājumus ikviens aicināts uz kopīgu kinolentes "Jelgavas 94" noskatīšanos. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā J. Joľevam un viľa romānam ir īpaša nozīme, jo autors skolas laikā daudz laika pavadījis 

bibliotēkā, savukārt romāna "Jelgava 94" darbība sākas tieši Jelgavas pilsētas bibliotēkas durvju priekšā un tās 

apkārtnē. 2020. gads ir arī J. Joľeva apaļas jubilejas gads, un lai šī tikšanās un kinoseanss ir kā mūsu sveiciens 

dzimšanas dienā, kas vēl tikai būs. 

 

Jānis Joľevs (1980) ir romāna "Jelgava 94", kurā vēstīts par 20. gadsimta 90. gadu Jelgavu un jauniešu aizraušanos 

ar alternatīvo kultūru un smagā metāla mūziku, autors. Uzaudzis Jelgavā, 1998. gadā beidzis Jelgavas 2. ģimnāziju, 

studējis Latvijas Kultūras akadēmijā. 

 

2013. gadā iznāk rakstnieka pirmais romāns "Jelgava 94". 2014. gadā kopā ar mākslinieku Reini Pētersonu – grāmata 

bērniem "Slepenie svētki", melnās komēdija "Bārdas" autors. Kopš 2002. gada publicē grāmatu recenzijas 

izdevumos "Literatūra un Māksla Latvijā", "Neatkarīgā Rīta Avīze", "Luna", "Kultūras Forums" un "Latvju Teksti". 

Publicējis arī tulkojumus no franču valodas — Bernāra Marī Koltesa lugu "Kokvilnas lauku vientulībā" (2004, 

ţurnāla "Luna" 12. numurā), Pjēra Luisa īsprozu no krājuma "Desmit duči mīlas dialogu" (portālā "Satori", 2004. 

gada 11. oktobrī), Agotas Kristofas romānu "Lielā burtnīca" (2007). 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiksanas-ar-jani-jonevu-un-kinolentes-jelgava-94-bezmaksas-seanss-biblioteka!/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/tiksanas-ar-jani-jonevu-un-kinolentes-jelgava-94-bezmaksas-seanss-biblioteka!/
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Romāns "Jelgava 94" saľēmis daţādus apbalvojumus: 2014. gadā 

sākumā TV raidījuma "100 grami kultūras" balvu "Kilograms 

kultūras", trešo vietu Bērnu ţūrijas 15+ gadu veco lasītāju 

vērtējumā, šajā pašā gadā romāns "Jelgava 94" atzīts par vienu no 

100 latviešu lasītāju visu laiku mīļākajām grāmatām TV šovā "Lielā 

lasīšana", "Delfi" lasītāju specbalva un Jāľa Rozes grāmatnīcu tīkla 

pirktākās grāmatas specbalva. 

 

2014. gada pavasarī romāns saľem Latvijas literatūras gada balvu 

nominācijā "Labākā debija", kā arī Eiropas Savienības Literatūras 

balvu, ko piešķir jaunajiem Eiropas rakstniekiem. 2015. gada 

septembrī Joľevs par romānu "Jelgava 94" ieguva AKKA/LAA 

balvu "Autora balva 2015". 

Ieeja pasākuma - bez pieteikšanās un bez maksas! 

 

Pasākuma laikā publicitātes vajadzībām var tikt filmēts un fotografēts. 

 

Publicēts arī: 

 

Tikšanās ar Jāni Joņevu un kinolentes “Jelgava 94” bezmaksas seanss Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

03.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tiksanas-ar-jani-jonevu-un-kinolentes-jelgava-94-bezmaksas-seanss-jelgavas-

pilsetas-biblioteka-245936 

Tiksies ar Jāni Joņevu 

03.01.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/tiksies-ar-jani-jonevu-245930 

Bibliotēkā – filma «Jelgava 94» un saruna ar Jāni Joņevu 

09.01.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/01/09/biblioteka-filma-jelgava-94-un-saruna-ar-jani-jonevu 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklās izstādi „Portreti” 

04.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklas-izstadi-portreti-245957 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā 7. janvārī pulksten 17 notiks svinīga izstādes „Portreti‖ atklāšana‖. 

Bibliotēkas apmeklētāju priekam šoreiz tiks parādītas Ata Luguza portretu tēmai veltītas gleznas un sen neredzēti 

pazīstamā Jelgavas fotomeistara Jura Zēberga (AFIAP) darbi, kā arī vairāki Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkľu ar pasteļkrītiľiem tapušie pašportreti, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

 

Mākslinieks A. Luguzs stāsta: "Mana meita Marta manus portretus raksturo šādi: „... nu labi, bet vienalga tu 

nepareizi glezno." Esmu pētījis kā būtu pareizi, taču vienmēr gribas pa savam, ne tā, kā meistari stāsta". 

 

Izstāde būs aplūkojama līdz 3. februārim. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka, galerijā 2 attēli. 

 

 

Iespēja apgūt rēķinu apmaksu internetā 

08.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/iespeja-apgut-rekinu-apmaksu-interneta/ 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tiksanas-ar-jani-jonevu-un-kinolentes-jelgava-94-bezmaksas-seanss-jelgavas-pilsetas-biblioteka-245936
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tiksanas-ar-jani-jonevu-un-kinolentes-jelgava-94-bezmaksas-seanss-jelgavas-pilsetas-biblioteka-245936
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/tiksies-ar-jani-jonevu-245930
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/01/09/biblioteka-filma-jelgava-94-un-saruna-ar-jani-jonevu
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklas-izstadi-portreti-245957
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/iespeja-apgut-rekinu-apmaksu-interneta/
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No 1. janvāra ir slēgti SIA "Jelgavas 

nekustamā īpašuma pārvaldes" (JNĪP) 

norēķinu punkti, un visizdevīgāk šobrīd rēķinu 

apmaksu ir veikt internetbankā. Taču ne 

visiem iedzīvotājiem ir nepieciešamās prasmes 

šo rēķinu veikšanai, kā arī ne visiem mājās ir 

interneta pieslēgums. Tādēļ Jelgavas pilsētas 

bibliotēka (JPB) aicina ikvienu, kam tas ir 

nepieciešams, pieteikties uz bezmaksas grupu 

nodarbībām par to, kā apmaksāt daţādus 

komunālos rēķinus, kā arī, nepieciešamības 

gadījumā, tiešsaistē samaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli (NĪN). 

 

Nodarbības norisināsies JPB Mācību klasē Akadēmijas ielā 26, dienas grupā (12.00–13.00) un vakara grupā (16.00–

17.00), 20. janvārī latviešu valodā, 21. janvārī – krievu valodā. Taču ir iespējams pieteikties arī uz bezmaksas 

individuālajām konsultācijām gan par rēķinu apmaksu, gan par datoru, viedtālruľu un interneta lietošanu. 

 

Lai nodarbības laikā varētu veiksmīgi apgūt rēķinu apmaksu, ľemiet līdzi savus internetbankas piekļuves datus un 

rēķinus. 

 

Aicinām pietiekties nodarbībām, kā arī konsultācijām, zvanot pa tālruľiem 29118019, 29777030, vai aizpildot 

pieteikumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 1. stāvā, Akadēmijas ielā 26, kā arī tiešsaistē. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

 

В библиотеке научат оплачивать счета через интернет 

07.01.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37606 

Jelgavas pilsētas bibliotēka: samaksāt rēķinus internetā - to var ikviens! 

09.01.2020. 

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-samaksat-rekinus-interneta-to-var-ikviens-246048 

Rēķinu samaksa internetā – to var ikviens! 

09.01.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/rekinu-samaksa-interneta-to-var-ikviens-246045 

Bibliotēkā varēs apgūt rēķinu apmaksu internetā 

16.01.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/01/16/biblioteka-vares-apgut-rekinu-apmaksu-interneta 

 

 

Simultānseanss ar vairākkārtējo Latvijas čempionu dambretē 

08.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/simultanseanss-ar-vairakkartejo-latvijas-cempionu-dambrete/ 

 

11. janvārī pulksten 13.00 Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100a, notiks simultānseanss ar vairākkārtējo Latvijas 

čempionu dambretē un pasaules čempionāta turnīra dalībnieku, jelgavnieku Vladislavu Vesperi. 

 

Simultānseanss ir sacensība, kurā viens spēlētājs ar baltajiem kauliľiem vienlaikus cīnās pret daudziem oponentiem, 

secīgi izdarot gājienus viľu galdiľos. 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37606
https://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-samaksat-rekinus-interneta-to-var-ikviens-246048
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/rekinu-samaksa-interneta-to-var-ikviens-246045
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/01/16/biblioteka-vares-apgut-rekinu-apmaksu-interneta
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/simultanseanss-ar-vairakkartejo-latvijas-cempionu-dambrete/
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Mēroties spēkiem ar vairākkārtējo Latvijas čempionu ir aicināti gan lieli, gan mazi. Ar galdiľiem un kauliľiem visi 

tiks nodrošināti, dalība ir bez maksas. Līdzi jāľem tikai uzdrīkstēšanās un azarts. 

 

Foto: publicitātes 

 

Publicēts arī: 

 

Miezītes bibliotēka aicina uz simultānseansu ar Latvijas čempionu dambretē Vladislavu 

Vesperi 

08.01.2020. 

https://www.zz.lv/sports/miezites-biblioteka-aicina-uz-simultanseansu-ar-latvijas-cempionu-

dambrete-vladislavu-vesperi-246029 

Aicina uz simultānseansu ar čempionu dambretē 

09.01.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1578520800&cat=10&art=48020 

 

 

“Jelgava 94” ir filma par pieaugšanu  

10.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-94-ir-filma-par-pieaugsanu-foto-246074 

 

Interesentu pārpildītā zālē Jelgavas pilsētas bibliotēkā vakar notika 

tikšanās ar grāmatas ―Jelgava 94‖ autoru Jāni Joľevu un filmas 

reţisoru Jāni Ābeli. Pēc sarunas jelgavniekiem bija iespēja 

noskatīties filmas bezmaksas seansu. 

 

Saruna noritēja vieglā un pozitīvā gaisotnē, par ko bija parūpējušies 

bibliotēkas darbinieki, iepriekš sagatavojot gan informatīvus 

stendus par filmas tapšanu, gan dodot iespēju apmeklētājiem uz 

lapiľām uzrakstīt jautājumus reţisoram un rakstniekam. 

 

2013. gadā bibliotēkas eksemplārā J.Joľevs ierakstīja – 

―Bibliotēkai, kas kādreiz bija manas mājas‖, tādēļ likumsakarīgs 

bija pirmais jautājums, kādas tagad Jānim ir attiecības ar bibliotēku. ―Es agrāk daudz bieţāk gāju uz bibliotēku. 

Grāmatā to esmu attēlojis kā pretējo pasauli realitātei. Tā ir miera un noslēpumu teritorija, kamēr ārpasaulē valda 

skarbums,‖ skaidroja Jānis.  

 

Pasākuma dalībnieki vēlējās uzzināt, kāda tad ir abu viesu Jelgava. ―Pēc iespējas esmu to atbildējis grāmatā. Taču 

man būtisks liekas arī viena no grāmatas varoľu vēlākā laikā sacītais, ka Jelgava – tas ir prāta stāvoklis,‖ sacīja 

J.Joľevs. 

 

Savukārt reţisors J.Ābele Jelgavu saskata kā kontrastu pilsētu: ―Pirmās brīvvalsts laikā Jelgava bija viena no 

skaistākajām pilsētām, tad to pārvērta Staļina arhitektūras veidojumi. Taču te vēl aizvien ir saglabājusies pils. Man 

tas šķiet diezgan fascinējošais aspekts. Pēc Jelgavā pavadītā filmēšanas laika varu teikt, ka droši vien uz visu atlikušo 

dzīvi es tagad neatgriezeniski jutīšos emocionāli daudz tuvāks šai pilsētai‖. 

 

Pasākuma vadītāja Baiba Īvāne vēlējās noskaidrot, kas notiek procesā, kad satiekas kino un literatūra kā divi mākslas 

veidi, kāda bija abu Jāľu sadarbība. Rakstnieks, piekrītot grāmatas ekranizācijai, izteicis savas šaubas par siţeta 

līniju, jo grāmata ir vairāk kā refleksija ar plūduma un klaiľošanas noskaľu, taču viľš to atstājis reţisora J.Ābeles un 

scenārija autora Matīsa Gricmaľa rokās. 

 

Savukārt J.Ābele grāmatas un filmas savienību aprakstīja šādi: ―Principā jau pati grāmata nav Jāľa Joľeva tieša 

autobiogrāfija un filma vēl jo mazāk. Faktiski tā ir par mazu puiku, kurš dzīvo Jelgavā deviľdesmitajos gados un 

https://www.zz.lv/sports/miezites-biblioteka-aicina-uz-simultanseansu-ar-latvijas-cempionu-dambrete-vladislavu-vesperi-246029
https://www.zz.lv/sports/miezites-biblioteka-aicina-uz-simultanseansu-ar-latvijas-cempionu-dambrete-vladislavu-vesperi-246029
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1578520800&cat=10&art=48020
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-94-ir-filma-par-pieaugsanu-foto-246074
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kuru sauc Jānis. Skaidrs, ka filmai bija nepieciešams skaidrāks siţets, dramaturģiskāks risinājums, koncentrētāki 

konflikti. Uzskatu, kas tas viss jau bija grāmatā, no kuras tika izspiesta esence filmas vajadzībām. Nekādas 

neprātīgas lietas no jauna mēs nedomājām. Šī filma nav objektīva grāmatas ekranizācija, tā drīzāk ir balstīta 

grāmatas motīvos. Tas ir kā mans un filmēšanas komandas grāmatas lasījums. Mēs mazāk pievērsāmies pusaudţu 

piedzīvojumiem, kuri skraidelē apkārt pa Jelgavu, bet vairāk tam, kā pieaudzis cilvēks atceras šo dzīves posmu. Jau 

pabeidzot akadēmiju, man bija skaidrs, ka vēlos uzľemt filmu par pieaugšanu. Kad izlasīju ―Jelgavu 94‖, sapratu, ka 

tur viss ir pateikts daudz labāk un interesantāk, nekā es pats spētu pie rakstāmgalda izdomāt.‖ 

 

Runājot par nākotnes plāniem – J.Ābelem esot pāris ieceres. Savukārt J.Joľevam pavisam drīz iznāks nākamā 

grāmata: ―Vēlējos paskatīties, vai es spēju kaut ko iztēloties, nevis tikai atcerēties. ―Jelgavā 94‖ jau arī nebija tikai 

atmiľas, bet otrā grāmata būs vairāk iztēles virzienā, brīţam projām no ikdienas realitātes, bet brīţam arī tepat. Tas ir 

mēģinājums iet citā virzienā, jo es negribēju turpināt ―Jelgavu 94‖, bet kaut kādā ziľā jau tas tāpat notika.‖ 

 

Foto: Eva Pričiľa, galerijā 12 attēlu. 

 

Publicēts arī: 

 

“Jelgava 94” ir filma par pieaugšanu 

16.01.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgava-94-ir-filma-par-pieaugsanu-246145 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta izstāde “Portreti’’ (FOTO) 

11.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-izstade-portreti-foto-246088 

 

Apvienojot Ata Luguza, Jura Zēberga un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkľu darbus, Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Informācijas centrā atklāta izstāde ―Portreti‖. 

 

A.Luguzs, viens no izstādē redzamo portretu autoriem, 

stāsta, ka iecere par šādu izstādi radusies jau sen. Viľš 

mācījies gan Valkas Mākslas skolā, gan Rīgas Mākslas un 

mediju tehnikumā, taču negulētās naktis, kas tika pilnībā 

veltītas darbiem, lika zust vēlmei un iedvesmai turpināt 

iesākto. Pirms trīs gadiem Atis ārzemēs uzstādīja stendus 

vērienīgām mākslas izstādēm. Skatoties uz darbiem, atkal 

radās iedvesma darboties pašam. ―Pamēģināju, uzgleznoju 

vienu no šajā izstādē redzamajiem portretiem. Radās 

sajūta, ka izdodas, taču pamazām tas zuda, jo tehniski bija 

grūti. Tas viss kaut kā jāsajūt, bet es to nevarēju, jo ilgu 

laiku šo nodarbi biju atstājis novārtā. Atkal mazliet 

pazīmēju, bet vajadzēja iedvesmu un emocijas, kas rodas, 

apmeklējot izstādes un apskatot citu mākslinieku darbus. 

Apmeklēju vēl daţas izstādes un uzgleznoju nākamo portretu, kas arī redzams izstādē. Tad radās doma par savu 

izstādi, taču sapratu, ka man nav tik daudz darbu, tādēļ vajadzēja iesaistīt vēl kādu mākslinieku.‖ 

 

Ar izstādes partneriem Iecavas Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēju Signi Potašu un Jelgavas fotomeistaru Juri 

Zēbergu Atis bija pazīstams jau iepriekš. Ar Signi sadarbojies tūrisma nozarē, taču vienā no semināriem abi sākuši 

runāt par mākslu un portretiem. To, kā iepazinies ar Juri, Atis neatceras, bet fotogrāfs piebilst, ka abi pazīstami 

vismaz 20 gadu. ―Viľš savus darbus plaši nereklamēja, taču es nojautu, ka varētu būt kaut kas piemērots, un 

pajautāju. Izrādījās, ka viľam ir vairāki portreti,‖ piebilst Atis. 

 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgava-94-ir-filma-par-pieaugsanu-246145
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-izstade-portreti-foto-246088
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Viľš secina, ka izstāde ir izdevusies. Svarīgākais, viľaprāt, ir tas, ka gan skatītāji, gan mākslinieki var salīdzināt 

savus darbus, tādējādi rodot iedvesmu un jaunas idejas turpmākajām mākslinieciskajām aktivitātēm. 

 

Savukārt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja Signe Potaša atzīst: ―Sausais pastelis (pasteļu krītiľi) ir 

interesants materiāls, kaut kas jauns, ko esam izmēģinājuši. Atis mani uzrunāja, un tā sagadījās, ka bērniem bija jau 

daţi gatavi pašportreti. Tas ir ātrs darbs – viľiem ir jāskatās spogulī un pāris stundu laikā jāuzzīmē sevi. Par spīti 

ātrumam, manuprāt, darbi izdevušies izcili. Ikviens no tiem atspoguļo kādu niansi, vai tās ir emocijas vai 

gleznošanas brīţa garastāvoklis. Galvenais ir redzēt un novērtēt to, ko bērni saskatījuši un uzgleznojuši. Šo darbu 

izstādīšana mums ir liels gandarījums.‖ 

 

Mākslas skolas darbu autori ir vien deviľus līdz 14 gadus veci. Gan pasniedzēja, gan partneri un klātesošie teic, ka 

ikvienā lieliski jūtamas autoru personības. S.Potaša atzīst, ka viľas audzēkľi ir talantīgi, un cer, ka viľi ar šiem 

darbiem gūs turpmākus panākumus. 

 

Izstāde ―Portreti‖ Jelgavas pilsētas bibliotēkā pieejama līdz 3. februārim. 

 

Foto: Eva Pričiľa, galerijā 12 attēlu. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta izstāde "Portreti" 

09.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-izstade-portreti/ 

Pilsētas bibliotēkā atklāj izstādi “Portreti’’  

09.01.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pilsetas-biblioteka-atklaj-izstadi-portreti-246038 

 

 

Apkopotas 2019. gada lasītākās grāmatas Jelgavas bibliotēkās 

12.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/apkopotas-2019-gada-lasitakas-gramatas-jelgavas-bibliotekas/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā veikts apkopojums par jelgavnieku aizvadītā gada lasītākajām grāmatām. Populārākie 

darbi iedalīti četrās galvenajās kategorijās, katrā izceļot piecas lasītākās grāmatas. Visbieţāk bibliotēkās lasīšanai uz 

mājām tiek izvēlēti ārzemju autoru romāni, taču piekrišana ir arī latviešu literatūrai.  

 

Tāpat populārāko grāmatu sarakstu veido grāmatas par teātra tēmu un darbi, kas iekļauti bērnu, jauniešu un vecāku 

ţūrijas kolekcijā. 

Aizvadītā gada vislasītākā grāmata pilsētas 

bibliotēkās bija īru rakstnieces Lūsindas 

Railijas "Septiľas māsas. Mēness māsa", 

kuras deviľi eksemplāri gada laikā kopumā 

lasīti 124 reizes. Arī pārējās populārākās 

ārzemju autoru grāmatas ierindojas starp 

aizvadītā gada lasītākajiem darbiem 

Jelgavas bibliotēkās. Tie ir Santas 

Montefjores grāmata "Greisijas 

kārdinājums", kas lasīta kopumā 102 reizes, 

Paulas Hokinsas "Ūdenī" – lasīta 96 reizes 

– Rozijas Volšas "Vīrietis, kurš 

nepiezvanīja", kas lasīta 91 reizi un Sāras 

Larkas romāns "Cerība pasaules malā", ko 

jelgavneki izvēlējušies lasīt 89 reizes. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atklata-izstade-portreti/
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/pilsetas-biblioteka-atklaj-izstadi-portreti-246038
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/apkopotas-2019-gada-lasitakas-gramatas-jelgavas-bibliotekas/
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Populārāko latviešu autoru trijnieku veido autores 

Daces Judinas grāmatas "Lāsts", "Ēnas spogulī" un 

"Devītais", kas lasītas attiecīgi 86, 68 un 63 reizes. 

Latviešu autoru populārāko grāmatu piecinieku Jelgavā 

aizvadītajā gadā noslēdz Sandras Švarcas romāns 

"Klusumu meklējot" – lasīts 52 reizes – un Ivetas 

Rēdlihas romāns "Vēl viena dziļa ieelpa", ko lasītāji 

izvēlējušies 51 reizi. 

 

Visi pieci populārākie bērnu un jauniešu literatūras 

darbi Jelgavas bibliotēkās bijuši bērnu, jauniešu un 

vecāku ţūrijas kolekcijā iekļautās grāmatas. Visvairāk 

jeb 71 reizi aizvadītajā gadā tikusi lasīta Klausa 

Hāgerupa "Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas", kam 

seko Lindas Malelijas Hantas "Zivs kokā", kas lasīta 64 

reizes, Jūli Niemi romāns jauniešiem "Tu neesi viens", ko jelgavnieki lasījuši 59 reizes, Hokona Ēverhosa grāmata 

"Brūne", kas lasīta 46 reizes un vienīgais latviešu darbs populārāko grāmatu pieciniekā – Agneses Vanagas 

"Plastmasas huligāni", kas lasīts 45 reizes. 

 

Apkopoti arī nozaru literatūras lasītākie darbi, kuru vidū trīs ir par teātra tēmu – Ingas Jērumas "Teātra bērni", kas 

lasīts 41 reizi un bijis aizvadītā gada populārākais nozaru literatūras darbs, Līgas Blauas sarakstītais aktrises Vijas 

Artmanes atmiľu stāstījums "Vija Artmane. Sirdī palikušie", kas ir trešais populārākais darbs šajā kategorijā un ticis 

lasīts 30 reizes, kā arī Intas Kārkliľas "Labdien un sveiki! Alfreds Jaunušans" – aktiera dzīvesstāsts, ko jelgavnieki 

lasījuši 24 reizes. Tāpat nozaru literatūras populārāko darbu piecinieku veido Unas Skulmes grāmata "Skaistumam 

nav gadu", kas ir otrais populārākais šīs kategorijas darbs un ticis lasīts 34 reizes, kā arī Dţona Bredšova 

pašpalīdzības grāmata "Atgriešanās pie sevis", kas lasīta 10 reizes. 

 

Ar populārāko grāmatu aprakstiem un to pieejamību pilsētas bibliotēkās iespējams iepazīties ŠEIT. 

 

 

16. janvārī – Jauno grāmatu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

13.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/16-janvari-jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1/ 

 

Jaunais gads Jelgavas pilsētas bibliotēkā iesācies ar papildinājumu bibliotēkas fondam, kurā parādīsies vairāki 

desmiti vērtīgu jaunieguvumu. Lai ikviens varētu iepazīties ar jaunākajām grāmatām vienuviet, tiek organizēta Jauno 

grāmatu diena, kad jaunākās grāmatas tiek izliktas lasītavā apskatei, ikvienam piedāvājot iespēju izpētīt un rezervēt 

sev lasīšanai tīkamākos izdevumus. 

 

Vairākas no jaunajām bibliotēkas grāmatām sarakstījušas pasaulē populāras personības, tostarp Amerikas Savienoto 

Valstu bijusī Pirmā lēdija Mišela Obama, kura savā grāmatā "Izaugt" atklāj, kāda pieredze un notikumi ir veidojuši 

un slīpējuši viľas personību. Grāmata stāsta par viľas bērnību, studiju gadiem, dzīvi kopā ar vīru Baraku, bērnu 

audzināšanu un gadiem Baltajā namā. Savukārt Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) astronauts Tims Pīks savā 

grāmatā "Pajautā astronautam" atbild uz jautājumiem par astronauta dzīvi kosmosā, par to, kā kļūt par astronautu un 

atklāj daţādus interesantus faktus no astronautu darba un sadzīves. Izzināt pasauli palīdzēs arī Dţeniferas 

Z.Pekstones grāmata "Anatomicum" ar Keitijas Vīdemanes ilustrācijām, kurā atklāts, kā izskatās cilvēka ķermenis no 

iekšpuses un skaidrots, kādi procesi notiek ikvienā cilvēkā. 

 

Ar jaunām grāmatām klajā nākuši arī Latvijā zināmi cilvēki. Populārā televīzijas šova "La Dolce Vita ar Roberto" 

iedvesmotā pavārgrāmata "Pa Latvijas novadiem ar Roberto" atklāj receptes, kuras raidījuma vadītājs Roberto 

Meloni šovā gatavoja kopā ar cilvēkiem no visas Latvijas. Bibliotēkas krājumu papildina arī geštaltterapeites un 

četru bērnu mammas Elīnas Zelčānes grāmata "Arī Labās mammas drīkst kļūdīties jeb kāpēc teorija ne vienmēr 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-biblioteku-lasitako-gramatu-top-20--2019gada/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/16-janvari-jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-1/
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strādā praksē". Tas ir aicinājums visām mammām pārstāt nosodīt sevi un uzdrīkstēties būt nevis izcilai, bet 

pieteikami labai mammai savam bērnam. 

 

Jauno grāmatu dienā varēs iepazīties arī ar ikdienas dzīvē 

praktiski noderīgu literatūru. Deila Kārnegija grāmatā 

"Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus" apkopoti laika 

pārbaudi izturējuši padomi visiem tiem, kuri vēlas 

savstarpējā komunikācijā panākt maksimāli vēlamo 

rezultātu. Savukārt Sabrinas Bamstedes un Ritas 

Erdmanes grāmata "Viľš. Veiksmīga vīrieša apģērbs" 

atbild uz jautājumiem, ko un kā vilkt mugurā vīrietim, 

kāds ir pareizais bikšu un piedurkľu garums, kā 

izvēlēties kreklu, kad nēsāt tauriľu, kā izvēlēties 

kaklasaiti un kā to pareizi sasiet. Grāmatā iekļauti arī 

daudzi citi jautājumi par to, kā vīrietim izveidot 

nevainojamu vizuālo tēlu. 

 

Ar jaunajām Jelgavas pilsētas bibliotēkas grāmatām iepazīties aicināti arī jaunākie lasītāji. Fraukes Nārgangas stāstu 

grāmatā "Mani pirmie vienu minūti lasāmie stāstiľi. Bērnudārzā" atrodami īsi stāstiľi par bērna pirmo pieredzi 

bērnudārzā, kas ir lieliska lasāmviela, ko iepazīt kopā ar bērnudārznieku. Animācijas filmas "Ledus sirds" faniem 

bibliotēka piedāvā divas grāmatas no izdevniecības "Egmont" – "Mani jaukie stāsti" un kinostāstu "Ledus sirds II" ar 

ilustrācijām un aizraujošiem stāstiem par Elzu un Annu. 

 

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

16. janvārī – Jauno grāmatu diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

14.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/16-janvari-jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-246127 

"Zinītī" sveic čaklākos lasītājus 

17.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-sveic-caklakos-lasitajus/ 

 

Atskatoties uz aizvadīto gadu, Jelgavas bērnu bibliotēkā "Zinītis" veikts apkopojums par čaklākajiem 2019. gada 

lasītājiem. 10 cītīgākie bibliotēkas apmeklētāji tika godināti ar atzinības rakstiem un pateicības balvām. 

 

"Mums ir patiess prieks ik gadu apkopot čaklāko lasītāju sarakstu un tajā redzēt bērnus, kas grāmatas lasījuši arī 

iepriekšējos gados. Arī šogad šie grāmatmīļi ir sarakstā. Visi 10 čaklākie lasītāji šogad kopā ir izlasījuši 1885 

izdevumus, kopā ľemot gan grāmatas, gan ţurnālus. Tas nozīmē, ka vidēji katrs no bērniem gada laikā ir izlasījis pie 

200 izdevumiem," informē "Zinīša" vadītāja Baiba Karčevska, pateicību veltot arī bērnu vecākiem, kas nereti ir 

galvenais dzinulis interesei par grāmatām, vedot bērnus uz bibliotēku un lasot kopā ar viľiem. 

 

10 čaklākie lasītāji šogad ir Lūcija Tolpeţľikova, Elfrīda Tolpeţľikova, Timotejs Ginters, Linda Kuksa, Daniela 

Dolgova, Aļisa Dolgova, Kārlis Balodis, Grieta Balode, Atis Kazāks un Krišjānis Kviesītis. Bērnus sveica 

bibliotēkas vadība un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkľi pedagoģes Līgas Valteres vadībā, kuri uzstājās, 

izpildot skaľdarbus uz akordeoniem, čella un ģitāras. 

 

Paši lasītāji atzīst, ka grāmatas kļuvušas par neatľemamu viľu ikdienas sastāvdaļu. Māsas Daniela un Aļisa Dolgovas 

stāsta, ka lasa jau vairākus gadus un uz bibliotēku nāk vismaz reizi nedēļā, vienā apmeklējumā uz mājām paľemot 

vairākas grāmatas – katra no meitenēm nedēļas laikā izlasot vidēji četras. Danielu vairāk interesē stāstu grāmatas, bet 

Aļisa izvēloties daţāda veida literatūru. Grāmatas māsām kalpo gan izklaidei, gan zināšanu papildināšanai. 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/16-janvari-jauno-gramatu-diena-jelgavas-pilsetas-biblioteka-246127
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-sveic-caklakos-lasitajus/
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Savukārt čaklākā lasītāja Timoteja mamma Inese Gintere atklāj, ka bibliotēkas desmitniekā palīdzējis iekļūt tas, ka ar 

dēla lasītāja karti tiek ľemtas grāmatas visai ģimenei. "Mēs esam mājmācībā, tāpēc grāmatas nākas ľemt ļoti bieţi, 

bet visi kopā arī lasām. Timotejam visvairāk patīk enciklopēdijas ar mašīnām, lidmašīnām un tankiem. Stāstu 

grāmatu lasīšana notiek pirms gulētiešanas, kopā ar māsām. Izvēlamies tādas grāmatas, kas varētu raisīt iztēli un 

sapľus. Īpaši pie sirds iet Jura Zvirgzdiľa stāsti par lāci Tobiasu un Luīzes Pastores grāmatas, kas bērnos izsaukušas 

īpašu sajūsmu un tiek pieprasītas vēl un vēl," skaidro I.Gintere, piebilstot, ka nereti pēc padoma par labāko 

lasāmvielu vēršas pie citām mammām, jo vislabāk izvēli palīdz izdarīt citu atsauksmes. 

 

Jāpiebilst, ka bērnu bibliotēka "Zinītis" gatavojas pārmaiľām, šī gada vasarā pārceļoties uz jaunām telpām Zemgales 

prospektā 7 kopā ar bērnu un jauniešu centru "Junda". Telpas būs plašākas, kas nozīmē, ka bibliotēkā tiks plānoti 

jauni un interesanti pasākumi apmeklētājiem un lasītājiem. 

Foto: Jelgavas pilsēta, galerijā 12 attēlu 

 

 

 

Jaunajā gadā – jauni žurnāli 

19.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunaja-gada-jauni-zurnali/ 

 

Sākoties jaunam gadam, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka un tās filiāles saviem lasītājiem 

piedāvās jaunus ţurnālus. Vairāku izdevumu 

jaunākie numuri paredzēti daţādu vecumu un 

interešu lasītājiem. 

 

Vēstures interesenti bibliotēkā var novērtēt 

jaunāko "Nezināmo kara vēstures" numuru. Tajā 

apskatīts, kādēļ vācu armija 1941. gadā apstājās 

Maskavas pievārtē, kā izkalt izcilu zobenu un 

kādēļ pasaules karstajos punktos gadiem ilgi nav 

izdevies atjaunot mieru? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem lasītāji var rast vienīgajā militārajai vēsturei 

veltītajā ţurnālā. Savukārt vairāk par tehniskām tēmām var uzzināt ţurnālā "Kā tas strādā". Ilustrētajā izdevumā 

aprakstītas inovācijas zinātnē un tehnikā, dabā un kosmosā, transportā, ķīmijā un medicīnā, vienlaikus apskatot 

vēstures un nākotnes tehnoloģijas. 

 

Jaunums Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir arī populārā "Ievas veselība", kas agrāk bija atrodama tikai filiāļu plauktos. 

Tas ir lasītākais divnedēļu ţurnāls par veselības tēmām, kurā lasītājus konsultē labākie ārsti Latvijā. Tikmēr 

atslodzdei noderīgs būs ţurnāls "100 labi padomi", kurā pastāstīts, kā pagatvot visgardākos pīrāgus, iekārtot 

krāšľāko dārzu un omulīgākās mājas. Jelgavas pilsētas bibliotēka saviem lasītājiem piedāvās arī izdevumu krievu 

valodā "Дарья. Биография", kurā var atrst daudz interesanta par pasaulē zināmu cilvēku dzīvesstāstiem. 

 

Bērnu bibliotēkas "Zinītis" mazie lasītāji tiks iepriecināti ar "National Geographic for kids" angļu valodā, kurā 

saistoši un vienkāršā valodā var lasīt par dabu un dzīvniekiem. Vēl bērnu bibliotēkā var lasīt arī izdevumu "Copes 

lietas", kas sagādāts, lai arī tētiem būtu ko palasīt, kamēr bērni pavada laiku bibliotēkā. 

 

Foto: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

 

 

Seniori bibliotēkā apgūst rēķinu apmaksu internetā 

21.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/seniori-biblioteka-apgust-rekinu-apmaksu-interneta/ 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jaunaja-gada-jauni-zurnali/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/seniori-biblioteka-apgust-rekinu-apmaksu-interneta/
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Līdz ar SIA "Jelgavas nekustamo īpašumu 

pārvalde" (JNĪP) norēķinu punktu slēgšanu, 

aktualizējies jautājums par senioru datorprasmēm 

veikt norēķinus internetā. Apgūt šīs prasmes 

piedāvā Jelgavas pilsētas bibliotēka, kas 

datorprasmes un viedtālruľu lietošanas pamatus 

māca jau kopš 2008. gada. Īpaši interneta norēķinu 

apguvei domātie kursi ir ļoti pieprasīti, uz pirmo 

nodarbību 20. janvārī ierodoties vairāk 

dalībniekiem, nekā cerēts un arī bibliotēkas 

piedāvāto individuālo konsultāciju skaitam šajās 

nedēļās esot pat četras reizes lielākam nekā 

ierasts. 

 

"Atnācu šeit zināšanu trūkuma dēļ. JNĪP punktu vairs nav un maksāt lielveikalā sanāk dārgāk, tāpēc jāmēģina 

iemācīties maksāt internetā. Saprast ir grūti. Man ir internetbanka, bet tas arī viss. Nav e-pasta, nav arī datora mājās," 

stāsta jelgavnieks Antons, viens no 12 senioriem, kas izmantoja iespēju Jelgavas pilsētas bibliotēkā piedalīties grupas 

nodarbībā, apgūstot JNĪP informatīvo sistēmu, piekļuvi internetbankai un rēķinu apmaksu internetā. 

 

Nodarbību vadīja bibliotekāre un pasniedzēja Viktorija Agafonova, soli pa solim iepazīstinot ar interneta norēķinu 

procesu. Lielākā daļa dalībnieku darbības atkārtoja bibliotēkas mācību klases un personīgajos datoros, taču seniori 

bez priekšzināšanām notiekošajam sekoja līdzi, darbojoties kopā ar blakussēdētājiem vai mācīto pierakstot. "Man 

labāk izdodas saprast, ja ir kaut kāda loģiska sistēma, kurai var sekot. Iepriekš jau biju apmeklējusi datorkursus, bet 

ne visu var atcerēties," stāsta nodarbības apmeklētāja Inna Ozola. Iepriekšēja pieredze ļauj kundzei brīvi rakstīt un 

darboties ar peli, kā arī lasīt e-pastus un apmeklēt interneta vietnes, taču uz kursu apmeklējumu mudinājusi vēlme 

saprast, kā strādā apmaksas sistēmas internetā. "Galvenais iemesls, kāpēc atnācu, ir JNĪP punktu slēgšana. Jāsaka, ka 

kaut kas paliek skaidrāks, tomēr būtu nepieciešami vēl kursi, lai tā sapratne nostiprinās. Noteikti būtu labāk, ja ar 

mums darbotos vairāki pasniedzēji vienlaicīgi, jo mūsu ir daudz un palīdzība nepieciešama visiem," skaidro I.Ozola. 

Ierasti bibliotēkā šāda veida kursos reizē darbojas divi pasniedzēji, taču šajā nodarbībā netika paredzēts lielais 

apmeklētāju skaits, 8 dalībnieku vietā ierodoties 12. Jāpiebilst, ka kursiem iepriekš bija jāpiesakās. 

 

Lielākā daļa dalībnieku atklāj, ka viľiem mājās ir dators, tomēr daudzi to nelieto, jo tā apgūšana ir pārāk sareţģīta 

vai mājās nav interneta, tomēr šādi kursi rada vismaz nelielu izpratni par procesu gaitu, atvieglojot arī patstāvīgo 

mācīšanos tiem senioriem, kurus mājās var apmācīt, piemēram, bērni vai mazbērni.  Tie, kuriem vienīgā iespēja ir 

apgūt datorprasmes kursos, bibliotēka regulāri rīko nodarbības, kurās nav nepieciešamas priekšzināšanas. Tās 

ieteicams apmeklēt pirms tālāku prasmju apguves, lai nerastos neskaidrības prasmju apguves procesā. Nākamā šāda 

grupa darbu sāks februārī. Par iespējām pieteikties datora un interneta pamatiemaľu apguvei, kā arī individuālām 

konsultācijām interesenti var uzzināt, zvanot pa tālruni 63007748 vai 63046488. 

 

Foto: Jelgavas pilsēta. 

 

 

Jelgavas bibliotēka gaida savu simtgadi 

22.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-biblioteka-gaida-savu-simtgadi/ 

 

Pirmā pilsētas pašvaldības uzturētā un finansētā bibliotēka Jelgavā 

dibināta 1920. gada 10. jūnijā, līdz ar to 2020. gads ir Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu 100. jubilejas gads. Visa gada 

garumā tiek plānoti daţādi pasākumi, kas ļaus paraudzīties uz 

bibliotēku, tās darbiniekiem un lasītājiem gan vēsturiski, gan šodienā, 

gan ar skatu nākotnē. Jubilejas svinību gadu ievada ieskats bibliotēkas 

pirmsākumos, kā arī izstāde. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-biblioteka-gaida-savu-simtgadi/
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Reizi mēnesī Jelgavas pilsētas bibliotēkas interneta vietnē www.jelgavasbiblioteka.lv tiks publicēts ieskats tās simts 

gadu garajā vēsturē. Interesenti jau tagad var iepazīties ar pirmo no šīm publikācijām, kas veltīta pašiem 

pirmsākumiem – 1920. gadam un bibliotēkas attīstībai tās pastāvēšanas sākumā. Publikācija atrodama ŠEIT. Plānots, 

ka gada otrajā pusē materiāls plašākā formātā būs pieejams arī apkopotā veidā. 

 

Tāpat atskatu vēsturē sniegs iespiedizdevumu izstāde "Jelgavas izdevēji", kas tapusi sadarbībā ar kolekcionāru Jāni 

Vilku. To no 3. februāra līdz 31. martam bez maksas varēs apskatīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā. 

 

Bibliotēkas simtgades kulminācija norisināsies 13. maijā Jelgavas Valsts Ģimnāzijas Aktu zālē, rīkojot jubilejas 

konferenci. "Bibliotēkas pāri laikiem un robeţām". 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

Елгавская городская библиотека отмечает 100-летний юбилей  

09.01.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37621  

Jelgavas pilsētas bibliotēka šogad svinēs savu simto dzimšanas dienu 

19.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sogad-svines-savu-simto-dzimsanas-dienu-246233 

 

Miezītes bibliotēkā varēs apgūt dzimtas koka pētniecību 

23.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-vares-apgut-dzimtas-koka-petniecibu/ 

 

Sestdien, 25. janvārī, pulksten 13 Miezītes bibliotēkā Dobeles 

šosejā 100a notiks dzimtas koka veidošanas meistarklase. 

Bezmaksas lekciju un praktisko nodarbību vadīs pirtniece, dzimtas 

pētniece un neirografikas speciāliste Diāna Baumane, kura 

iepazīstinās ar dzimtas koku pētniecību un veidošanu 

 

Miezītes bibliotēkas vadītāja Liene Vespere informē, ka 

nodarbības dalībnieki aicināti līdzi ľemt jebkādus savas dzimtas 

datus – vēstures aprakstus, dzimšanas un miršanas datumus, 

informāciju par senču dzīvesvietām un citus materiālus, kā arī jau 

radītus dzimtas koka zīmējumus, ja tādi ir pieejami. Dzimtas koka 

zīmēšanai nepieciešams līdzi ľemt arī papīru, kā arī, ja iespējams 

– personīgo datoru, jo nodarbības dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

daţādām noderīgām interneta vietnēm, kur rast informāciju 

dzimtas izpētē. 

 

Lai būtu iespējams plānot apmeklētāju daudzumu, interesentiem ieteicams iepriekš uz nodarbību pieteikties, zvanot 

pa tālruni 63083151 vai e-pastu miezite@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Foto: Pixabay.com. 

 

 

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā "Riti raiti, valodiņa!" 

23.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernus-un-jauniesus-aicina-piedalities-konkursa-riti-raiti-valodina!-1/ 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sogad-svines-savu-simto-dzimsanas-dienu-246233
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-vares-apgut-dzimtas-koka-petniecibu/
mailto:miezite@biblioteka.jelgava.lv
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernus-un-jauniesus-aicina-piedalities-konkursa-riti-raiti-valodina!-1/
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Jau devīto gadu, godinot Starptautisko dzimtās valodas dienu, kuru visā pasaulē atzīmē 21.februārī, Jelgavas pilsēta 

aicina bērnus un jauniešus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, piedalīties daiļlasītāju konkursā "Riti raiti, 

valodiľa!". Pieteikumi jāiesūta līdz 13.februārim. 

 

Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu dzimtās valodas un latviešu valodas 

runas kultūru, veicināt bērnu radošo pašizpausmi un interesi par uzstāšanos publikas priekšā, popularizēt bērnu 

literatūru, dzeju, kā arī sekmēt patriotisko audzināšanu un veicināt lokālpatriotismu. 

 

Arī šogad tiks saglabāts uzdevums lasītprasmes veicināšanai, kad konkursantiem, papildu dzejas vai prozas darbu 

deklamējumiem, tiek dots vēl viens uzdevums – nezināma  teksta lasīšana auditorijas priekšā. Lasītprasmes apguve 

un pilnveide ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem un veidiem kā veicināt 

lasītprasmi ar prieku un izpratni bērnu un jauniešu vidū Jelgavā. 

 

Konkursā aicināti piedalīties Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāţu audzēkľi no piecu gadu vecuma un 

skolēni no 1. līdz 12. klasei. Konkursantiem jāsagatavo divi priekšnesumi – viens latviešu valodā, otrs savā dzimtajā 

valodā (baltkrievu, čigānu, krievu, poļu, ukraiľu u.c.), izvēloties dzejoli, prozas vai dramaturģijas darba fragmentu, 

kurā izpauţas dzimtenes mīlestība, cieľa pret valodu, dabas skaistums, darba tikums vai apdziedāta mūsu pilsēta 

Jelgava. 

 

Konkursa norise sadalīta divās dienās: 19.februārī no pulksten 10 – pirmskolas vecuma, 1. - 2.klašu un 3. - 4. klašu 

grupās un 20.februārī no pulksten 14 – 5. - 6.klašu, 7. - 9.klašu un 10. - 12.klašu grupās. Dalībnieki tiks gaidīti 

Skolotāju ielā 8, Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē, 3.stāvā. 

 

Pieteikuma anketas konkursam var iesūtīt līdz 13.februārim uz e-pastu: evika.kaufelde@dome.jelgava.lv. Sīkāka 

informācija par nosacījumiem dalībai konkursā atrodama Nolikumā un Pieteikuma anketā. 

 

Daiļlasītāju konkursu "Riti raiti, valodiľa!" organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Jelgavas 

izglītības pārvaldi un Jelgavas pilsētas bibliotēku. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

 

Nolikums konkurss Riti raiti valodina 2020 (795.57 kb)  

Pieteikuma anketa Riti raiti valodina 2020 (16.54 kb) 

 

Publicēts arī šeit: 

Дошкольников и школьников приглашают участвовать в конкурсе выразительного чтения 

24.01.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37712 

 

 

30. janvārī – aizmāršīgo lasītāju diena bibliotēkās 

28.01.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/30-janvari-aizmarsigo-lasitaju-diena-bibliotekas/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi tiek rīkota Aizmāršīgo lasītāju diena, kuras laikā ir iespējams nodot 

bibliotēkas grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot 

ar līdzvērtīgām.  

 

Šajā mēnesī Aizmāršīgo lasītāju diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā un visās tās filiālēs – bērnu bibliotēkā "Zinītis", 

Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā – notiks 30. janvārī. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

https://www.jelgava.lv/files/jelgavaNewsPostDocument/953/Nolikums_konkurss_Riti_raiti_valodina_2020.pdf
https://www.jelgava.lv/files/jelgavaNewsPostDocument/954/Pieteikuma_anketa_Riti_raiti_valodina_2020.docx
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37712
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/30-janvari-aizmarsigo-lasitaju-diena-bibliotekas/
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Publicēts arī: 

 

Jelgavas bibliotēkās 30.janvārī – Aizmāršīgo lasītāju diena 

28.01.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-30-janvari-aizmarsigo-lasitaju-diena-246407 

 

Nāc ēnot bibliotēkā! 

31.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nac-enot-biblioteka!-2020-01-31/ 

 

No 31. janvāra līdz 3. februārim skolēni vēl var pagūt 

pieteikties ikgadējai "Junior Achievement Latvia" 

karjeras izglītības programmai Ēnu diena. Savas ēnas 

gaida arī Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles. 

 

Skolēniem bibliotēkā ir pieejamas Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktora, Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

direktora vietnieka, bibliotekāra bērnu bibliotēkā un 

vairākas bibliotekāru vakances. Iespējas ēnot 

bibliotēkas darbiniekus ir Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

Akadēmijas ielā 26, Pārlielupes bibliotēkā Loka 

maģistrālē 17, Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100a un bērnu bibliotēkā "Zinītis" Lielajā ielā 15. Šīm vakancēm 

nav noteikts minimālais skolēnu vecuma ierobeţojums. 

 

Ar visām Ēnu dienas vakancēm Jelgavas pilsētā var iepazīties ŠEIT. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

 

Jubilejas izstāde "Saulius Kruopis - 60: Es rakstu Baltijas grāmatu" 

31.01.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jubilejas-izstade-saulius-kruopis-60-

es-rakstu-baltijas-gramatu-1/ 

 

Jelgavas Lietuviešu kultūras biedrība "Vītis" un Lietuvas Republikas 

vēstniecība Latvijā aicina uz Sauļa Kropa jubilejas retrospektīvo izstādi 

"Saulius Kruopis - 60: Es rakstu Baltijas grāmatu". Izstāde veltīta Lietuvas 

valsts proklamēšanas gadadienai un neatkarības atjaunošanas 30.gadadienai. 

Tā apmeklētājiem būs atvērta no 3. līdz 29. februārim Sabiedrības integrācijas 

pārvaldē (Skolotāju iela 8), bet no 1. līdz 31.martam -  Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā (Akadēmijas iela 26). 

 

Sauļus Kropis ir pazīstams lietuviešu mākslinieks, fotogrāfs, Lietuvas 

Mākslinieku savienības loceklis, Nidas mākslinieku asociācijas "TILTAS" 

priekšsēdētājs, starptautisko Nidas glezniecības plenēru iniciators un vadītājs. 

Savā oriģinālajā, kontrastējošajā stilā un izpildījuma tehnikā S.Kropis piedāvā 

audeklus, kas ilustrē viľa radošo ceļu. Mākslinieks ar savu stilu un krāsas 

triepieniem runā par attiecībām starp cilvēkiem, starp dabu un cilvēkiem, kā arī skar vides harmoniju - pilsētu un 

jūru. 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-30-janvari-aizmarsigo-lasitaju-diena-246407
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nac-enot-biblioteka!-2020-01-31/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jubilejas-izstade-saulius-kruopis-60-es-rakstu-baltijas-gramatu-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jubilejas-izstade-saulius-kruopis-60-es-rakstu-baltijas-gramatu-1/
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"Radošs cilvēks, pirmkārt, ir kultūras cilvēks", saka S.Kropis, kurš savā profesijā pastāvīgi meklē jaunus izteiksmes 

veidus, lai parādītu sabiedrībai apkārtējās pasaules skaistumu. Izstāde pārsteidz ar tehnikas, tēmu, pieeju un formu 

daudzveidību. Tā ir tikpat daudzpusīga, dinamiska un daudzslāľaina kā autors. 

 

Izstāde "Saulius Kruopis - 60: Es rakstu Baltijas grāmatu" ir kā vienots mākslinieka 60. jubilejas darbs. 

Ziľu sagatavoja 

 

JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde. 

 

 

  



 

 

 97 

JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 02.2020. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 8 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 83 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 921 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 886 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 650 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  11 

www.zz.lv  17 

www.jelgavniekiem.lv  6 

www.novaja.lv  4 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 3 

Citi (news.lv) 1 

Kopā 42 

 

 

Tikšanās prieks Pārlielupes bibliotēkā 

04.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-prieks-parlielupes-biblioteka/ 

 

Pārlielupes bibliotēkā līdz 29. februārim apskatāma lasītājas un fotogrāfes Ilonas Austrumas fotogrāfiju izstāde 

"Tikšanās prieks". Izstādē redzamos attēlus ir iespējams arī iegādāties un pasūtīt. 

 

"Mēs ar tēti sēţam sarkanīgā tumsā, jo naktslampiľai 

priekšā ir aizlikts ar sarkanu krāsu nokrāsots stikls. Ir trīs 

vanniľas: attīstītājs, fiksāţa un tīrs ūdens. Uz galda vēl 

bilţu kopētājs, zem tā paslēpti daţāda izmēra un 

nosaukuma fotopapīri, skaļi tikšķ modinātājpulk stenis, jo 

tam līdzi jāskaita papīra eksponēšanas laiks. Šīs ir manas 

bērnības atmiľas par bilţu kopēšanu, jo tētis bija 

aizrautīgs fotoamatieris, bet modeļi bija meţa ainavas, 

vietēja rakstura notikumi un es. Dzīve turpinās – šis 

albums ir manu smukāko bilţu ilzase vairāku gadu 

garumā," par saviem darbiem stāsta to autore I.Austruma. 

 

Fotoattēlos skatāms kadrā notverts dabas skaistums – augi, ainavas un ūdens. Ar I.Austrumas darbu var iepazīties ne 

vien ekspozīcijas darbos uz sienām, bet arī autores fotogrāfiju albumā. Tāpat katru izstādē redzamo ierāmēto 

fotogrāfiju iespējams iegādāties par 20 eiro, bet attēlus no albuma iespējams pasūtīt. 

 

Foto: Pārlielupes bibliotēka, galerijā 4 attēli. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tiksanas-prieks-parlielupes-biblioteka/
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Jelgavas pilsētas bibliotēkā – izstāde "Jelgavas izdevēji" 

04.02.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bilbioteka-izstade-jelgavas-izdeveji/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka no februāra līdz pat gada 

beigām piedāvā aplūkot daţādus Jelgavā iespiestus 

izdevumus, sākot ar unikāliem eksemplāriem no 18. 

gadsimta sākuma, līdz pat 20. gadsimta pirmajai pusei. 

Izdevumi apskatāmi bibliotēkas lasītavā. 

 

Februārī un martā iespējams aplūkot unikālu 18. gadsimta 

sākumā izdotu Kurzemes Kalnedāra sējumu, kas īpaši 

intersants ar to, ka tā titullapā apskatāms vecākais attēls ar 

Jelgavu – 1700. gadā izgatavots Jelgavas panorāmas 

kokgrebums. Tāpat pirmos divus mēnešus izstādē 

apskatāms 1755. gadā izdevēja Johana Heinriha Kestera 

iespiests "Likums no ceļu un tiltu taisīšanas", kas ir tam 

laikam unikāls dokuments, tulkots latviešu valodā, kā arī 

apskatei izlikti izdevumi no Georga Radecka, Johana 

Frīdriha Hartknofa un Jakoba Frīdriha Hinca. Savukārt 

aprīlī un maijā būs apskatāmi divu latviešu grāmatniecībai nozīmīgu izdevēju – Gustava Ādolfa Reiera un Heinriha 

(Indriķa) Alunāna iespiestās grāmatas. 

 

Ekspozīcijā apskatāmi materiāli no Jelgavas kolekcionāra Jāľa Vilka privātās kolekcijas. Izstāde rīkota Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas dibināšanas 100. jubilejas sarīkojumu ciklā, kas veltīti ne tikai bibliotēkas vēsturei, bet arī citiem 

nozīmīgiem, ar bibliotēku nozari cieši saistītiem jautājumiem. 

 

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 “Grāmatizdevēji Jelgavā. J. Vilka kolekcija” 

03.02.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1580680800&cat=10&art=48217 

Apskatāmi privātas kolekcijas grāmatizdevēju darbi 

06.02.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/apskatami-privatas-kolekcijas-gramatizdeveju-darbi-246574 

Izstāde “Grāmatizdevēji Jelgavā. J. Vilka kolekcija” 

09.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstade-gramatizdeveji-jelgava-j-vilka-kolekcija-246682 

 

 

Makulatūras vākšanas konkurss noslēdzies 

05.02.2020. 

http://news.lv/Priekulu-Novada-Vestis/2020/02/05/makulaturas-vaksanas-konkurss-nosledzies 

 

Pagājušā gada vasarā Mārsnēnu bibliotēka aicināja visus interesentus iesaistīties SIA ―Līgatnes papīrs‖ makulatūras 

vākšanas akcijā un līdz 31. oktobrim uz bibliotēku nogādāt makulatūru – nevajadzīgas, novecojušas grāmatas, 

periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, bukletus un cita veida papīra izstrādājumus, lai kopīgi izdarītu labu 

darbu. 

Pagājušā gada vasarā Mārsnēnu bibliotēka aicināja visus interesentus iesaistīties SIA ―Līgatnes papīrs‖ makulatūras 

vākšanas akcijā un līdz 31. oktobrim uz bibliotēku nogādāt makulatūru – nevajadzīgas, novecojušas grāmatas, 

periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, bukletus un cita veida papīra izstrādājumus, lai kopīgi izdarītu labu 

darbu. Lai arī akcijas sākumā šķita, ka iedzīvotāji sev nevajadzīgo jau nodevuši iepriekšējās makulatūras vākšanas 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bilbioteka-izstade-jelgavas-izdeveji/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1580680800&cat=10&art=48217
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/apskatami-privatas-kolekcijas-gramatizdeveju-darbi-246574
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstade-gramatizdeveji-jelgava-j-vilka-kolekcija-246682
http://news.lv/Priekulu-Novada-Vestis/2020/02/05/makulaturas-vaksanas-konkurss-nosledzies
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reizēs, tomēr atradās vēl gana daudz interesentu, kas piedalījās arī šajā akcijā, pārskatot savus krājumus un atvedot 

tos uz bibliotēku. Aktīvākie akcijas dalībnieki no Mārsnēniem savā mājā jaunām idejām atbrīvoja lielu telpas daļu, 

bibliotēkā nogādājot vairāk nekā 550 kg makulatūras. Otrās un trešās vietas ieguvēji savukārt atbrīvojās no aptuveni 

180 kg makulatūras katrs. Mārsnēnu bibliotēkā kopumā esam savākuši 1820 kg makulatūras, un esam viena no 166 

iestādēm, kas piedalījās šī gada konkursā, kurā tika savāktas 185 tonnas makulatūras. Uzvarētāja gods šogad tika 

Lubānas pilsētas bibliotēkai ar 10060 kg savāktas makulatūras, otrajā vietā Jelgavas pilsētas bibliotēka ar 9733 kg, 

bet trešie – Kalsnavas pagasta bibliotēka ar 7450 kg savāktas makulatūras. Paldies visiem, kas iesaistījās, atbrīvojot 

vietu sev apkārt un rūpējoties par dabu, jo visa savāktā makulatūra tika nogādāta SIA ―Līgatnes papīrs‖ un nodota 

otrreizējai pārstrādei. 

 

 

Pilsētas bibliotēka svin simtgadi 

06.02.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/02/06/pilsetas-biblioteka-svin-simtgadi 

 

Šogad aprit 100 gadi, kopš 1920. gada 10. jūnijā Jelgavā atvērta pirmā pašvaldības uzturētā bibliotēka. 

 

Šogad aprit 100 gadi, kopš 1920. gada 10. jūnijā Jelgavā atvērta pirmā pašvaldības uzturētā bibliotēka. Svētku zīmē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs notiks izstādes un pasākumi, kā arī visa gada garumā varēs ielūkoties 

iestādes vēstures lappusēs. «Šogad runāsim par bibliotēku vairāk vēsturiskā griezumā ne tikai simtgades dēļ, bet arī 

tāpēc, ka tā mēs varam ieraudzīt paši sevi – kas pilsētā bijis svarīgs, par ko domājuši iedzīvotāji, kādas grāmatas 

lasījuši,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne. 

 

Jau šobrīd bibliotēkas lasītavā ikviens var apskatīt pirmo simtgades izstādi – «Jelgavas izdevēji», kas iepazīstina ar 

20 lielāku un mazāku pilsētas izdevēju gadsimtu gaitā izdotām grāmatām no kolekcionāra Jāľa Vilka iespieddarbu 

kolekcijas. «Šī būs vairāku mēnešu ilga izstāde, ik pēc diviem mēnešiem nomainot ekspozīcijā esošos izdevumus. 

Viens no pirmajiem iespieddarbiem, kas līdz marta beigām apskatāms ekspozīcijā, ir unikāls grāmattirgotāja Ginceļa 

izdotā Kurzemes kalendāra sējums, izdots 18. gadsimta sākumā. Kalendārs īpaši interesants ar to, ka tā titullapā 

apskatāms vecākais attēls ar Jelgavu – 1700. gadā izgatavots Jelgavas panorāmas kokgrebums,» informē B.Īvāne. 

 

Simtgades zīmē notiks arī Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» pārcelšanās uz telpām Zemgales prospektā 7, taču kā 

centrālais svinību notikums 13. maijā plānota konference «Bibliotēkas pāri laikiem un robeţām» Jelgavas Valsts 

ģimnāzijā. Tajā Jelgavas bibliotēkas pārstāvji iepazīstinās gan ar iestādes vēsturi, gan jaunumiem un savā pieredzē 

dalīsies arī viesi no bibliotēkām kaimiľvalstīs. 

Tāpat gada garumā ikviens interesents aicināts ielūkoties bibliotēkas vēsturē. Ik mēnesi vietnē 

www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā «Jaunumi», būs pieejama jauna publikācija par kādu tās vēstures epizodi. Pirmais 

atskats veltīts bibliotēkas pirmsākumiem – 1920. gadam, kad kara izpostītajā Jelgavā pilsētas valde lemj par pilsētas 

bibliotēkas un brīvlasītavas atvēršanu, pamatojot, ka lasītavas pastāv visās lielajās pilsētās un «plašākas masas arī 

Jelgavā slāpst pēc grāmatām». 

 

Lai arī Jelgavas bibliotēku vēstures aizsākumi meklējami vēl hercogu laikos, 1920. gada 10. jūnijā durvis vērusī 

bibliotēka Zaļajā ielā 12 sākās ar nelielu krājumu – 500 grāmatām un 12 laikrakstiem trijās valodās. Iestādes attīstība 

bija strauja, un tā paša gada decembrī bibliotēka jau pārcēlās uz trīsstāvu ēku pilsētas centrā pie toreizējā Tirgus 

laukuma. Pirmā bibliotēkas darbības gada laikā no ziedojumiem savākts ap 2000 grāmatu, bet 1932. gadā tās fondā 

bija jau 12 000 grāmatu, 20 periodiskie laikraksti un 35 ţurnāli. Sākotnēji bibliotēka bija atvērta sešas stundas dienā, 

bet no 1925. gada tās darba laiks tika saīsināts uz trim stundām dienā. 1935. gadā tas atkal tika pagarināts par stundu. 

Tikmēr brīvlasītava bija pieejama katru dienu no pulksten 9 līdz 20. Tāpat jaunā bibliotēka Jelgavā nebija bezmaksas 

– par tās pakalpojumiem tika iekasēti 10 santīmi mēnesī. 1925. gadā Jelgavā kopumā jau strādāja 13 bibliotēkas, no 

kurām septiľas bija maksas iestādes. 

 

Viena no zīmīgākajām personām bibliotēkas attīstībā bija tās ilggadējais – no 1925. līdz 1944. gadam – vadītājs 

Ēvalds Ļucis. Lai arī uz pilnu slodzi Ē.Ļucis bibliotēkā nostrādājis vien pēdējos divus gadus, ilgu laiku, paralēli 

strādājot gan bibliotēkā, gan Jelgavas Skolotāju institūta paraugpamatskolā, viľš aktīvi darbojās kā bibliotekārs, 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/02/06/pilsetas-biblioteka-svin-simtgadi
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iesaistoties toreiz vēl visai nelielajā Latvijas Bibliotekāru biedrībā un apmeklējot arī Latvijas bibliotekāru kongresu. 

Arhīvos minēts, ka Ē.Ļucis bibliotēkā pirmos 10 gadus nostrādājis, neľemot atvaļinājumu. Vadītājam bijuši divi 

palīgi – arī aktrise Elza Radziľa, kura bibliotēkā strādājusi piecus gadus, marķējot grāmatas un nogādājot tās 

lasītājiem. 

 

1944. gadā, Otrā pasaules kara laikā, bibliotēka nodega. Gadu vēlāk darbību uzsāka Jelgavas 1. pilsētas bibliotēka, 

bet 1946. gadā sākās Jelgavas Valsts zinātniskās bibliotēkas veidošana. Zinātniskā bibliotēka bija pakārtota tā laika 

varas vajadzībām, ko simbolizēja arī tās vadītāja līdz 1957. gadam – revolucionāre Emīlija Krustiľsone. 1984. gadā 

bibliotēka pārcelta uz tagadējām telpām Akadēmijas ielā 26, un 2016. gadā atjaunots tās vēsturiskais nosaukums – 

Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Plašāk par pilsētas bibliotēkas garo vēsturi stāstīs turpmākās publikācijas tās tīmekļvietnē. B.Īvāne uzsver, ka, 

iedziļinoties iestādes vēsturē, atziľu ir daudz, tomēr galvenā no tām – bibliotēkas Jelgavā ir pastāvējušas visos laikos, 

neraugoties uz ārējiem apstākļiem un varas maiľām. Bibliotēka cauri laikiem ir nemainīga vērtība un nepieciešamība 

ikvienā kopienā. 

 

Publicēts arī: 

Atskats vēsturē bibliotēkas simtgadē 

08.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atskats-vesture-bibliotekas-simtgade/ 

 

 

Grāmatu tēli fotogrāfijās 

05.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/gramatu-teli-fotografijas-246568 

 

Unikālu fotogrāfiju izstādi ―Bauskas bibliotēkā modē grāmatas‖ līdz 1. martam iespējams aplūkot Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Informācijas centrā. Krāšľās fotogrāfijās fotogrāfe, stiliste un imidţa dizainere Dana Rodenkirhena 

Bauskas Centrālās bibliotēkas darbiniekus pārvērtusi daţādos grāmatu tēlos. Pārvērtībām rūpīgi izvēlētas 11 latviešu 

un ārzemju autoru grāmatas, vēsta Jelgavas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. 

Starp izraudzītajiem grāmatu tēliem sastopami gan mazāk zināmi tēli, gan tādi, kas pazīstami ikvienam, piemēram, 

Skārleta O’Hāra, Pelnrušķīte, grāfs Monte Kristo, Nāriľa un Mērija Popinsa. Fotogrāfe bibliotēkas darbiniekus 

iepazina personīgi, lai piemeklētu katram savu tēlu ne tikai pēc vizuālās līdzības, bet arī pēc kopīgām rakstura 

iezīmēm. 

 

Ideja šādai izstādei radās, kad Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja festivālu, kurā viena diena bija veltīta 

bibliotekāru modei. Akcijas mērķis bija parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un modernas personības un lauzt 

sabiedrībā vēl aizvien valdošos stereotipus par bibliotekāru profesijas vizuālo veidolu.   

 

Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Māra Kuļikauska stāsta, ka, gatavojoties akcijai, gribējies bibliotekāru 

sabiedrību pārsteigt ar kaut ko tādu, kas vēl nav bijis. Tādēļ, pārrunājot iespējas ar fotogrāfi D.Rodenkirhenu, radās 

iecere bibliotēkas darbiniekus pārvērst par grāmatu varoľiem.  

 

Akcijas ―Bibliotekāru mode‖ noslēgums norisinājās 2019. gada 17. aprīlī – Latvijas Bibliotēku festivāla otrajā dienā 

– Bibliotekāru modes un stila dienā, kad Bauskas Centrālās bibliotēkas izstāde ―Bauskas bibliotēkā modē grāmatas‖ 

bija aplūkojama Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā. Kopš tā laika izstāde sākusi apceļot visu Latviju. 

 

Izstādi papildina arī stends ar grāmatām, no kurām fotogrāfiju autore D.Rodenkirhena smēlusies idejas. 

 

Foto: Dana Rodenkirhena, galerijā 2 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atskats-vesture-bibliotekas-simtgade/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/gramatu-teli-fotografijas-246568
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Grāmatu tēli fotogrāfijās 

06.02.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/gramatu-teli-fotografijas-246573 

 

 

Miezītes bibliotēka aicina uz cimdu izstādi un adīšanas nodarbību 

07.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/miezites-biblioteka-aicina-uz-cimdu-izstadi-un-adisanas-nodarbibu-246651 

 

No 8. februāra līdz 21. martam Jelgavā, Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A, 

būs apskatāma cimdu izstāde. Apmeklētāji varēs aplūkot tautiskos cimdus, kas ir 

adīti daţādās tehnikās, un ir ―atbraukuši‖ arī no Rīgas un Dobeles, turklāt 

kolekciju papildinās arī vēsturiskie cimdi no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzeja, informē  Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

Izstādes atklāšana notiks 8. februārī pulksten  12. 

Izstādes atklāšanas dienā, 8. februārī pulksten 13 notiks arī cimdu adīšanas 

nodarbība, uz kuru tiek aicināts ikviens interesents, kurš grib iemācīties noadīt 

lentveida valnīšus un Rucavas robiľus. Praktiskajās zinībās visus ievadīs meistare 

no Rīgas – Baiba Pilāne. 

Gan izstādes apmeklējums, gan praktiskā adīšanas nodarbība ir bez maksas.  

 

Vairāk informācijas – Miezītes bibliotēkā, zvanot pa tālruni 63083151. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

В библиотеке Миезитес открылась выставка варежек 

08.02.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37815 

Rakstainos rakstos 

13.02.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/rakstainos-rakstos-246760 

 

 

Aklais randiņš ar grāmatu bibliotēkās 

11.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aklais-randins-ar-gramatu-bibliotekas/ 

 

Valentīndienā, 14. februārī, Jelgavas pilsētas bibliotēka 

lasītgribētājus aicina uz īpašu tikšanos – pasākumu 

"Aklais randiľš ar grāmatu". Tajā ikvienam būs iespēja 

izvēlēties lasāmvielu, iepazīstot vien nelielu tās aprakstu. 

Mīlētāju dienai veltītas aktivitātes notiks arī Miezītes un 

Pārlielupes bibliotēkā. 

 

"Šādu akciju rīkojam jau vairākus gadus, un lasītāji to 

vienmēr gaida ar lielu interesi. Ideja ir ļoti vienkārša – 

Valentīndienā atsevišķas bibliotēkas grāmatas būs īpaši 

sapostas un gaidīs lasītājus, kuri būtu gatavi iepazīties un 

aiznest tās uz mājām, neko par tām nezinot, vien saľemot 

nelielu mājienu, kāds varētu būt grāmatas siţets. Nevarēs 

redzēt ne grāmatas vāku, ne autoru, ne nosaukumu, ne anotāciju," informē bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska, 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/gramatu-teli-fotografijas-246573
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/miezites-biblioteka-aicina-uz-cimdu-izstadi-un-adisanas-nodarbibu-246651
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37815
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/rakstainos-rakstos-246760
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aklais-randins-ar-gramatu-bibliotekas/
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piebilstot, ka viss būs kā īstā aklajā randiľā, kad nevar zināt, ar ko gaidāma tikšanās, vai tā izvērtīsies patīkama, vai 

liks vilties. Piedalīties akcijā aicināti ne vien bibliotēkas pastāvīgie lasītāji, bet ikviens, kas nebaidās mazliet 

netradicionālā veidā izvēlēties lasāmvielu un ir gatavs atklāt ko jaunu. 

 

Šāds pasākums norisināsies arī Pārlielupes bibliotēkā, sniedzot iespēju lasītājiem nejauši izvēlēties kādu grāmatu un 

iepazīt izvēlēto daiļdarbu. Gan Jelgavas pilsētas bibliotēkā, gan Pārlielupes filiālē pieejamās grāmatas būs izvēlētas 

atbilstoši 14. februārim – par mīlestības tēmu. Atsaucoties lasītāju lūgumam, būs arī daţas krievu autoru grāmatas. 

Tāpat Pārlielupes bibliotēkā būs skatāma neliela izstāde "Sajūti mīlestību", kurā varēs iepazīt daţādas mīlestības 

tēmai veltītas grāmatas, kā arī lasīt stāstus un aforismus. Gan Pārlielupes, gan Miezītes bibliotēkā visas dienas 

garumā būs pieejamas radošas Valentīndienai veltītas aktivitātes. Arī aklā randiľa akcija ilgs visu dienu vai kamēr 

būs pieejamas iesaiľotās grāmatas. 

 

Foto: teterevufonds.lv 

 

Publicēts arī: 

Aklais randiņš ar grāmatu bibliotēkās 

11.02.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581372000&cat=10&art=48286 

Свидание с книгой вслепую в Елгавской библиотеке 

11.02.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37834 

Aklais randiņš ar grāmatu bibliotēkās 

13.02.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/02/13/aklais-randins-ar-gramatu-bibliotekas 

Randiņš ar grāmatu 

13.02.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/randins-ar-gramatu-246759 

Aklais randiņš ar grāmatu Jelgavas bibliotēkās 

14.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aklais-randins-ar-gramatu-jelgavas-bibliotekas-246792 

 

 

Aizvadīts skatuves runas konkurss sākumskolas grupā 

11.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizvadits-skatuves-runas-konkurss-sakumskolas-grupa-1/ 

 

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā 

(ZRKAC) 11. februārī notika skolēnu skatuves 

runas konkurss 1. līdz 6. klašu skolēniem. Šogad 

konkursā piedalījās 30 dalībnieki no Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas pamatskolas 

"Valdeka" – attīstības centra, Jelgavas Centra 

pamatskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 4. 

vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas 

6. vidusskolas. 

 

Skolēnus vērtēja ţūrija, kuras sastāvā bija 

reţisore, grāmatas "Jettes dienu grāmata" 

sastādītāja Elīna Apsīte, Ādolfa Alunāna Jelgavas 

teātra aktrise, Ā.Alunāna memoriālā muzeja 

galvenā speciāliste Elīna Skutele, latviešu valodas 

un literatūras skolotāja, ZRKAC pasniedzēja 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581372000&cat=10&art=48286
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37834
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/02/13/aklais-randins-ar-gramatu-bibliotekas
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/randins-ar-gramatu-246759
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aklais-randins-ar-gramatu-jelgavas-bibliotekas-246792
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizvadits-skatuves-runas-konkurss-sakumskolas-grupa-1/
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Andra Poota un latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Leilande, kas vairāku gadu garumā organizējusi 

Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārtu. 

 

Konkursā bija dzirdami darbi no tādiem autoriem kā Laimonis Vāczemnieks, Ojārs Vācietis, Māris Čaklais, Inese 

Zandere, Ieva Samauska, Maija Laukmane, Uldis Auseklis un Māris Rungulis. Aktuāli bija arī krievu literatūras 

klasiķi – Aleksandrs Puškins un Ļevs Tolstojs –, kā arī spāľu rakstnieks Luiss Sepulveda. Konkursa darbu izvēle bija 

saistīta ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Pirmās kārtas daiļdarbu tēmas bija 

"es pats", "valoda", "ģimene", "mans novads/pilsēta", "brīvība", "tēvzeme". 

 

Konkursa otrajai kārtai tika izvirzīti un augstākās pakāpes apbalvojumus saľēma: Jelgavas Centra pamatskolas 1. 

klases skolniece Diāna Straume, Jelgavas 4. vidusskolas 2. klases skolēni – Domeniks Maksimovs un Ieva Sauka, kā 

arī Jelgavas 5. vidusskolas 3. klases skolnieks Matvejs Šokels un Jelgavas Centra pamatskolas skolniece Kate 

Vilcāne. Skolēnu skatuves runas konkursa otrā kārta notiks 11. martā pulksten 11 Jelgavas pilsētas bibliotēkā, 

Akadēmijas ielā 26. Savukārt jau pēc nedēļas, 18. februārī, pulksten 10, ZRKAC norisināsies skatuves runas 

konkursa pirmā kārta 7. līdz 12. klašu skolēniem. 

 

Foto un informācija: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, galerijā 15 attēlu. 

 

Publicēts arī: 

 

Rāda prasmes skatuves runas konkursā 

13.02.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/rada-prasmes-skatuves-runas-konkursa-246771 

 

 

Publicētas Pauļa Rēveļa atmiņas par Svētās Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu 

14.02.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/publicetas-paula-revela-atminas-par-svetas-trisvienibas-baznicas-torna-

atjaunosanu/ 

 

Tieši pirms desmit gadiem, 2010. gadā, tika atklāts atjaunotais Jelgavas 

Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, taču ceļš uz tā atdzimšanu ir bijis 

daudz garāks. Atmodas laiks, padomju laikā aizliegto simbolu reabilitēšana, 

Jelgavas pakāpeniska atdzimšana – tā ir mūsu nesenā vēsture, kuru daudzi 

vēl atceras, un kas jaunā elektroniskā izdevumā apkopota jelgavnieka Pauļa 

Rēveļa atmiľās. 

 

"Aug paaudze, kurai šis nozīmīgais laiks vēl būs jāiepazīst no jauna – caur pētījumiem, dokumentiem, stāstiem. Un 

tieši izstāstītām atmiľām ir īpaša vērtība, jo tās veido kopējo, kolektīvo atmiľu. Tas ir mūsu kopīgais nemateriālais 

kultūras mantojums, par kura saglabāšanu un tālāknodošanu jārūpējas ikvienam no mums," skaidro Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne. 

 

Paulis Rēvelis (1941) – psihiatrs, Jelgavas Latviešu biedrības vadītājs no 1999. līdz 2018. gadam, sadarbībā ar 

Jelgavas pilsētas bibliotēku elektroniskā formātā ir nodevis savas atmiľas, fotogrāfijas un dokumentu kopijas par tā 

laika notikumiem – Atmodu, Latvijas Tautas frontes Jelgavas nodaļas dibināšanu, pilsētas pirmskara simbolu 

atjaunošanu. Savās atmiľās par sajūtām torľa jaunatklāšanas dienā P.Rēvelis raksta: "Šajā dienā es jutos īpaši – tās 

bija līdzvērtīgas sajūtas tām, kādas mani pārľēmušas Dziesmu svētkos, Baltijas ceļā, un, iespējams, varētu pārľemt 

vēja tunelī. Mūsu Atmodas laika ieceres atjaunot trīs pilsētas simbolus – Lāčplēša pieminekli, Jāľa Čakstes 

pieminekli un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni – ir piepildījušās. Trīs simboli, kurus nesaraujami saista 

pretpoli – iznīcība un atdzimšana." 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīties ar P.Rēveļa atmiľām Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

tīmekļvietnē un elektroniskajā kopkatalogā. Pilno tekstu iespējams lasīt, atverot anotāciju. Bibliotēka izsaka īpašu 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/rada-prasmes-skatuves-runas-konkursa-246771
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/publicetas-paula-revela-atminas-par-svetas-trisvienibas-baznicas-torna-atjaunosanu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/publicetas-paula-revela-atminas-par-svetas-trisvienibas-baznicas-torna-atjaunosanu/
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pateicību P.Rēvelim par uzticēšanos, vēlmi dalīties tajā, kas ir būtisks, un cer uz sadarbību arī turpmāk, papildinot 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības krājumu. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

 

Publicētas P. Rēveļa atmiņas par torņa atjaunošanu 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581631200&cat=10&art=48316 

14.02.2020. 

Publicētas Pauļa Rēveļa atmiņas par Svētās Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu Jelgavā 

15.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/publicetas-paula-revela-atminas-par-svetas-trisvienibas-baznicas-torna-

atjaunosanu-jelgava-246813 

 

 

Jelgavā svinēs Lietuvas Republikas proklamēšanas dienu 

15.02.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-svines-lietuvas-republikas-proklamesanas-dienu/ 

 

Lietuva ir pirmā no trim Baltijas valstīm, kas ieguva neatkarību – 1918. gada 16. februārī Lietuvā svin valsts 

dzimšanas dienu. Svētki ar izstādēm, koncertiem un tradicionālo pasākumu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejā, piedaloties Jelgavas lietuviešu biedrībai "Vītis" un ciemiľiem no Lietuvas, tiks atzīmēti arī Jelgavā. 

 

"Centrālais svētku notikums Jelgavā ir jau par tradīciju kļuvušais pasākums muzejā," stāsta Sabiedrības integrācijas 

pārvaldes (SIP) vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde, turpinot: "Šogad tajā uzstāsies Jelgavas 

sadraudzības pilsētas Šauļu kamerkoris "Bičuliai", un neatľemama šo svētku muzikālā sastāvdaļa ir arī folkloras 

kopa "Dimzēns". Pasākumā piedalīsies ne tikai Jelgavas lietuviešu biedrība "Vītis", bet arī citu Latvijas pilsētu 

biedrības, un pie mums ieradīsies lietuviešu saimniece Janīna Jurgeleviča ar tautisko segu, dvieļu un citu darinājumu 

izstādi, kas muzejā būs skatāma tikai pasākuma dienā." Pasākums muzejā sāksies pulksten 13, bet proklamēšanas 

dienas svinībām par godu koris "Bičuliai" ar dziedājumu piedalīsies arī Svētajā Misē Jelgavas Romas katoļu 

katedrālē pulksten 11, informē biedrības "Vītis" priekšsēdētājs Aļģimants Burba. 

 

Līdz ar 16. februāra pasākumu muzejā tiks atklāta Šauļu galerijas "Laiptai" kolekcijas "Šauļu Monmartra" gleznu 

izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece darbā ar sabiedrību Marija Kaupere 

informē, ka gleznu kolekcija ir unikāla, jo tās darbi katru gadu top starptautiskā 

plenērā, piedaloties māksliniekiem no vairākām valstīm: "Muzejā redzēsim mazu 

daļu no lielās darbu kolekcijas, bet, protams, interesantākais ir to tapšanas stāsts, 

aicinot gleznas radīt daţādu paaudţu un ţanru māksliniekus, kas atspoguļosies arī 

izstādē. Būs gan abstrakti, gan ļoti tradicionāli darbi, kas plenērā atzīti par 

labākajiem." Mērķtiecīgais darbs pie gleznām, katru gadu pulcējot daţādas 

raudzes māksliniekus, izstādei izpelnījies Parīzes mākslinieku centra Monmartras 

nosaukumu. Tā muzejā būs skatāma līdz 8. martam. 

 

Ar Lietuvas 102. gadskārtai veltītu izstādi ikviens var iepazīties jau šobrīd SIP 

telpās Skolotāju ielā 8, kur aplūkojama gleznotāja Sauļus Kropja darbu izstāde "Saulius Kruopis – 60: Es rakstu 

Baltijas grāmatu", kas ir reizē arī mākslinieka retrospekcija par viľa radošo ceļu glezniecībā. SIP telpās izstāde 

apskatāma līdz 29. februārim, bet martā tā būs eksponēta Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

 

"Svētku pasākums Jelgavā katru gadu ir labi apmeklēts, jo par to interesējas ne tikai vietējie lietuvieši, bet arī citi 

pilsētas iedzīvotāji, un vieta vienmēr atrodas visiem. Muzejs ir īpašs arī lietuviešu biedrības vadītājam Aļģimantam, 

jo kopš 1988. gada vairāk nekā 20 gadu tieši viľš muzeja tornī veica karoga nomaiľu," skaidro E.Kaufelde. Dalība 

pasākumā ir bez maksas. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581631200&cat=10&art=48316
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/publicetas-paula-revela-atminas-par-svetas-trisvienibas-baznicas-torna-atjaunosanu-jelgava-246813
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/publicetas-paula-revela-atminas-par-svetas-trisvienibas-baznicas-torna-atjaunosanu-jelgava-246813
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-svines-lietuvas-republikas-proklamesanas-dienu/
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Lietuvas Republikas proklamēšanas dienas svinības Jelgavā rīko lietuviešu biedrība "Vītis" kopā ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldību. 

 

Foto: Pixabay.com. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavā svinēs Lietuvas Republikas proklamēšanas dienu 

14.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-svines-lietuvas-republikas-proklamesanas-dienu-246797 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz starptautisku konferenci 

15.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-starptautisku-konferenci/ 

 

Šogad Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB) svin savu simtgadi kopš 1920. gada 10. jūnijā Jelgavā tika atvērta pirmā 

pašvaldības dibinātā un uzturētā bibliotēka. Pieminot šo nozīmīgo jubileju un aktualizējot bibliotēku lomu vietējās 

kopienas dzīvē, JPB organizē jubilejas konferenci "Bibliotēkas pāri laikiem un robeţām" un svinīgo koncertu, kas 

notiks Jelgavas Valsts ģimnāzijas Aktu zālē 2020. gada 13. maijā. 

 

Konferences vadmotīvs izvēlēts, akcentējot laikagrieţu nozīmi ikvienas organizācijas pastāvēšanā un attīstības 

plānošanā. Konferences dalībnieki ne tikai atskatīsies uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas robeţzīmēm jeb pagrieziena 

punktiem cauri laikiem, bet arī ielūkosies nākotnē. 

 

Konferencē ar priekšlasījumu uzstāties aicināti pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kā arī ar savu pieredzi 

dalīties lūgti draugi un sadarbības partneri no kaimiľvalstīm – Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas bibliotēkām – ar 

kuriem kopīgi ir gan mērķi, gan misija, realizējot ikvienai sabiedrībai nozīmīgās bibliotēku funkcijas. 

 

Konferenci apmeklēt aicināts ikviens interesents, līdz 20. aprīlim reģistrējoties elektroniski. Konferences 

programmas projekts atrodams ŠEIT. Informācija pa tālruni 26367743 vai e-pastu baiba.ivane@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

 

Aicina piedalīties bibliotēkai veltītā 

konferencē  

10.02.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581285600&cat=10&art=48275 

 

 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-svines-lietuvas-republikas-proklamesanas-dienu-246797
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-starptautisku-konferenci/
mailto:baiba.ivane@biblioteka.jelgava.lv
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581285600&cat=10&art=48275
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Skatuves runas konkurss 7. – 12. klašu skolēniem (FOTO) 

18.02.2020. 

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/skatuves-runas-konkurss-7-12-klasu-skoleniem-foto-246861 

 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 

18. februārī notika Skolēnu skatuves runas konkurss 7. – 

12. klašu skolēniem. Šogad konkursā piedalījās 17 

dalībnieki no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 

pamatskolas ―Valdeka‖- attīstības centrs, Jelgavas Valsts 

ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 

4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas Mūzikas 

vidusskolas. 

 

Konkursa otrajai kārtai tika izvirzīti un augstākās pakāpes 

apbalvojumus 7. – 9. klašu grupā saľēma: Jelgavas 4. 

vidusskolas 8. klases skolniece Līva Estere Zondaka un 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece 

Evelīna Annija Belozerova. Savukārt 10. – 12.klašu grupā labākie rezultāti bija 10. klases skolniecei Andai 

Jankovskai no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un 12. klases skolniecei Alīnai Bartkevičai no Jelgavas Spīdolas 

Valsts ģimnāzijas.  

 

Skolēnu skatuves runas konkursa otrā kārta notiks 11. martā pl. 11:00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 

26. 

 

―Pirmo reizi Skatuves runas konkursā bija priekšnesums ar vokāliem iestarpinājumiem. Tas nenoliedzami bija kas 

jauns un konkrēto uzstāšanos padarīja oriģinālāku, un krāšľāku,‖ stāsta ZRKAC konkursa koordinatore Vēsma 

Cielava. 

 

Konkursantus vērtēja ţūrija, kuras sastāvā bija reţisore, grāmatas ―Jettes dienu grāmata‖ sastādītāja Elīna Apsīte, 

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktrise, Ā. Alunāna memoriālā muzeja galvenā speciāliste Elīna Skutele, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja, ZRKAC pasniedzēja Andra Poota un  improvizators, mīms un pasākumu vadītājs 

Uģis Točs. 

 

Ţūrijas pārstāvis U. Točs aicināja klātesošos izmantot visus savā rīcībā esošos resursus – pedagogus un vecākus, jo 

viľi, kā klausītāji no malas, var palīdzēt uzlabot priekšnesumu – pateikt, ko tajā pamainīt, kas ir labs un būtu jāatstāj. 

 

Foto: ZRKAC, galerijā 12 attēli 

 

Trīsgadnieki aicināti uz "Mazo pūcēnu skoliņu" Jelgavas bibliotēkās 

21.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/trisgadnieki-aicinati-uz-mazo-pucenu-skolinu-jelgavas-bibliotekas/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – 

Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu 

bibliotēka "Zinītis" līdz 10. martam gaida mazo 

trīsgadnieku pieteikumus "Mazo pūcēnu skoliľai" 

– nodarbību ciklam, kas ir iekļauts Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) iniciētajā lasīšanas 

veicināšanas programmā "Grāmatu starts" un ir 

guvis lielu atzinību mūsu mazo lasītāju vidū. 

 

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/skatuves-runas-konkurss-7-12-klasu-skoleniem-foto-246861
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/trisgadnieki-aicinati-uz-mazo-pucenu-skolinu-jelgavas-bibliotekas/
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra un LNB atbalsta biedrības projekta "Grāmatu starts" "Mazo 

pūcēnu skoliľā" ar praktiskām un interesantām nodarbībām notiek lasīšanas veicināšana jau no agra vecuma. 

Nodarbību cikls ir sadalīts trīs daļās, kurās bērni ar saviem vecākiem varēs iepazīt bibliotēku un grāmatas, klausīties 

un lasīt pasakas, radoši darboties, krāsot un iegūt jaunus draugus. Pirmā nodarbība filiālēs – Miezītē, Pārlielupē un 

"Zinītī" – notiks 14. martā, bet Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 15. martā. Otrā nodarbība sekos tieši pēc nedēļas – 

filiālēs 21. martā, bet Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 22. martā, informē bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. 

 

Noslēgums būs visiem kopīgs –  29. martā Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē. Nodarbību laiki tiks 

saskaľoti, ľemot vērā mazo lasītāju vecāku ieteikumus. Pēc skoliľas absolvēšanas katram mazajam skolēnam 

pienāksies arī Pūcītes liecība un balva par dalību. 

 

Pieteikties var klātienē vai zvanot pa tālruni – 63046587 (Jelgavas pilsētas bibliotēka), 63083151 (Miezītes 

bibliotēka), 63011829 (Pārlielupes bibliotēka), 63029093 (bērnu bibliotēka "Zinītis"). Dalība – bez maksas. 

 

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina trīsgadniekus uz Mazo pūcēnu skoliņu 

17.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-trisgadniekus-uz-mazo-pucenu-skolinu-

246835 

Trīsgadnieki aicināti uz "Mazo pūcēnu skoliņu"  

17.02.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581890400&cat=10&art=48337 

Библиотека приглашает трехлетних детей в Школу маленьких совят 

17.02.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37871 

Trīsgadniekus bibliotēkās gaida Mazo pūcēnu skoliņa 

27.02.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/02/27/trisgadniekus-bibliotekas-gaida-mazo-pucenu-skolina 

 

 

Pārlielupes bibliotēkā būs jauno grāmatu diena 

25.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-bus-jauno-gramatu-diena/ 

 

26. februārī Pārlielupes bibliotēkā Loka 

maģistrālē 17 norisināsies Jauno grāmatu 

diena, kurā ikviens varēs iepazīties ar 

jaunākajām lasāmvielām bibliotēkas 

krājumā, kā arī izmantot iespēju rezervēt 

sev lasīšanai tīkamākos izdevumus. 

 

Jaunumu vidū daudz saistošas lasāmvielas 

atradīs romānu lasītāji – Pārlielupes 

bibliotēkā pieejami jaunākie izdevumi gan 

no ārvalstu, gan vietējiem autoriem. 

Lasītājiem būs pieejams Lijas Brīdakas 

romāns "Atbalss bez balss", kā arī Dainas 

Avotiľas jaunākā grāmata "Ceļā", savukārt 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-trisgadniekus-uz-mazo-pucenu-skolinu-246835
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-trisgadniekus-uz-mazo-pucenu-skolinu-246835
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1581890400&cat=10&art=48337
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37871
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/02/27/trisgadniekus-bibliotekas-gaida-mazo-pucenu-skolina
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-bus-jauno-gramatu-diena/
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ārzemju autoru vidū ir tādi romāni kā Monikas Makinērijas "Dzīves ceļojums" un Rozijas Kērtisas "Mēs satikāmies 

decembrī". 

 

Interesantas grāmatas varēs iepazīt arī detektīvu un trilleru cienītāji, lasot, piemēram, Jeļenas Mihalkovas "Rūgto 

mandeļu pīrāgu" vai Kamillas Lekbergas darbu "Ragana". Savukārt jauniešiem varētu interesēt lietuviešu autores 

Kotrīnas Zīles mistiskais romāns "Samainītais". 

 

Tāpat Jauno grāmatu dienā varēs iepazīt daţādus sabiedrībā zināmu personu autordarbus, tostarp Lindas Mūrnieces 

sarunu par dzīves pieredzi grāmatā "Gandrīz gadagrāmata" un aktrises Ditas Lūriľas tuvu autoru dzejas krājums un 

apceres par teātri "Ar vieglu skrāpējumu ādā". 

 

Jauno grāmatu diena noritēs 26. februārī no pulksten 10 līdz 17. Pārlielupes filiāles krājuma jaunumi uzskaitīti 

sarakstā Grāmatu jaunumu mapē, kas atrodama bibliotēkā. 

 

Foto: Pārlielupes bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

Pārlielupes bibliotēkā šodien Jauno grāmatu diena 

26.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-sodien-jauno-gramatu-diena-247028 

 

 

1. martā darbu sāks sēklu bibliotēka 

27.02.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/1-marta-darbu-saks-seklu-biblioteka/ 

 

1. martā Jelgavas pilsētas bibliotēkā darbu sāks par tradīciju kļuvusī 

sēklu bibliotēka. Ikviens bibliotēkas lasītājs un apmeklētājs tiek 

aicināts neturēt sveci zem pūra un savā starpā padalīties ar paša 

ievāktajām puķu un dārzeľu sēklām.  

 

Reizēm gadās tā, ka ir izdevies ievākt vairāk sēklu, nekā pašam 

nepieciešams. Dalība sēklu bibliotēkā ir lielisks veids, kā neļaut 

sēklām iet zudībā, pretī saľemot iespēju samainīties ar kāda cita 

dārzkopja izaudzētajām sēklām, tādējādi papildinot savu mazdārziľu 

ar, iespējams, vēl nebijušu šķirľu puķēm un dārzeľiem. 

 

Sēklu bibliotēkas darbības princips ir pavisam vienkāršs – lasītājs atnes paša ievāktas dārzeľu vai puķu sēklas uz 

bibliotēku, ieliek tās speciāli sagatavotā aploksnē, pievienojot informāciju par augu, piemēram, no kuras puses 

atceļojušas sēklas, kad tās jāsēj, kad gaidāma raţa vai ziedi, kā arī uzrakstot citas nozīmīgas norādes, kas varētu 

noderēt jaunajam sēklu saimniekam. Pēc tam iespējams mainīties – pretī var paľemt tikpat aplokšľu, cik ielikts 

skapītī. Bibliotēka nevar garantēt to, kas izaugs un vai vispār kaut kas izdīgs – ar to jārēķinās ikvienam, kas mēģina 

saviem spēkiem kaut ko izaudzēt. Turklāt visiem, kas izmantos sēklu bibliotēku, jābūt gataviem arī daţam labam 

pārsteigumam. Tomēr bibliotēka paļaujas uz saviem lasītājiem, kas spēs kritiski novērtēt sēklu atbilstību un to 

dīgtspēju, pirms to ielikt bibliotēkas skapītī. 

 

Sēklu bibliotēka darbosies visu dārza sezonu, līdz pat septembrim. Līdzīga sēklu bibliotēka būs atvērta arī 

Pārlielupes bibliotēkā. Bibliotekāri arī ļoti cer uz to, ka lasītāji atnesīs uz bibliotēku un parādīs, kas viľiem izaudzis, 

vai padalīsies ar fotogrāfijām, sūtot tās uz e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Foto: publicitātes. 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-sodien-jauno-gramatu-diena-247028
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/1-marta-darbu-saks-seklu-biblioteka/
mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
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Publicēts arī: 

 

Darbu uzsāks puķu un dārzeņu sēklu bibliotēka 

26.02.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1582668000&cat=10&art=48417 

В библиотеке не только книги, но и семена 

26.02.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37932 

Darbu sāks sēklu bibliotēka 

29.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/darbu-saks-seklu-biblioteka-247102 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz jubilejas izstādi "Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu" 

29.02.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-jubilejas-izstadi-saulus-kropis-60-

baltijas-gramatu-rakstu-247103 

 

Jelgavas Lietuviešu kultūras biedrība "Vītis" un Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā aicina uz Sauļa Kropa 

jubilejas retrospektīvo izstādi "Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu", kas visu marta mēnesi būs aplūkojama 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, Akadēmijas ielā 26, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

 

Izstāde veltīta Lietuvas valsts proklamēšanas gadadienai un neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai, kā arī 

mākslinieka 60 gadu jubilejai. Mākslinieku būs iespējams satikt arī klātienē – 11. martā pulksten 17 Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā notiks svinīga izstādes atklāšana, kurā piedalīsies arī pārstāvis no Lietuvas Republikas vēstniecības 

Latvijā. 

 

Sauļus Kropis ir pazīstams lietuviešu mākslinieks, fotogrāfs, Lietuvas Mākslinieku savienības loceklis, Nidas 

mākslinieku asociācijas "Tiltas" priekšsēdētājs, starptautisko Nidas glezniecības plenēru iniciators un vadītājs. Savā 

oriģinālajā, kontrastējošajā stilā un izpildījuma tehnikā S. Kropis piedāvā audeklus, kas ilustrē viľa radošo ceļu. 

Mākslinieks ar savu stilu un krāsas triepieniem runā par attiecībām starp cilvēkiem un dabu, kā arī skar vides 

harmoniju – pilsētu un jūru. 

 

"Radošs cilvēks, pirmkārt, ir kultūras cilvēks", saka S. Kropis, kurš savā profesijā pastāvīgi meklē jaunus izteiksmes 

veidus, lai parādītu sabiedrībai apkārtējās pasaules skaistumu. Izstāde pārsteidz ar tehnikas, tēmu, pieeju un formu 

daudzveidību. Tā ir tikpat daudzpusīga, dinamiska un daudzslāľaina kā pats šo darbu autors.  

Publicēts arī: 

 

Piedāvā apskatei retrospektīvu Sauļus Kropja darbu izstādi 

27.02.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/piedava-apskatei-retrospektivu-saulus-kropja-darbu-izstadi-247049 

  

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1582668000&cat=10&art=48417
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=37932
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/darbu-saks-seklu-biblioteka-247102
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-jubilejas-izstadi-saulus-kropis-60-baltijas-gramatu-rakstu-247103
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-jubilejas-izstadi-saulus-kropis-60-baltijas-gramatu-rakstu-247103
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/piedava-apskatei-retrospektivu-saulus-kropja-darbu-izstadi-247049
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 03.2020. 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 24 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 186 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 939 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 886 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 650 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  9 

www.zz.lv  10 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.novaja.lv  5 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 4 

Citi (news.lv) 0 

Kopā 32 

 

 

Bibliotēka aicina uz izstādi "Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu" 

02.03.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-uz-izstadi-saulus-kropis-60-baltijas-gramatu-rakstu/ 

 

Jelgavas Lietuviešu kultūras biedrība "Vītis" un Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā aicina uz Sauļa Kropja 

jubilejas retrospektīvo izstādi "Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu", kas visu marta mēnesi būs aplūkojama 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, Akadēmijas ielā 26. 

 

Izstāde veltīta Lietuvas valsts proklamēšanas gadadienai un neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai, kā arī 

mākslinieka 60 gadu jubilejai. Mākslinieku būs iespējams satikt arī klātienē – 11. martā pulksten 17, kad Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā notiks svinīga izstādes atklāšana, kurā piedalīsies arī pārstāvis no Lietuvas Republikas 

vēstniecības Latvijā. 

 

S.Kropis ir pazīstams lietuviešu mākslinieks, fotogrāfs, Lietuvas Mākslinieku savienības loceklis, Nidas mākslinieku 

asociācijas "TILTAS" priekšsēdētājs, starptautisko Nidas glezniecības plenēru iniciators un vadītājs. Savā 

oriģinālajā, kontrastējošajā stilā un izpildījuma tehnikā S.Kropis piedāvā audeklus, kas ilustrē viľa radošo ceļu. 

Mākslinieks ar savu stilu un krāsas triepieniem runā par attiecībām starp cilvēkiem un dabu, kā arī skar vides 

harmoniju – pilsētu un jūru. 

 

"Radošs cilvēks, pirmkārt, ir kultūras cilvēks", saka S.Kropis, kurš savā profesijā pastāvīgi meklē jaunus izteiksmes 

veidus, lai parādītu sabiedrībai apkārtējās pasaules skaistumu. Izstāde pārsteidz ar tehnikas, tēmu, pieeju un formu 

daudzveidību. Tā ir tikpat daudzpusīga, dinamiska un daudzslāľaina kā pats šo darbu autors. 

 

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts arī: 

Ielūdz uz Lietuvas Neatkarības atjaunošanas dienas svētkiem Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

10.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ieludz-uz-lietuvas-neatkaribas-atjaunosanas-dienas-svetkiem-jelgavas-pilsetas-

biblioteka-247293 

 

 

Pārlielupes bibliotēkā – Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-uz-izstadi-saulus-kropis-60-baltijas-gramatu-rakstu/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ieludz-uz-lietuvas-neatkaribas-atjaunosanas-dienas-svetkiem-jelgavas-pilsetas-biblioteka-247293
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ieludz-uz-lietuvas-neatkaribas-atjaunosanas-dienas-svetkiem-jelgavas-pilsetas-biblioteka-247293
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03.03.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-dabas-aizsardzibas-parvaldes-celojosa-izstade/ 

 

Pārlielupes bibliotēkā apskatāma Dabas 

aizsardzības pārvaldes dizaineres Daigas 

Segliľas ceļojošā oriģinālzīmējumu izstāde 

"Daba spēlēs un zīmējumos", kuras darbos 

redzamas Latvijas dabas vērtības – dzīvnieki, 

augi, kukaiľi. Izstāde bibliotēkā skatāma līdz 

31. martam. 

 

Izstādē redzami D.Segliľas daudzu gadu 

laikā tapušie dzīvnieku, augu, ainavu un 

daţādu dabas vērtību zīmējumi, kas laiku pa 

laikam pārtop interesantās vides izglītības 

spēlēs, plakātos un kalendāros. Izstāde 

papildināta ar interesantām spēlēm, kuru 

dizains un noformējumā izmantotie 

zīmējumi ir mākslinieces roku darbs. 

 

D.Segliľa izglītību ieguvusi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā un Tallinas Mākslas akadēmijā, pēc studijām 

uzsākot darbu Gaujas Nacionālajā parkā. Tagad māksliniece strādā Dabas aizsardzības pārvaldē, kur veido 

ilustrācijas informatīvajiem izdevumiem par dabu, izglītojošos stendus, spēles un citus darbus. 

 

Augu un dzīvnieku zīmēšanai viľa pievērsās, palīdzot iekārtot Botānikas taku Līgatnē pirms vairāk nekā 20 gadiem, 

un kopš šī laika akvareļa tehnikā ir tapušas neskaitāmas ilustrācijas, kurās ar lielu rūpību attēloti Latvijas augi un 

dzīvnieki, pievēršot uzmanību pat vissīkākajām detaļām. 

Foto: Pārlielupes bibliotēka, galerijā 3 attēli 

 

Publicēts arī: 

 

Pārlielupes bibliotēkā – Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde 

04.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-dabas-aizsardzibas-parvaldes-celojosa-izstade-247175 

 

 

Sēklu bibliotēka 

05.03.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/seklu-biblioteka-247201 

 

No marta līdz septembrim Jelgavas pilsētas un Pārlielupes bibliotēkās dārzkopjiem būs iespēja mainīties ar pašu 

ievāktām dārzeľu vai puķu sēklām. Ideja par šādu iniciatīvu ir aizgūta no pieredzes apmaiľas brauciena Rī 

Malmezonas (Rueil-Malmaison) mediatēkā Francijā. 

 

Bibliotēkas pārstāvji aicina lasītājus, kuriem savos mazdārziľos ir izdevies ievākt vairāk sēklu, nekā pašam 

nepieciešams, atnest tās uz bibliotēku. Daloties ar tām, būs iespēja iegūt kāda cita dārzkopja ievākto, tādējādi 

papildinot savu dārzu ar citu šķirľu puķēm un dārzeľiem. 

 

Sēklu bibliotēkas dalībnieki aicināti sēklas ievietot speciāli šai iniciatīvai sagatavotās aploksnēs un pievienot 

informāciju par sēklu izcelsmi, diedzēšanas un audzēšanas nosacījumiem un to, kāda raţa vai ziedi sagaidāmi. Pretī 

katrs var paľemt tik aplokšľu, cik pats ielicis skapītī. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-dabas-aizsardzibas-parvaldes-celojosa-izstade/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-dabas-aizsardzibas-parvaldes-celojosa-izstade-247175
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/seklu-biblioteka-247201
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Protams, bibliotēkas pārstāvji nevar garantēt to, kas izaugs un vai vispār kaut kas izdīgs, tādēļ aicina sēklu 

bibliotēkas dalībniekus būt gataviem arī daţam labam pārsteigumam. Vienlaikus bibliotēka paļaujas uz saviem 

lasītājiem, ka tie spēs kritiski novērtēt sēklu atbilstību un to dīgtspēju, pirms ieliks tās bibliotēkas skapītī. 

 

 

Brīvlaikā aktivitātes piedāvās "Junda", bibliotēka un Jauniešu centrs 

11.03.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivlaika-aktivitates-piedavas-junda-biblioteka-un-jauniesu-centrs/ 

 

Nedēļa no 16. līdz 22. martam ir skolēnu pavasara brīvlaiks, 

kad 1.–11. klases skolēni var izbaudīt atpūtu no mācībām un 

nodoties laika pavadīšanai pēc savām iecerēm. Tiem, kuri vēl 

domā, kā aizpildīt brīvo laiku, Jelgavas pilsētā tiek 

piedāvātas daţādas aktivitātes, kurās aicināti piedalīties gan 

sākumskolas bērni, gan vecāki skolēni. 

 

Arī brīvlaikā būs atvērts Jelgavas Jauniešu centrs. 

Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste 

Jeļena Grīsle informē, ka Jauniešu centrā aktivitātes 

norisināsies katru nedēļas darbdienu no pulksten 16. 

Pirmdien gaidāma brīvprātīgo tikšanās, pārrunājot 

aktualitātes pilsētas brīvprātīgo jauniešu darbā. Otrdien un 

ceturtdien ikviens jaunietis aicināts pievienoties radošām nodarbēm kopā ar Kseniju Tvarcu no Vācijas. "Ksenija pie 

mums ir katru otrdienu un ceturtdienu, piedāvājot rokdarbu vai improvizācijas teātra nodarbības. Kaut kas sagatavots 

ir vienmēr, tomēr jaunieši, kā ierasts, var nākt arī ar savām idejām un kopīgi izdomāt, ko vēlētos darīt," skaidro 

J.Grīsle. Trešdien jauniešu centrā notiks projektu konsultācija "Jaunieši var", bet piektdien no pulksten 16 gaidāmas 

āra aktivitātes "Papildinām D vitamīnu". Centrs darbojas katru dienu, pirmdienās un piektdienās jauniešus gaidot līdz 

pulksten 19, bet otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – līdz pulksten 20. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ielūdz uz tradicionālajām brīvlaika aktivitātēm "Pavasara raibumiľi", kas norisināsies 18. 

martā no pulksten 12 līdz 14, 8–12 gadus veciem bērniem piedāvājot iesaistīties radošās darbnīcās un spēlēt spēles, 

kas veltītas pavasara vēstnešu – putnu – tēmai. Bērni varēs pagatavot dekorus no papīra, spēlēt spēles, kā arī 

pārbaudīt savas zināšanas, atpazīstot putnu balsis. "Pavasara raibumiľu" piedāvājums ir bez maksas, un iepriekš 

pieteikties nodarbībām nav nepieciešams, informē bibliotēkā. 

 

Aktivitātes bērniem brīvlaikā piedāvās arī bērnu un jauniešu centrs "Junda", rīkojot trīs dienu akciju "Noķer savu 

emociju" 1.–5. klases skolēniem. Centra direktores vietnieks izglītības jomā Māris Kalniľš skaidro, ka pasākumi 

"Jundā" ieplānoti no pirmdienas līdz trešdienai laikā no pulksten 12 līdz 16. Pirmdiena būs Interesanto uzdevumu 

diena, pulksten 12 pulcējoties centrā Skolas ielā 2, lai dotos uz Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju Sarmas ielā 2, kur 

skolas sporta zālē būs sarūpēti daţādi interesanti, neikdienišķi uzdevumi. Līdzi obligāti jāľem maiľas apavi. Otrdien, 

17. martā, būs pasākums "Izmēģini pulciľu", ikvienam Skolas ielā 2 sniedzot iespēju ielūkoties "Jundas" pulciľu 

ikdienā. "Brīvlaika otrdienā ļausim ieskatīties, kas notiek mūsu pulciľos, un izmēģināt daţādas aktivitātes radošajās 

darbnīcās. Būs pieejami tādi pulciľi kā ""Lego" laiks", ādas apstrāde, keramika, tehniskā modelēšana, floristika, 

trases automodelisms un papīra māksla. Dienas laikā katrs dalībnieks varēs apmeklēt divas darbnīcas, un tās būs 

jānorāda piesakoties," skaidro M.Kalniľš. Savukārt trešdien, 18. martā, būs Dabas diena nometnē "Lediľi", kuras 

laikā bērni piedalīsies daţādu uzdevumu risināšanā gan telpās, gan ārā, atšifrējot kādu slepenu vēsti. Uz nometnes 

vietu vedīs autobuss, kas bērnus sagaidīs pie "Jundas" Pasta ielā 32, un pēcpusdienā tur nogādās atpakaļ. 

 

M.Kalniľš piebilst, ka visu trīs dienu pasākumi "Jundā" ir bez maksas, tomēr tiem nepieciešams pieteikties, jo vietu 

skaits ir ierobeţots. Uz "Lediľu" nometni tiks pieľemti 50 bērnu pieteikumi, bet abās pārējās dienās tiks uzľemti 60 

dalībnieki. Pieteikties no 9. marta var pa tālruni 63022298 vai aizpildot elektronisko anketu. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivlaika-aktivitates-piedavas-junda-biblioteka-un-jauniesu-centrs/
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Publicēts arī: 

 

Brīvlaikā aktivitātes piedāvās «Junda», bibliotēka un Jauniešu centrs 

05.03.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/05/brivlaika-aktivitates-piedavas-junda-biblioteka-un-jauniesu-centrs 

Brīvlaika aktivitātes pilsētā 

08.03.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1583618400&cat=10&art=48508 

Brīvlaika aktivitātes – arī Tūrisma centrā un Dzelzceļa muzejā 

12.03.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/12/brivlaika-aktivitates-ari-turisma-centra-un-dzelzcela-muzeja 

 

 

12. martā - Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības Jelgavas reģiona fināls 

11.03.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/12-marta-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgavas-regiona-

finals/ 

 

12. martā pulksten 14 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē notiks Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas 

sacensības Jelgavas reģiona fināls. Tajā satiksies 5.-6. klašu skolēni, kas publikas priekšā uzstāsies ar priekšlasījumu 

no paša izvēlētas grāmatas. 

 

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības visā Latvijā tiek organizētas jau trešo gadu. Skaļās lasīšanas sacensība ir 

konkurss 11–12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Tas 

notiek trīs posmos – sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. Šogad sacensībā piedalās vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu no 277 skolām. 

 

Jelgavas reģiona finālā par tiesībām piedalīties valsts finālā sacentīsies 15 skolēni no Jelgavas 4. sākumskolas, 

Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Lazdiľas privātās pamatskolas "Punktiľš", Staļģenes vidusskolas, 

Aizupes pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas un Vilces pamatskolas. Kopumā Jelgavas reģiona skolās 1. kārtā 

sacentās 816 skolēnu! 

 

Šogad Jelgavas reģiona finālisti izvēlējušies lasīt fragmentus no Dzintara Tilaka grāmatas "Labo blēľu vasara", 

Regīnas Ezeras "Cilvēkam vajag suni", Māra Putniľa "Meţonīgie pīrāgi: Dienvidjūras pasaka", Pollijas Vebas 

"Drosmīgais kaķēns", Kristīnas Olsones "Stikla bērni" un citām jaukām grāmatām. 

 

Skaļās lasīšanas sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai 

lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt 

lasītprieku. 

 

Šogad valsts fināls notiks 9. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoľa zālē, Rīgā. 

 

Ziľu sagatavoja 

Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

12. martā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības Jelgavas reģiona 

fināls 

11.03.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/05/brivlaika-aktivitates-piedavas-junda-biblioteka-un-jauniesu-centrs
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1583618400&cat=10&art=48508
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/12/brivlaika-aktivitates-ari-turisma-centra-un-dzelzcela-muzeja
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/12-marta-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgavas-regiona-finals/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/12-marta-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgavas-regiona-finals/
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https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/12-marta-jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-latvijas-nacionalas-skalas-

lasisanas-sacensibas-jelgava-247342 

В библиотеке пройдет региональный финал по чтению вслух 

11.03.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38041 

 

Lietuvas Neatkarības dienas svētki bibliotēkā 

12.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lietuvas-neatkaribas-dienas-

svetki-biblioteka-247369 

 

Ar mākslinieka Sauļus Kropja izstādi un mūzikas skolas audzēkľu 

koncertu Jelgavas pilsētas bibliotēkā atzīmēta Lietuvas Neatkarības 

atjaunošanas diena. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Lietuvas 

vēstniecības Latvijā un Jelgavas lietuviešu kultūras biedrības ―Vytis‖. 

 

Jelgavas bibliotēkas pārstāvji informē, ka mākslinieka jubilejas izstāde 

„Sauļus Kropis – 60: Baltijas grāmatu rakstu‖ interesentiem būs atvērta 

līdz 31. martam. Tajā apskatāmi darbi no albuma ―Nidos ekspresijos 

25‖, kas apkopo 500 mākslas darbus, ko veidojuši apmēram 100 

Lietuvas un ārvalstu mākslinieki. No tiem 11 ir Latvijas mākslinieki: 

Māra Alena, Valērijs Baida, Dţons Delgalvis, Juris Ģērmanis, Maija 

Jakoviča, Jānis Gunārs Kalnmalis, Ieva Mārkēviča-Caruka, Anda 

Poikāne, Juta Policja, Ilmārs Zalāns un Aija Zariľa.  

 

S. Kropis ir Lietuvā pazīstams mākslinieks, fotogrāfs, Lietuvas 

Mākslinieku savienības loceklis un Nidas mākslinieku 

asociācijas ―Tiltas‖ priekšsēdētājs. Mākslinieks regulāri organizē 

arī starptautiskos Nidas gleznošanas plenērus. 

 

Iepazīstinot ar mākslinieka radošo veikumu, Jelgavas bibliotēkas 

pārstāvji uzsver, ka S.Kropis vienmēr savā profesijā meklē 

jaunus izpausmes veidus, cenšoties sabiedrībai parādīt apkārtējās 

pasaules skaistumu. Izstāde pārsteidz ar tehnikas, tematu, 

viedokļu, formu un pat paaudţu daudzveidību. Tā ir 

daudzpusīga, koša, krāsaina un daudzslāľaina – kā pats tās 

autors. Mākslinieks ar savdabīgu stilu un otas vilcieniem runā par 

cilvēku savstarpējām un dabas un cilvēka attiecībām, kā arī 

pilsētas un jūras harmoniju. 

 

Foto: Eva Pričiľa, galerijā 6 attēli 

 

 

Digitālajā nedēļā – uzsvars uz drošību internetā un e-prasmju 

pilnveidošanu 

12.03.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-

drosibu-interneta-un-e-prasmju-pilnveidosanu/ 

 

No 23. līdz 27. martam norisināsies ikgadējā Eiropas Digitālā nedēļa, 

kuras laikā arī Jelgavā piecu dienu garumā notiks pasākumi un 

nodarbības, ikvienam piedāvājot plašas iespējas pilnveidot savas 

prasmes, darbojoties ar tehnoloģijām un digitālajā vidē. Zemgales 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/12-marta-jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgava-247342
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/12-marta-jelgavas-pilsetas-biblioteka-notiks-latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgava-247342
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38041
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lietuvas-neatkaribas-dienas-svetki-biblioteka-247369
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lietuvas-neatkaribas-dienas-svetki-biblioteka-247369
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-drosibu-interneta-un-e-prasmju-pilnveidosanu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-drosibu-interneta-un-e-prasmju-pilnveidosanu/
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reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Izglītības un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītāja un 

pasākuma koordinatore mūsu pilsētā Antra Škinča informē, ka Jelgavas piedāvājuma fokusā ir tādi jautājumi kā 

drošība internetā, e-prasmju pilnveidošana un mācību procesa uzlabošana, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. 

Plānojot nedēļas programmu Jelgavā, sekots kopējām Digitālās nedēļas aktualitātēm, taču pilsētas mērogā pasākumi 

būs pielāgoti daţādu iedzīvotāju grupu interesēm. Tikšanās ar speciālistiem un interaktīvi semināri norisināsies gan 

ZRKAC, gan pilsētas bibliotēkās, gan arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), aptverot galvenās 

mērķauditorijas – pedagogus, bērnus un jauniešus, publiskā un privātā sektora darbiniekus, seniorus un uzľēmējus. 

Vienojošais temats – digitālā drošība. 

 

"Digitālā drošība ir tēma, kas aktuāla vienmēr, un par to Digitālajā nedēļā var izcelt vairākus pasākumus. Viens no 

tiem – tikšanās ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" pārstāvi Egilu 

Stūrmani, kurš stāstīs par iespējamiem apdraudējumiem internetā. Uz šo tikšanos 27. martā aicināts ikviens, bet īpaši 

ielūdzam seniorus, kuri ikdienā lieto datoru vai viedierīces un vēlas vairāk uzzināt par to, kā izmantot tās drošāk," 

stāsta A.Škinča. Līdzīgs pasākums būs uzľēmējiem – 25. martā tikšanās ar SIA "IT Centrs" dibinātāju un digitālās 

drošības konsultantu Agri Krustu, lai pārrunātu, cik nozīmīga ir droša parole un kā vēl sevi pasargāt digitālajā vidē. 

Ar praktiskiem piemēriem lektors parādīs, kādi ir riski, ja neievēro piesardzību. 

 

No cita aspekta drošību internetā Jelgavas pilsētas bibliotēkā varēs aplūkot bērni, apmeklējot nodarbību par 

kibermobingu. "Aptaujas liecina, ka liela daļa bērnu sastopas ar kibermobingu, tāpēc nodarbībā varēs uzzināt, kā to 

pamanīt un kādas sekas var piedzīvot pāridarītāji, jo valda maldīgs priekšstats, ka, ja pie rokas netiec pieķerts, 

izdarītais internetā paliek nepamanīts," piebilst A.Škinča.  

 

Konkurss jauniešiem, mācības skolotājiem. 

 

24. martā Jelgavas skolu pedagogi varēs apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūru "ArcGIS" un tās 

lietojumu mācību procesā. Skolotāji mācīsies, kā veidot karšu stāstus, interaktīvā veidā apkopojot kartes, tekstu, 

attēlus un pat interneta saturu. Uz nodarbību īpaši aicināti ģeogrāfijas, dabaszinību un informātikas skolotāji, tomēr 

piedalīties var arī citi pedagogi, kuri savā mācību procesā vai skolēnu pētniecībā vēlas iesaistīt interaktīvas metodes, 

informē ZRKAC speciāliste. 

 

Tuvojoties Digitālajai nedēļai, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar 

"Erasmus+" projektu "Crowddreaming" Latvijas skolēniem izsludinājusi konkursu "Kultūras mantojuma 

digitalizēšana". Dalībnieki individuāli vai kopā ar skolotājiem aicināti apgūt paplašinātās realitātes rīku "Metaverse 

studio" un pēc savas ieceres līdz 15. maijam izstrādāt digitālo projektu būtisku kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai. 

Informācija par konkursu pieejama vietnē www.eprasmes.lv, sadaļā "IKT prasmju testi un konkursi". 

Nodarbības uzľēmējiem. 

 

E-prasmju vietnes konkursu sadaļā atrodams Digitālā brieduma tests uzľēmējiem, ar kuru var pārbaudīt uzľēmuma 

"digitālo briedumu", salīdzināt sevi ar konkurentiem un noskaidrot, kādi tehnoloģiskie risinājumi palīdzētu 

uzľēmumam strādāt efektīvāk, ar mazākiem izdevumiem un lielāku peļľu. 

 

25. martā ZRKAC norisināsies vēl divi pasākumi galvenokārt uzľēmējiem – "eParaksts un tā izmantošanas iespējas" 

un "Lietu internets uzľēmējiem". Latvijas Valsts radio un televīzijas centra speciālistes Hellas Madaras Šabakas 

vadībā uzľēmēji, publiskā sektora darbinieki un citi interesenti varēs uzzināt par eParaksta priekšrocībām un kļūt par 

tā lietotāju. Uz nodarbību līdzi jāľem pase un internetbankas piekļuves informācija. Savukārt seminārā par lietu 

internetu AS "SAF Tehnika" pārstāvis Toms Rekšľa stāstīs par ieguvumiem no visdaţādāko tehnoloģiju digitālas 

sasaistes. 

 

A.Škinča piebilst, ka papildu nodarbības par lietu internetu tiks piedāvātas ikvienam interesentam, veidojot grupu, 

kas tiksies divas reizes – 23. un 30. martā. Praktiskos seminārus vadīs ZRKAC speciālisti, parādot, kā savu ikdienu 

iespējams padarīt ērtāku un drošāku, piemēram, pašiem izveidojot sistēmu, ar kuras palīdzību var sekot līdzi tam, kas 

notiek mājās. 
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Plašas iespējas ikvienam. 

 

Apgūt e-prasmes aicina arī VSAA, piedāvājot apmeklēt konsultācijas par aģentūras sniegtajiem e-pakalpojumiem. 

Pastāvīgas tehnoloģiju lietotprasmju konsultācijas Digitālās nedēļas gaitā turpināsies arī Jelgavas pilsētas bibliotēkā, 

piedāvājot ikvienam individuālu palīdzību jautājumos par datora vai viedierīču lietošanu. Jāpiebilst, ka īpaši 

Digitālās nedēļas gaitā bibliotēkā notiks arī nodarbības par e-grāmatām, informējot gan par Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas elektronisko krājumu, gan elektronisko grāmatu bibliotēku www.3td.lv. 

 

Visiem pasākumiem, kas Digitālās nedēļas laikā norisināsies Latvijā, kā arī interneta tiešraidēm var sekot līdzi vietnē 

www.eprasmes.lv. 

 

Publicēts arī: 

 

Digitālajā nedēļā – uzsvars uz drošību internetā un e-prasmju pilnveidošanu 

12.03.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/12/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-drosibu-interneta-un-e-prasmju-

pilnveidosanu 

Во время цифровой недели – акцент на безопасность в Интернете и совершенствование э-навыков 

12.03.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38046 

 

 

Jauna grāmata bibliotēkā iepazīstina ar pirmskara Jelgavu 

13.03.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauna-gramata-biblioteka-iepazistina-ar-pirmskara-jelgavu/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka iegādājusies vērtīgu 

atmiľu grāmatu par ārsta Dzintara Svennes un viľa 

ģimenes gaitām Jelgavā no 1940. gada līdz 1944. 

gadam. Jaunā grāmata Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Novadpētniecības krājumā nu pieejama ikvienam 

interesentam. 

Dzintars Svenne dzimis Abrenē 1927. gada 

decembrī. Pārdzīvojis kara gadus, daudz ceļojis gan 

jaunībā, gan arī vecumdienās. Bērnībā dzīvojis 

Daugavpilī, Jelgavā un citur Latvijā. Nonācis ar māti 

un māsu vairākās bēgļu nometnēs Vācijā un no 

turienes izceļojis tālāk uz Lielbritāniju. Studējis 

medicīnu Dublinā Īrijā, strādājis par ķirurgu 

Kampalā, Ugandā. 1972. gadā apmeties 

Austrumanglijas vidienē, kur nostrādājis 20 gadus 

par rentgenologu. Ģimenē izauguši seši bērni. Pēc aiziešanas pensijā Dz.Svenne sāka rakstīt savus memuārus, kas 

par personiskajiem līdzekļiem izdoti trīs grāmatās. Ārsts miris 2017. gada 20. aprīlī Anglijā. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iegādājusies Dz.Svennes atmiľu otro grāmatu "Likteľceļi. No Jelgavas līdz 

Pampāļiem. Lielo pārmaiľu laiks", kas aptver laika periodu no 1940. gada līdz 1944. gadam – no laika, kad viľš ar 

māti un māsu pārceļas uz Jelgavu, līdz pat bēgļu gaitām uz Pampāļiem, Kurzemē. Šajā atmiľu grāmatā iespējams 

izstaigāt vēl skaisto, kara neizpostīto Jelgavu, Dārtas skolu, kurā strādāja Dz.Svennes māte, Lielo ielu, grāmatu 

veikalus, Dobeles ielas Ugunsdzēsēju depo, vasarīgos Zaļeniekus un kopā ar autoru piedzīvot arī kara postu Jelgavā. 

 

http://www.3td.lv/
http://www.eprasmes.lv/
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/12/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-drosibu-interneta-un-e-prasmju-pilnveidosanu
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/12/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-drosibu-interneta-un-e-prasmju-pilnveidosanu
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38046
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauna-gramata-biblioteka-iepazistina-ar-pirmskara-jelgavu/
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Pirmā grāmata "Likteľceļi. No Kaplavas līdz Daugavpilij. Mani agrie labie gadi" vēsta par Dz.Svennes agro bērnību. 

Grāmatā aprakstīta arī tā laika Eiropas nemierīgā vēsture, ieskaitot to, kas notiek tieši Latvijā tā dēvētajos Kārļa 

Ulmaľa "Labajos gados". Šīs grāmata pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

 

Trešā grāmata "Likteľceļi. Ceļš ved prom no dzimtenes" sākas 1944. gada vasarā, un tajā aprakstītas bēgļu gaitas ar 

māti un māsu no Pampāļiem uz Liepāju un tālāk uz Vāciju. 1947. gada beigās ģimene nonāk Lielbritānijā, kur uzsāk 

jaunu dzīvi trimdā.  

 

Ieskats grāmatās tiešsaistē atrodamas šeit: 1. grāmata; 2. grāmata; 3. grāmata. 

 

Foto: publicitātes. 

 

 

Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības Jelgavas reģiona finālā uzvar Līva Gailīte no Ozolnieku 

vidusskolas  

14.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgavas-regiona-finala-uzvar-

liva-gailite-no-ozolni-247431 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē 12.martā notika Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības 

Jelgavas reģiona fināls. Tajā satikās 5.-6. klašu skolēni, kas publikas priekšā uzstājās ar priekšlasījumu no paša 

izvēlētas grāmatas. 

 

Visi konkursanti bija rūpīgi izraudzījušies savus iecienītākos literatūras darbus. Sacensības apmeklētājus izklaidēja 

arī rakstnieks, ţūrijas komisijas priekšsēdētājs Dzintars Tilaks, kurš jauniešus iedrošināja, ka viľu šīs dienas dalība 

konkursā var kļūt par pamatakmeni jauniešu nākotnes uzvarām, jo mūsdienās ir jāprot par savu ideju pastāstīt 

saistošā veidā. Ţūrijas vērtējuma un apspriedes rezultātā par uzvarētāju kļuva Līva Gailīte no Ozolnieku vidusskolas, 

kas lasīja Deivida Valjamsa grāmatu ―Gangsteromīte‖, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

 

Šāds pasākums visā Latvijā tiek organizēts jau trešo gadu. Skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 11–12 gadus 

veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Tas notiek trīs posmos – 

sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šogad 

sacensībās piedalās vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu no 277 skolām. 

 

Jelgavas reģiona finālā par tiesībām piedalīties valsts finālā sacentās 15 skolēni no Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 

4. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Lazdiľas privātās pamatskolas "Punktiľš", Staļģenes vidusskolas, Aizupes 

pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas un Vilces pamatskolas. Kopumā Jelgavas reģiona skolās 1. kārtā sacentās 816 

skolēnu. 

 

Skaļās lasīšanas sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai 

lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt 

lasītprieku. 

 

Plānots, ka šogad valsts fināls notiks 9. maijā Rīgā, Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Ziedoľa zālē. 

 

Foto: Facebook, galerijā 3 attēli. 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atceļ publiskos pasākumus un 

ierobežo apmeklētāju plūsmu 

14.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgavas-regiona-finala-uzvar-liva-gailite-no-ozolni-247431
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/latvijas-nacionalas-skalas-lasisanas-sacensibas-jelgavas-regiona-finala-uzvar-liva-gailite-no-ozolni-247431
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atcel-publiskos-pasakumus-un-ierobezo-apmekletaju-plusmu-247429
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atcel-publiskos-pasakumus-un-ierobezo-apmekletaju-plusmu-247429 

 

Bibliotēka savā mājaslapā informē, ka sakarā ar 

ārkārtas situāciju valstī no 13. marta līdz 14. aprīlim, 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs tiek atcelti 

visi publiskie pasākumi. 

 

Tiek ierobeţots arī bibliotēkas apmeklējums. 

Pulcēšanās nav pieļaujama. Grāmatas tiks apmainītas 

kā ierasts, aicinām izmantot grāmatu nodošanas 

iekārtu ārpus bibliotēkas Akadēmijas ielā 26. Datorus 

varēs lietot tikai nepieciešamo dokumentu 

noformēšanai, printēšanai, skenēšanai u.t.t. un ne ilgāk 

kā 15 minūtes. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot to, ka 

visiem skolas vecuma bērniem valstī ir noteikts mājas 

reţīms. Spēļu spēlēšana, filmu skatīšanās, interneta 

izmantošana bibliotēkas brīvpieejas datoros šobrīd tiek ierobeţota.  

 

Lai samazinātu uzturēšanās ilgumu un drūzmēšanos bibliotēkā, bibliotēka aicina vēlamās grāmatas rezervēt jau 

iepriekš, izmantojot  elektronisko katalogu, vai rakstot  e-pastu uz abo@biblioteka.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 

63046587.  

 

Bibliotēka lūdz pēc iespējas izmantot iespēju lasīt e-grāmatas un izmantot datubāzes attālināti. Lai piekļūtu 

bibliotēkas resursiem attālināti, zvaniet: 63046587 vai rakstiet abo@biblioteka.jelgava.lv.  

Tāpat bibliotēka informē, ka šo svētdien, 15. martā, tiks pilnībā slēgts Informācijas centrs 1. stāvā. Ja ir nepieciešams 

izmantot datoru, printeri vai skeneri, to darīt varēs 2. stāva lasītavā.  

 

Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi jaunākajai informācijai bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos:  

www.facebook.com/jelgavasbiblioteka 

www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka 

 

Foto: no arhīva. 

 

 

Atceltas brīvlaika aktivitātes; kultūras pasākumi tiek pārcelti 

15.03.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atceltas-brivlaika-aktivitates-kulturas-pasakumi-tiek-parcelti/ 

Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo 

izplatību Eiropā un ārkārtas stāvokļa 

izsludināšanu valstī, sākot no 13. marta visā 

Latvijā, tostarp Jelgavā, atcelti publiski 

pasākumi. Atcelti kultūras un brīvlaika 

pasākumi, kā arī pārcelts 14. martā plānotais 

Jelgavas 4. vidusskolas salidojums. Iespēju 

robeţās šis un citi pasākumi tiks pārcelti pēc 

ārkārtas stāvokļa beigām. 

 

Līdz 14. aprīlim atcelti plānotie publiskie 

kultūras pasākumi. Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestāde (JPPI) "Kultūra" informē, 

ka, rūpējoties par apmeklētāju veselību un sekojot valstī noteiktajiem publisku pasākumu rīkošanas ierobeţojumiem 

saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību, pasākumu, izrāţu un koncertu norise Jelgavas kultūras namā un kultūras 

namā "Rota" tiek pārtraukta līdz 14. aprīlim. JPPI "Kultūra" aicina sekot līdzi informācijai par kultūras pasākumiem 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-atcel-publiskos-pasakumus-un-ierobezo-apmekletaju-plusmu-247429
http://www.facebook.com/jelgavasbiblioteka
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atceltas-brivlaika-aktivitates-kulturas-pasakumi-tiek-parcelti/
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iestādes interneta vietnē un sociālo tīklu kontos, kur pakāpeniski tiek izziľoti pārcelto kultūras pasākumu datumi. 

Naudas atgriešana par iegādātajām biļetēm netiks veikta, līdz brīdim, kad būs skaidrība par pasākumu norisi. 

 

Tāpat atceltas arī plānotās brīvlaika aktivitātes. Nenotiks bērnu un jauniešu centra "Junda" plānotās aktivitātes 

"Noķer savu emociju", kas bija paredzētas 16., 17. un 18. martā. Paredzētos brīvlaika pasākumus atcēlusi arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēka un tās filiāles – Pārlielupes un Miezītes bibliotēka. No 15. marta visas Jelgavas bibliotēkas ir 

slēgtas apmeklētājiem, bet tiek piedāvātas konsultācijas neklātienē. Brīvlaika nodarbības atceltas arī Latvijas 

Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā un arī tā uz laiku būs slēgta apmeklētājiem. Līdz 14. aprīlim slēgts 

arī Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs. 

 

Plānotos pasākumus atceļ arī Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, informējot, ka, sākot ar 17. martu uz laiku tiek 

slēgtas ekspozīcijas. Slēgts arī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. 

12. martā plānotos publiskos pasākumus atcēla arī LLU, ziľojot, ka nenotiks 27. martā paredzētā Atvērto durvju 

diena, ar to saistītie konkursi, skoliľas un semināri. Pārcelti arī tālāki pasākumi, tostarp aprīlī plānotās Meţa dienas, 

kas pārceltas uz 18. septembri. 

 

Jāpiebilst, ka kopš 14. marta aizliegti visi organizētie publiskie pasākumi, savukārt neorganizētos pasākumos 

nedrīkst pulcēties vairāk nekā 50 cilvēki. Ľemot vērā šo liegumu, aizliegta arī pulcēšanās uz dievkalpojumiem. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

Jelgavā pārcelts 4. vidusskolas salidojums, atcelti brīvlaika, kultūras un citi pasākumi (papildināta) 

13.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-parcelts-4-vidusskolas-salidojums-atcelti-brivlaika-kulturas-un-citi-

pasakumi-papildinata-247404 

Pārcelts Jelgavas 4. vidusskolas salidojums 

13.03.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1584050400&cat=10&art=48563 

Перенесен слет в Елгавской 4-й средней школе, культурные мероприятия в городе отменены 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38060 

13.03.2020. 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles pārtrauc lasītāju apkalpošanu klātienē; grāmatas uz mājām 

neizsniegs 

16.03.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-tas-filiales-partrauc-lasitaju-apkalposanu-

klatiene-gramatas-uz-maja-247506 

 

Ievērojot noteiktos pulcēšanās ierobeţojumus valstī un 

ieteikumus maksimāli ievērot sociālo distancēšanos, 

Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB) un tās filiāles ir 

mainījušas savu darba laiku un lasītāju apkalpošanas 

kārtību, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

 

Sākot ar 16. martu, Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās 

filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un 

bērnu bibliotēka ―Zinītis‖ turpinās lasītājus konsultēt tikai 

neklātienē, pārtraucot apkalpošanu klātienē līdz 

turpmākajam paziľojumam. Bibliotēku darba laiks tiek 

noteikts no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten  8 līdz 

17, sestdienas un svētdienas – brīvdienas. Visi publiskie 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-parcelts-4-vidusskolas-salidojums-atcelti-brivlaika-kulturas-un-citi-pasakumi-papildinata-247404
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-parcelts-4-vidusskolas-salidojums-atcelti-brivlaika-kulturas-un-citi-pasakumi-papildinata-247404
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1584050400&cat=10&art=48563
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38060
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-tas-filiales-partrauc-lasitaju-apkalposanu-klatiene-gramatas-uz-maja-247506
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-tas-filiales-partrauc-lasitaju-apkalposanu-klatiene-gramatas-uz-maja-247506
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pasākumi bibliotēkās tiek atcelti līdz 14. aprīlim. 

 

Līdz ar to grāmatas uz mājām netiks izsniegtas, un tas attiecas arī uz iepriekš veiktajām rezervācijām. Grāmatu 

atpakaļ nodošana tiks organizēta tikai ar grāmatu nodošanas kasti, kas atrodas blakus bibliotēkas ēkai, Akadēmijas 

ielā 26. Taču visām grāmatām nodošanas termiľi automātiski tiks pagarināti līdz 14. aprīlim.  

 

Bibliotēka aicina aktīvāk izmantot visus pieejamos e-resursus latviešu, angļu un vācu valodās: EBSCO, Britannica, 

News.lv, Periodika.lv, 3td-egrāmatu bibliotēka, Letonika  un citas. Ja ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem 

resursiem vai arī ir kādi citi jautājumi, iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruni vai rakstīt e-pastu. Tāpat arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēka mudina savus lasītājus sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos, kur 

bibliotēka turpinās informēt par iespējām lasīt un klausīties grāmatas attālināti un sniegs citu informāciju par 

iespējām lasīt, izglītoties un kvalitatīvi pavadīt laiku attālināti. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu kontakti attālinātajām konsultācijām: 

Tālruľi: 63046587 un 63046713 (JPB),  63011829 (Pārlielupe), 63083151 (Miezīte), 63029093 (Zinītis) 

E-pasti: abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv, 

miezite@biblioteka.jelgava.lv,  zinitis@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Konsultācijas tiks sniegtas darba dienās, no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten  8 līdz 17. 

 

Foto: no arhīva. 

 

Publicēts arī: 

На неопределенный срок закрыта Елгавская городская библиотека и ее филиалы 

16.03.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38081 

 

Izmaiņas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbā  

17.03.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1584396000&cat=10&art=48594 

 

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un 

ierobeţojumiem vairākās pašvaldības iestādēs un 

uzľēmumos ir mainīts darba reţīms un darba laiki. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt 

atbildīgiem pret sevi un citiem, rūpīgi izvērtēt 

nepieciešamību apmeklēt publiskās vietas. 

 

 

JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA UN TĀS 

FILIĀLES 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka Zinītis 

turpinās lasītājus konsultēt tikai neklātienē, pārtraucot apkalpošanu klātienē līdz turpmākajam paziľojumam.  

Darba laiks no 16.marta: 

 No pirmdienas līdz piektdienai – pulksten 8 līdz 17; 

 Sestdienās un svētdienās – brīvs. 

 

Publicēts arī: 

 

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, noteikti stingri ierobežojumi 

mailto:zinitis@biblioteka.jelgava.lv
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38081
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1584396000&cat=10&art=48594
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19.03.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/19/lai-ierobezotu-covid-19-izplatibu-noteikti-stingri-ierobezojumi 

 

 

Digitālajā nedēļā piedāvās interneta tiešraides 

21.03.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1584741600&cat=10&art=48640 

 

Digitālās nedēļas organizatori – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā 

ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) – laikā no 23. līdz 27. martam plāno katru dienu 

piedāvāt interesantas un vērtīgas tiešraides. 

 

Tiešraiţu fokuss būs vērsts uz digitālajām iespējām un tehnoloģijām, kas aktuālas arī pašreizējā attālinātā darba, 

mācību un pašizolēšanās situācijā. Tiešraides būs skatāmas vietnē www.eprasmes.lv, turpat piedāvājot arī 

detalizētāku informāciju par plānotajiem pasākumiem. 

 

Digitālās nedēļas 2020 tiešraiţu tematiskās dienas: 

    23. marts: Digitālās nedēļas atklāšana: "Gudrā Latvija: Digitālo iespēju nedēļa"; 

    24. marts: Digitālās tehnoloģijas uzľēmumiem; 

    25. marts: Digitālās tehnoloģijas izglītībā; 

    26. marts: Digitālās drošības diena: "Mazā Kibernakts dienas vidū"; 

    27. marts: "Tava profesija: tehnoloģiju nozarē". 

 

Ar tiešraiţu saturu var iepazīties ŠEIT. 

 

Ľemot vērā valstī izsludināto ārkārtējās situācijas stāvokli ar mērķi ierobeţot slimības Covid-19 izplatību, arī 

Jelgavā, Digitālās nedēļas laikā no 23. līdz 27. martam, plānotie klātienes pasākumi ir atcelti. Zemgales reģiona 

Kompetenču attīstības centra, Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras plānotie klātienes pasākumi labvēlīgas situācijas gadījumā varētu tikt organizēti šā gada 

rudenī. 

 

 

Atmiņu stāsts par Sv.Trīsvienības baznīcas torņa atdzimšanu 

21.03.2020 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atminu-stasts-par-sv-trisvienibas-baznicas-torna-atdzimsanu/ 

 

Ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas atbalstu elektroniskā 

izdevumā apkopotas jelgavnieka agrākā Jelgavas 

Latviešu biedrības vadītāja Pauļa Rēveļa atmiľas par 

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torľa atjaunošanu. 

Atmiľu stāsts "Mans kāpums" atklāj torľa senāko un ne 

tik seno pagātni, iekļaujot stāstījumu par atmodas laiku, 

Latvijas un Jelgavas atdzimšanu un to, kā 20 gadus 

lolota ideja kulminējusies šī Jelgavas panorāmas 

simbola atklāšanā 2010. gada 16. novembrī. 

 

P.Rēvelis atklāj, ka torľa atdzimšanas pirmsākumi 

meklējami vēl atmodas laikā, kad darbu uzsāka Latvijas 

Tautas frontes Jelgavas nodaļa, kuras viens no 

galvenajiem mērķiem bija pieminekļu atjaunošana 

pilsētā un novados, kā arī Latvijas vēstures 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/03/19/lai-ierobezotu-covid-19-izplatibu-noteikti-stingri-ierobezojumi
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1584741600&cat=10&art=48640
https://eprasmes.lv/tiesraides/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atminu-stasts-par-sv-trisvienibas-baznicas-torna-atdzimsanu/
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aktualizēšana. Starp pirmajiem lielajiem nodaļas panākumiem bija tēlnieka Kārļa Jansona pieminekļa "Lāčplēsis un 

Melnais bruľinieks" fragmenta, dēvēta arī par "Lāčplēša sirdi", atrašana 1988. gadā un tā novietošana pie Ģederta 

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, kur tas stāv vēl joprojām. 

 

Ideja par vēstures vērtību atdzimšanu turpināja dzīvot arī 1990. gadā atjaunotajā Jelgavas Latviešu biedrībā, par 

vienu no tās galvenajiem uzdevumiem izvirzot Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torľa rekonstrukciju. "Mana 

paaudze bija ideālisti. Sapľu bija pilna galva, un domājām, ka visu varēs atrisināt ātri," par cerību pilnajiem darbības 

pirmsākumiem stāsta P.Rēvelis, piebilstot, ka šajā laikā tika apsvērtas daţādas idejas, kas tā arī netika piepildītas, 

piemēram, torľa vēsturiskās paaugstinātās smailes izbūve, baznīcas draudzes atjaunošana, ľemot vērā to, ka līdz 

1993. gadam ēka atradās Latvijas Evaľģēliski luteriskās baznīcas konsistorijas īpašumā. 

 

Torľa rekonstrukcijas projekts pilnvērtīgi tika uzsākts līdz ar ēkas pāriešanu Jelgavas pilsētas īpašumā. Šajā laikā, 

P.Rēvelim darbojoties Jelgavas pilsētas domē, rasti pirmie līdzekļi projekta uzsākšanai, laika gaitā rīkojot arī daţādas 

akcijas papildu ziedojumu piesaistei. Tieši torľa atjaunošanai veltītie pasākumi P.Rēvelim palikuši atmiľā 

visspilgtāk: "Vislabāk noteikti atceros tās reālākās lietas – akcijas un daudzos kāpienus, kurus rīkojām interesentiem. 

Toreiz tornim vēl bija vecās kāpnes, kuras cerējām atjaunot. Tika rīkoti arī koncerti ar nosaukumu "Mēs – tornim"." 

Savās atmiľās P.Rēvelis apraksta arī viskuplāk apmeklēto akciju, uz kuru ieradās ap 700 interesentu. Drosmīgākos 

no tiem 2–5 cilvēku grupiľās nācās pavadīt līdz augšai, tādējādi vienā dienā P.Rēvelis tornī uzkāpa pat 27 reizes. 

 

Sākoties jaunai tūkstošgadei, torľa atjaunošanai izdevās rast finansējumu no ES līdzekļiem. 2004. gadā torni 

pārsedza ar stikla piramidālo jumtu, kas arī šobrīd rotā tā virsotni. Šādi, bez pagarinātās smailes, tornis oriģināli 

izskatījies no 1688. līdz 1862. gadam. Tā augstums šobrīd sasniedz 50,17 metrus. 2010. gada 16. novembrī pēc 

vairāk nekā 60 gadu klusēšanas tornis tika atklāts. P.Rēvelis atminas, ka šajā dienā sajuties īpaši – gluţi kā Dziesmu 

svētkos vai Baltijas ceļā –, jo ar šīs ēkas pabeigšanu piepildījies atmodas laika sapnis par trīs Jelgavas simbolu 

atdzimšanu, atminoties arī atjaunotā pieminekļa "Lāčplēsis un Melnais bruľinieks" atklāšanu 1992. gadā un 2003. 

gadā atklāto pieminekli Jānim Čakstem. 

 

Šogad apritēs 10 gadi, kopš Jelgavas Sv.Trīsvienības tornis ir no jauna atklāts, taču P.Rēvelī joprojām valda lepnums 

un pozitīvas sajūtas par to, ka ir atdzimis viens no pilsētas simboliem. Līdz ar to šis bijis īstais laiks publicēt gadu 

gaitā krātās atmiľas par šīs ēkas atjaunošanas procesu. "Visu to darbību ap torni sāku fiksēt jau tajā laikā. Kā toreiz 

domāju, pamatā sev pašam, jo svarīgi padarīto uzrakstīt un tādā veidā pielikt tam punktu. Varu atcerēties, kāds tajā 

laikā biju, ko domāju, un saglabāt šīs atmiľas gan sev, gan saviem bērniem. Ja šīs atmiľas kā padarītā darba liecība 

noder arī kādam citam, par to prieks," bilst P.Rēvelis. 

 

Atmiľu stāstu "Mans kāpums" par Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torľa atjaunošanu elektroniskā formātā var 

iepazīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājaslapā ŠEIT. 

Foto: no P.Rēveļa personīgā arhīva, galerijā 5 attēli 

 

 

Елгавская городская библиотека предлагает читать э-книги на русском языке 

24.03.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38169 

 

Елгавская городская библиотека предлагает ознакомительный доступ на один месяц к коллекции э-книг 

BiblioPlanet на русском языке. 

 

На портале www.bibliorossica.com можно читать современную литературу и классику, а также отраслевую 

литературу по социальным наукам, истории культуры, языкознанию и другим отраслям. 

 

Если вы желаете читать дома книги на русском языке, напишите в библиотеку по э-почте: 

gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv и вам активизируют доступ.  

 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38169
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Reģistrējies un piekļūsti bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem 

28.03.2020.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem/ 

 

Darbu sākusi Jelgavas pilsētas bibliotēkas jauno 

lasītāju reģistrēšana tiešsasaistē. Ikviens, kas 

vēlas kļūt par bibliotēkas lasītāju, aizpildot 

vienkāršu pieteikuma anketu, var bez maksas 

piekļūt bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem. 

Savukārt situācijai pasaulē un valstī 

normalizējoties, ikviens, kurš būs attālināti 

reģistrējies, varēs turpināt izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus arī klātienē. 

 

Piereģistrējoties, lietotājs iegūst piekļuvi vietnes 

www.3td.lv e–grāmatu bibliotēkai, "Letonikas", 

EBSCO un "Britannica" datubāzēm. 

Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās un citos uzziľu resursos, 13 

vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video 

materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas 

atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodā. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, 

dabā un literatūrā. 

 

EBSCO ir daudznozaru e-ţurnālu un citu e-resursu datubāze – viena no pazīstamākajām elektronisko resursu 

platformām, kas nodrošina piekļuvi Ebsco Information services piedāvātajām datubāzēm un kolekcijām. 

 

Savukārt EBSCO eBooks satur vairāk nekā 40 000 egrāmatu, kas speciāli atlasītas atbilstoši publisko bibliotēku 

lasītāju vajadzībām. Lasītājiem pieejama populāra pieaugušo un jauniešu daiļliteratūra, grāmatas par veselību un 

fitnesu, spēles, lasāmvielas par amatniecību, hobijiem, medicīnu, pavārmākslu, reliģiju, atpūtu un izklaidi, 

ģeogrāfiju, tirdzniecību, finansēm, ģimeni, laulību, folkloru, sociālo un sabiedrības labklājību, mājsaimniecību un 

citām tēmām. 

 

Britannica ir pasaulsslavena universāla  enciklopēdiju datubāze, droša un uzticama informācija visām vecuma 

grupām. Tā piedāvā desmitiem tūkstošu rakstu, definīciju, attēlu un multimediju materiālu, ieskaitot fotogrāfijas, 

zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus videomateriālus. 

 

EBSCO un "Britannica" datubāzēs pieejamie resursi ir angļu, vācu un citās valodās. 

 

Kad pieteikuma anketa būs nosūtīta, to saľems bibliotekāri, kas pieteikumu apstrādās un uz e–pastu nosūtīs 

piekļuves paroles. 

 

Tie, kas jau ir bibliotēkas lasītāji, jau tagad var piekļūt visiem tās piedāvātajiem e–resursiem. Ja tas neizdodas, 

jāzvana pa tālruni 63046587 un 63046713, vai jāraksta e-pastu uz abo@biblioteka.jelgava.lv vai 

info@biblioteka.jelgava.lv. 

 

REĢISTRĒJIES ŠEIT! 

Foto: Pixabay.com 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina reģistrēties un piekļūt bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem 

18.03.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem/
mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
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https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-registreties-un-pieklut-bibliotekas-

attalinatajiem-pakalpojumiem-247582 

  

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-registreties-un-pieklut-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-247582
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-registreties-un-pieklut-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-247582
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 04.2020.  

 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 20 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 152 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 948 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 885 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 652 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  11 

www.zz.lv  14 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.novaja.lv  1 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 5 

Citi 1 

Kopā 36 

 

 

Bibliotēkas grāmatas var atstāt nodošanas iekārtā Akadēmijas ielā 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bibliotekas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-akademijas-iela/ 

02.04.2020. 

 

Neskatoties uz to, ka ārkārtas stāvokļa dēļ Jelgavas 

pilsētas bibliotēka un tās filiāles apmeklētājiem ir 

slēgtas, vēl joprojām ir iespēja nodot iepriekš no 

bibliotēkas izľemtās grāmatas un ţurnālus. 24 stundas 

diennaktī pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas 

Akadēmijas ielā 26 darbojas grāmatu nodošanas kaste, 

kur var atstāt visās bibliotēkas filiālēs iepriekš izľemtos 

izdevumus. 

 

Kaut arī pakāpeniski samazinās kastē nodoto grāmatu 

skaits, bibliotekāri vairākas reizes dienā pārbauda tās 

saturu, saľemot lasītāju nodotās grāmatas, ţurnālus un 

diskus, stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas 

nodaļas vadītāja Baiba Īvāne. Arī iespieddarbu 

saľemšanā tiek ievērotas drošības un higiēnas prasības. "Bibliotēkas darbinieki nodošanas iekārtas pārbaudi darba 

laikā veic reizi divās stundās, grāmatas izľemot ar cimdiem. Tās tiek reģistrētas sistēmā kā nodotas, un tad 

ievietojam karantīnā – dezinficējam un uz nedēļu atliekam, lai viss ir maksimāli droši," skaidro B.Īvāne. Laika 

posmā no 16. līdz 26. martam grāmatu nodošanas iekārtā atstāti 408 izdevumi no 227 lasītājiem. 

 

Ľemot vērā situāciju, ka bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta, iespieddarbu nodošanas termiľš šobrīd ir līdz ārkārtas 

perioda beigām – 14. aprīlim – un tiks pagarināts gadījumā, ja situācija ieilgs. Tiesa, nodošanas termiľa 

pagarinājums neattiecas uz tām grāmatām, kas bija jānodod līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai. 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bibliotekas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-akademijas-iela/
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Tāpat B.Īvāne atgādina, ka bibliotēkas darbinieki turpina strādāt, arī sniedzot konsultācijas pa tālruni vai e-pastu. 

Laika posmā no 16. līdz 26. martam bibliotēkā sniegtas kopumā 112 konsultācijas pa tālruni, kā arī 40 elektroniskās 

konsultācijas. 

 

Kontaktinformācija: 63046587, 63046713, abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv (Jelgavas pilsētas 

bibliotēka); 63011829, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv (Pārlielupes bibliotēka); 63083151, 

miezite@biblioteka.jelgava.lv (Miezītes bibliotēka); 63029093, zinitis@biblioteka.jelgava.lv (bērnu bibliotēka 

"Zinītis"). 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas bibliotēkās iepriekš paņemtās grāmatas var atstāt nodošanas iekārtā Akadēmijas ielā 

04.04.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-ieprieks-panemtas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-

akademijas-iela-248068 

Bibliotēkas grāmatas var atstāt nodošanas iekārtā Akadēmijas ielā 

02.04.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/02/bibliotekas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-akademijas-iela 

 

 

Kampaņa «Ēkultūra» kultūras norises aicina izbaudīt virtuāli 

02.04.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/02/kampana-ekultura-kulturas-norises-aicina-izbaudit-virtuali  

 

Kultūras ministrijas iestādes uzsākušas informatīvu 

kampaľu «Ēkultūra», aicinot iedzīvotājus ārkārtējās 

situācijas laikā visdaţādākās kultūras norises izbaudīt 

virtuāli, kā arī saľemt kultūras jomā pieejamos e-

pakalpojumus attālināti. 

 

Kultūras ministrijas iestādes uzsākušas informatīvu 

kampaľu «Ēkultūra», aicinot iedzīvotājus ārkārtējās 

situācijas laikā visdaţādākās kultūras norises izbaudīt 

virtuāli, kā arī saľemt kultūras jomā pieejamos e-

pakalpojumus attālināti. Apkopotie resursi piedāvā 

bez maksas skatīties filmas, izrāţu ierakstus, vērot 

izstādes un daţādus multimediju projektus. 

 

Ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv izveidots saraksts ar digitālajiem resursiem, kurus bez maksas no savām 

mājām var izmantot ikviens. Piemēram, Latvijas Nacionālā kino centra vietnē www.filmas.lv atrodamas vairāk nekā 

200 filmas, kuras var noskatīties tiešsaistes reţīmā. Tāpat Latvijas Nacionālā opera un balets aicina izbaudīt duci 

operas izrāţu, Jaunais Rīgas teātris un teātra trupa «Kvadrifrons» vietnē www.vimeo.com piedāvā klausīties lugas 

«Dekamerons» fragmentus aktieru lasījumā, savukārt portāls www.lsm.lv sniedz iespēju noskatīties simtgades 

seriālu «Sarkanais meţs». Turpat pieejami ieraksti no novembrī aizvadītajiem bermontiādes simtgades pasākumiem 

Jelgavā – kaujas rekonstrukcijas uzvedums un muzikālā poēma «Kā ābeļdārzs ir brīvība». Daţādus kultūras resursus 

apkopojusi arī Jelgavas pilsētas bibliotēka – to saraksts pieejams mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā 

«Jaunumi». 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-ieprieks-panemtas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-akademijas-iela-248068
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-ieprieks-panemtas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-akademijas-iela-248068
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/02/bibliotekas-gramatas-var-atstat-nodosanas-iekarta-akademijas-iela
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/02/kampana-ekultura-kulturas-norises-aicina-izbaudit-virtuali
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Kampaľa «Ēkultūra» piedāvā pieeju arī elektronisko grāmatu bibliotēkām, audio un foto arhīviem un muzeju 

digitālajiem resursiem. Katrs kampaľas dalībnieks par piedāvājumu informē arī savos sociālo mediju profilos, un, 

lietojot tēmturi #Ēkultūra, pieejama informācija par visiem kampaľā piedāvātajiem resursiem. Apkopotā informācija 

par «Ēkultūras» piedāvājumu tiek papildināta katru dienu. 

 

 

Reģistrējies un piekļūsti bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem 

02.04.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/02/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem 

 

Sākusies Jelgavas pilsētas bibliotēkas jauno lasītāju reģistrēšana tiešsaistē bibliotēkas mājaslapā. 

 

Sākusies Jelgavas pilsētas bibliotēkas jauno lasītāju reģistrēšana tiešsaistē bibliotēkas mājaslapā. Ikviens, kas vēlas 

kļūt par bibliotēkas klientu, aizpildot vienkāršu pieteikuma anketu, bez maksas var piekļūt bibliotēkas attālinātajiem 

pakalpojumiem. Situācijai valstī normalizējoties, ikviens, kurš būs attālināti reģistrējies, varēs turpināt izmantot 

bibliotēkas pakalpojumus arī klātienē. 

 

Reģistrējies lietotājs iegūst piekļuvi vietnes www.3td.lv e–grāmatu bibliotēkai, datubāzēm «Letonika», «EBSCO» un 

«Britannica», kā arī digitālajai bibliotēkai «Periodika» un ziľu portālam www.news.lv. 

 

«Letonika» piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama enciklopēdijās un citos uzziľu resursos, 13 

vārdnīcās, kā arī kolekcijās ar 10 000 attēlu, audioierakstu un videomateriālu. Datubāzē pieejama arī latviešu 

literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu 

valodā. Savukārt «EBSCO eBooks» satur vairāk nekā 40 000 e–grāmatu, kas speciāli izraudzītas atbilstoši publisko 

bibliotēku lasītāju vajadzībām. Lasītājiem pieejama populāra pieaugušo un jauniešu daiļliteratūra, grāmatas par 

veselību un fitnesu, lasāmviela par amatniecību, pavārmākslu, atpūtu, ģeogrāfiju un citām tēmām. 

 

«Britannica» ir universāla enciklopēdiju datubāze visām vecuma grupām. Tā piedāvā desmitiem tūkstošu rakstu, 

definīciju, attēlu un multimediju materiālu, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus 

videomateriālus. Bet vietnē www.periodika.lndb.lv apkopoti izdevumi un skenēti materiāli, sākot no 1784. gada, 

ļaujot piekļūt vēsturiskiem preses izdevumiem un rakstiem. Bibliotēkas lietotāji iegūst pieeju arī portālam News.lv, 

kurā ik dienu tiek apkopoti raksti no Latvijas centrālajām un reģionālajām avīzēm. Tāpat tiek nodrošināti citi 

elektroniskie resursi. «EBSCO» un «Britannica» datubāzēs informācija ir angļu, vācu un citās valodās. 

 

Papildus tam bibliotēka piedāvā piekļuvi e–grāmatu portālam www.bibliorossica.com, kur lasāmviela ir krievu 

valodā. Portālā var atrast mūsdienu literatūru un klasikas darbus, kā arī nozaru literatūru, līdz ar to šis resurss ir īpaši 

ērts tiem, kas e–grāmatas vēlas lasīt krieviski. Pa e–pastu gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv var saľemt 

bezmaksas pieeju datubāzei vienam mēnesim. 

 

Lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju, reģistrēties var iestādes mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā 

«Piedāvājam», «E–resursi», «Datubāzes». Kad pieteikuma anketa būs nosūtīta, to saľems bibliotekāri, kas 

pieteikumu apstrādās un pa e–pastu nosūtīs piekļuves paroles. Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas 

nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, līdz 27. martam bibliotēkā reģistrēti jau 91 jauns lasītājs. 

 

Tie, kas ir bibliotēkas klienti, tās piedāvātajiem e–resursiem var piekļūt jau tagad. Ja tas neizdodas, jāsazinās pa 

tālruni 63046587, 63046713 vai e–pastu abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv. 

 

 

 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/02/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem
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Jelgavas pilsētas bibliotēka laiž klajā otro simtgades publikāciju 

07.04.2020. Jelgavas pilsētas bibliotēka 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-laiz-klaja-otro-simtgades-publikaciju/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka savā simtgades gadā 

turpina atzīmēt apaļo jubileju ar publikācijām, kas 

veltītas iestādes vēsturei cauri laikiem. Klajā nākusi 

jau otrā simtgades publikāciju sērijas daļa, kas stāsta 

par Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas pārbūvi 20. 

gadsimta pirmajā pusē. 

 

20. gadsimta 20. gados Latvija vēl tikai atgūstas no 

kara posta, un, saprotams, arī bibliotēkas tiek ierīkotas 

ēkās, kas ir ne tik daudz piemērotas bibliotēkas 

vajadzībām, cik vispār pieejamas. Tolaik vēl tālu līdz 

šodienas iespējām, kad bibliotēku projektēšana un 

dizains ir vesela nozare un pētniecības lauks. Taču arī 

20. gadsimta pirmajā pusē, pirms 100 gadiem, aktīvi tiek domāts gan par to, kā bibliotēku padarīt par iespējami ērtu 

un izmantojamu vietu tās apmeklētājiem, gan arī, kā atvieglot ikdienu bibliotēkas darbiniekiem. 

 

Publikācija atklāj vēstures faktus par bibliotekāra Voldemāra Caunes ieguldījumu Latvijas bibliotēku vēsturē, 

pievēršoties bērnu bibliotēku stāvokļa izpētei Latvijā, kā arī izstrādājot metodisko līdzekli, kā visefektīvāk veikt 

bibliotekāro darbu. Tāpat publikācijā aprakstīti publisko bibliotēku pirmsākumi Jelgavā – Academia Petrina darbība 

un pirmās pašvaldības finansētās bibliotēkas atklāšana 1920. gadā, par ko plašāk minēts pirmajā bibliotēkas 

simtgades publikācijā. Otrajā vēstures apskatā uzsvars likts uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas Tirgus laukumā 

(tagadējā Hercoga Jēkaba laukumā) pārbūvi, pielāgojot esošas ēkas telpas bibliotēkas darba vajadzībām gan 

funcionāli, gan estētiski. Pārbūvēto namu atklāja 1938. gadā, un bibliotēka tajā turpināja strādāt līdz 1944. gada 

jūlijam, kad ēka nodega kopā ar lielāko daļu Jelgavas būvju. 

 

Otrā Jelgavas pilsētas bibliotēkas publikācija "Kroga vietā Gaismas pils" pieejama ŠEIT. 

 

Foto: Jelgavas Tirgus laukums, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja kolekcija. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka laiž klajā otro simtgades publikāciju 

09.04.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-laiz-klaja-otro-simtgades-publikaciju-248177 

Bibliotēka laiž klajā otro simtgades publikāciju 

07.04.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1586206800&cat=10&art=48815 

Bibliotēkas vēsture: kroga vietā – gaismas pils 

23.04.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/23/bibliotekas-vesture-kroga-vieta-gaismas-pils 

 

 

Izmaiņas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbā 

07.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izmainas-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-darba/ 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-laiz-klaja-otro-simtgades-publikaciju/
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteka-laiz-klaja-otro-simtgades-publikaciju-248177
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1586206800&cat=10&art=48815
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izmainas-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-darba/
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Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un 

ierobeţojumiem vairākās pašvaldības iestādēs un 

uzľēmumos ir mainīts darba reţīms un darba laiki. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt 

atbildīgiem pret sevi un citiem, rūpīgi izvērtēt 

nepieciešamību apmeklēt publiskās vietas. 

 

JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA UN TĀS 

FILIĀLES 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – Miezītes 

bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka Zinītis turpinās lasītājus konsultēt tikai neklātienē, pārtraucot 

apkalpošanu klātienē līdz turpmākajam paziľojumam. 

Darba laiks no 16.marta: 

No pirmdienas līdz piektdienai – pulksten 8 līdz 17; 

Sestdienās un svētdienās – brīvs. 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas būs slēgtas apmeklētājiem līdz 12. maijam 

09.04.2020. Jelgavas pilsētas bibliotēka 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekas-bus-slegtas-apmekletajiem-lidz-12-maijam/ 

 

Ľemot vērā ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 12. 

maijam, Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – 

Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu 

bibliotēka Zinītis informē, ka tās apmeklētājiem 

paliks slēgtas līdz 12. maijam. Lasītāju konsultācijas 

neklātienē turpināsies no pirmdienas līdz piektdienai 

no pulksten 8 līdz 17, bet sestdienas un svētdienas – 

brīvdienas. Līdz 12. maijam bibliotēkās nenotiks arī 

publiskie pasākumi un uz mājām netiks izsniegtas 

grāmatas. 

 

Grāmatu atpakaļ nodošana tiek organizēta ar grāmatu nodošanas kasti, kas atrodas blakus bibliotēkas ēkai, 

Akadēmijas ielā 26. Visām jau paľemtajām grāmatām nodošanas termiľi automātiski tiks pagarināti līdz 1. jūnijam. 

 

Kamēr bibliotēka ir slēgta klātienes apmeklējumam, lasītgribētāji aicināti aktīvi izmantot visus pieejamos e-resursus: 

datubāzes EBSCO, Britannica, News.lv, Periodika.lv, 3td e-grāmatu bibliotēku, Letonika.lv un citas. Ja ir 

nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem resursiem vai arī ir kādi citi jautājumi, jāzvana pa tālruni vai jāraksta e-

pastu. Lai piekļūtu datubāzēm pilnā apmērā, ikviens var kļūt par bibliotēkas lasītāju, reģistrējoties attālināti ŠEIT. 

 

Lasītāji mudināti sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos, kur regulāri tiek ievietota 

informācija par iespējām lasīt un klausīties grāmatas attālināti, sniegti padomi, kā izmantot datubāzes, kā arī 

ievietotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei veltītas publikācijas un idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku, neizejot 

no mājām. 

 

Jāpiebilst, ka svētku laikā mainīts arī bibliotēku darba laiks attālinātajām konsultācijām: 

    09.04. – no pulksten 8 līdz 12; 
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    10.04. – 13.04. – brīvs; 

    30.04. – no pulksten 8 līdz 12; 

    01.05. – 04.05. –  brīvs. 

 

Kontaktinformācija: 63046587, 63046713, abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv (Jelgavas pilsētas 

bibliotēka); 63011829, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv (Pārlielupes bibliotēka); 63083151, 

miezite@biblioteka.jelgava.lv (Miezītes bibliotēka); 63029093, zinitis@biblioteka.jelgava.lv (bērnu bibliotēka 

"Zinītis"). 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas bibliotēkas apmeklētājiem būs slēgtas līdz 12. maijam 

10.04.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-apmekletajiem-bus-slegtas-lidz-12-maijam-248230 

 

 

Mājās radītus darbus apkopos Pēckrīzes izstādē 

13.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/majas-raditus-darbus-apkopos-peckrizes-izstade/ 

 

Pēc mākslas studijas "Mansards" vadītāja 

mākslinieka Raita Junkera idejas sākta iniciatīva, 

ikvienu aicinot ārkārtējās situācijas laikā mājas 

apstākļos atraisīt radošumu, radot gleznas, 

zīmējumus, skices un citus vizuālās mākslas darbus, 

kas pēc tam tiks apkopoti gan virtuālā, gan reālā 

izstādē. 

 

Mākslinieks R.Junkers skaidro, ka līdz ar 

aktuālajiem notikumiem pasaulē un Latvijā arī 

radošā darba ikdiena kļuvusi citādāka, gan veidojot 

paša gleznas, gan attālināti strādājot ar studijas 

"Mansards" jaunākajiem dalībniekiem, kuri paralēli 

mācībām mājās nodarbojas arī ar mākslu. Izmaiľas 

ikdienā ļāvušas nonākt pie idejas par aicinājumu 

radoši izpausties ikvienu, kas šajā laikā ilgstoši atrodas mājās vai piedzīvo pārmaiľas savā ikdienā un vēlas savas 

pārdomas par šo laiku ar krāsām, zīmuļiem, kolāţām vai kā citādi izteikt vizuālā darbā. Akcijā var iesaistīties ne vien 

profesionāli mākslinieki, bet ikviens, kas šajā laikā radoši darbojas vai vēlas pamēģināt to uzsākt. Darbam jābūt 

tapušam ārkārtējās situācijas periodā, un akcija ilgs līdz tās beigām. Iesūtītie darbi tiks apkopoti ekspozīcijā, kurai 

R.Junkers jau devis nosaukumu "Pēckrīzes izstāde". 

 

"Plānoju, ka sarīkosim gan virtuālu izstādi, gan arī klātienes izstādi studijas "Mansards" telpās, kad šā brīţa 

ierobeţojumi būs atcelti. Kad krīze būs beigusies, raudzīsim, kā vēl šos darbus parādīt – iespējams, kaut ko 

sarīkosim, kad Jelgavas pilsētas bibliotēka svinēs savu simtgadi, kā arī labākie darbi varētu kļūt par pastkartēm," 

sprieţ mākslinieks, piebilstot, ka radošajai darbībai šis laiks ir interesants, jo rada pārdomas un jaunas idejas: 

"Noteikti gribas iedrošināt cilvēkus darboties mājās, lai laiks būtu vērtīgi pavadīts. Kad darbus apkoposim, varēsim 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-bibliotekas-apmekletajiem-bus-slegtas-lidz-12-maijam-248230
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redzēt, kādas domas un sajūtas raisījušās šajā periodā. Interesi iesaistīties jau izrādījuši vietējie mākslinieki un pat 

mani draugi ārvalstīs." 

 

Arī paša mākslinieka darbs neapstājas, visvairāk laika pavadot, palīdzot studijas "Mansards" audzēkľiem radošajā 

procesā: "Svarīgi, ka šajā laikā mums nezūd savstarpējā saikne. Katrs esam savā situācijā, bet gribas nodrošināt, lai 

bērniem ir ko darīt. Komunicējam, bērni savstarpējās sarakstēs rāda gatavos darbus, tā iedvesmojot cits citu. 

Skatoties uz viľu veikumu, gribas uzsvērt to, kas darbos sanācis, lai šajā laikā vairāk dzirdam labus vārdus." 

R.Junkers atklāj, ka, aktuālo notikumu iespaidots, arī pats radījis pāris jaunu gleznu, līdz ar to radošais process 

turpinās. 

 

Mākslinieka rīkotajai akcijai interesenti savus darbus var izstrādāt brīvā formātā, tehnikā un ar pašu izvēlētiem 

materiāliem. Arī dalībnieka vecumam nav nozīmes. Autori savu darbu foto-grāfijas aicināti sūtīt R.Junkeram pa e-

pastu olraits@gmail.com. 

 

Foto: R.Junkers - mākslas studijas "Mansards" audzēkľu darbu kolāţa. 

 

Publicēts arī: 

 

Mājās radītus jelgavnieku darbus apkopos Pēckrīzes izstādē 

13.04.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/majas-raditus-jelgavnieku-darbus-apkopos-peckrizes-izstade-248271 

Mājās radītus darbus apkopos Pēckrīzes izstādē 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1586811600&cat=10&art=48857 

14.04.2020. 

Mājās radītus darbus apkopos Pēckrīzes izstādē 

09.04.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/09/majas-raditus-darbus-apkopos-peckrizes-izstade 

 

 

Iesaki grāmatu 

16.04.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/iesaki-gramatu-248330 

 

Turpinoties ārkārtas situācijai, arī mēs turpinām apkopot vērtīgas grāmatas, kuras izlasīt iesaka bibliotekāri, kultūras 

un izglītības darbinieki. 

 

Baiba Īvāne, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja, LU SZF programmas ―Komunikācijas 

zinātne‖ doktorante. 

 

Andrus Kivirehks, ―Skaistais dzīvnieks‖. 

 

Lieliska mūsu igauľu kaimiľa rakstnieka Andrusa Kivirehka stāstu izlase. Tiem, kas jau pazīstami ar rakstnieka 

bērnu grāmatām, bet nav lasījuši darbus pieaugušajiem, – iesaku. Izaicinoša un asprātīga literatūras spēle, kurā 

lasītājs, ja vien ļaujas, tiek ierauts azartiskā piedzīvojumā. Ir pieejams 3td.lv e–grāmatu bibliotēkā. 

 

Algirds Baharevičs (baltkr. Ольгерд Бахаревич), ―Eiropas suľi‖ (―Собаки Европы‖). 

 

Mans pēdējo gadu aizraujošākais piedzīvojums un atklājums – baltkrievu literatūra. Algirds Baharevičs ir šobrīd 

viens no spilgtākajiem mūsdienu baltkrievu literatūras pārstāvjiem, pazīstams tālu aiz Baltkrievijas robeţām, un viľa 

mailto:olraits@gmail.com
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/majas-raditus-jelgavnieku-darbus-apkopos-peckrizes-izstade-248271
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1586811600&cat=10&art=48857
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/04/09/majas-raditus-darbus-apkopos-peckrizes-izstade
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/iesaki-gramatu-248330
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godalgotais romāns ―Eiropas suľi‖ ir spoţs izaicinājums ikvienam no mums – tas ir romāns romānā, stāsts par 

radīšanu, par valodu, par identitāti un par to, kā tas ir – dzīvot pārāk tuvu ―lielajam kaimiľam‖. Un tie ir ikvienam no 

mums aktuāli jautājumi. Romāns ir interesants arī ar to, ka rakstīts baltkrievu valodā, bet pats autors to nevis 

iztulkojis, bet uzrakstījis no jauna arī krieviski. Katram, kas vēlas lasīt šo romānu, jābūt gatavam arī nepārtraukti 

izaicināt pašam sevi – meklēt atbildes uz nozīmju slāľiem un kontekstiem, kas ievīti romāna tekstā. Tīmeklī 

iespējams pasūtīt arī e–grāmatas versijā. 

 

Ivande Kaija, Kopoti raksti, dienasgrāmata. 

 

Pirmajās dienās pēc ārkārtas situācijas pasludināšanas valstī manās rokās nonāca rakstnieces, sabiedriskas 

darbinieces Ivandes Kaijas (1876–1942) Kopotu rakstu pēdējais sējums. Tajā publicēta viľas pēdējā dienasgrāmata, 

kurā aptverts laikaposms no 1918. līdz 1921. gadam. Tas ir Latvijas valstiskuma veidošanās laiks, kara posta, 

grūtību, bet arī neizmērojamu cerību laiks. Lasot tolaik piedzīvoto, es ātri vien pārvarēju mirkļa izmisumu par 

jaunajiem apstākļiem, kuros šobrīd visi esam. Dienasgrāmatā var lasīt arī par to, kā visa ģimene pārslimo spāľu gripu 

un kā viľa ilgstoši šķirta no sava vīra un bērniem, jo tie tiek turēti karantīnā uz robeţas, atgrieţoties mājās no 

Vitebskas apgabala. 

Rakstniece I.Kaija studējusi filozofiju Bernē un Leipcigā, klausījusies lekcijas Sorbonnas Universitātē, apguvusi 

vācu, franču, krievu, angļu, itāļu, latīľu valodu. Uzturoties Kastaľjolā, tuvāk iepazinusies ar Raini un Aspaziju. 

Publicējusi rakstus par sievietes problēmām un sabiedriski politiskiem jautājumiem. Latvijas valsts dibināšanas laikā 

bijusi aktīva sabiedriskā darbiniece. 

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja. 

 

Elīna Barreta, ―Socializēšanās rokasgrāmata latvietim‖. 

 

Šī grāmata noderēs tad, kad varēsim atkal būt tuvāk par diviem metriem. Grāmata raiti lasāma, tajā var rast padomus, 

kā pilnveidot savas komunikācijas prasmes, kā uzlabot sadarbību. Uzrunā grāmatas autores veselīgais humors par 

latviešiem, citu autoru domugraudi, koncentrēti apkopotas arī citu autoru teorētiskās atziľas. 

 

Docētājs Mārtiľš Daugulis par grāmatu ir rakstījis: ―Es teikšu vienkārši – šī ir labākā pēdējā laikā lasītā 

socializēšanās rokasgrāmata! Un rakstīta tieši mums – latviešiem! Visiem iesaku to lasīt un izmantot, apstrīdēt un 

papildināt, meklēt un rast. 

 

―Socializēšanās rokasgrāmata latvietim‖ ir kā svaiga gaisa malks saskarsmes jomā. Autore aizraujošā un saprotamā 

veidā ieliek latvieti saskarsmes notikumu centrā – turklāt ar augsti paceltu galvu un gatavību piedalīties." 

 

Uldis Pīlēns, ―(mans) uzľēmēja kods‖. 

 

Šajā grāmatā ikviens lasītājs radīs vērtīgas atziľas, iedvesmu jaunām idejām, recepti sava darba analīzei un 

pilnveidei. Grāmata ir uzľēmēja Ulda Pīlēna pašizziľas un izaugsmes ceļš, kas ved cauri grūtībām, šaubām, kā arī 

prieka un gandarījuma mirkļiem. Iesaku to lasītājiem, sākot no vidusskolas posma līdz pat sirmam vecumam. Ir 

pieejams 3td.lv e–grāmatu bibliotēkā. 

 

Emeritētais profesors Imants Resnis grāmatas aprakstam ir pievienojis savu ieteikumu: ―Šo grāmatu es ieteiktu izlasīt 

ne vien jauniem (un ne tik jauniem) cilvēkiem, kuri sākuši uzľēmēja gaitas, bet arī mūsu valsts politiķiem un visiem, 

kas vēlas par tādiem kļūt. Šis nav tikai stāsts par veiksmīgu uzľēmējdarbību. Tā ir praktiska rokasgrāmata, 

autobiogrāfija un vienlaikus filozofisks skatījums uz norisēm sabiedrībā. Ulda Pīlēna pieredze un pārdomas noderēs 

ikvienam, kurš vēlas labāk izprast apkārt notiekošo un uzlabot savas dzīves kvalitāti.‖ 

Edgars Untāls, ―Korporatīvās pasakas‖. 
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Pārdomas raisoša grāmata, kas ļauj paanalizēt savu vērtību skalu, uzvedību, dzīves prioritātes. Tajā var rast 

pamācošas atziľas par to, kā uzlabot savas sadarbības prasmes un būšanu līdzās citiem cilvēkiem. Kā nepazaudēt 

cilvēciskumu, nebaidīties riskēt un uzdrošināties darīt ko jaunu. Mani uzrunā daudzas pasakas, bet īpaši ―Tas, ko Tu 

dari‖! 

 

 

Pabeigti darbi Zemgales prospektā 7 – objekts nodots ekspluatācijā 

20.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pabeigti-darbi-zemgales-prospekta-7-objekts-nodots-ekspluatacija/ 

 

Noslēgušies būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības 

ēkā Zemgales prospektā 7 un objekts ir nodots 

ekspluatācijā. Uz rekonstruēto māju jau šonedēļ 

pārvākšanos sāks bērnu un jauniešu centrs "Junda" un 

bērnu bibliotēka "Zinītis".  

 

Būvniecības valsts kontroles birojs ir pieľēmis ēku 

ekspluatācijā un šobrīd tiek gatavoti pēdējie 

nepieciešamie dokumenti, lai būvnieks nodotu ēkas 

atslēgas jaunajiem saimniekiem – "Jundai" un 

"Zinītim", kas sāks organizēt pārvākšanos uz 

jaunajām telpām. 

 

"Zinītis" plāno, ka šonedēļ jaunajās telpās tiks 

nogādātas mēbeles, bet nākamnedēļ sāks arī 

bibliotēkas grāmatu krājuma pārvešanu. Arī "Junda" 

turpinās jauno telpu iekārtošanu, izvietojot jauniegādātās mēbeles, kā arī pakāpeniski tiks pārvestas mantas no 

"Jundas" mājas Skolas ielā 2 un Pasta ielā 32. 

 

Zemgales prospektā 7 īstenots projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes 

paaugstināšana". Ēkai tika veikta jumta seguma nomaiľa, bēniľu pārseguma siltināšana, ārsienu tehniskā stāvokļa 

uzlabošana, ārsienu siltināšana, grīdu konstrukciju atjaunošana, logu nomaiľa, veco koka durvju nomaiľa un ieejas 

durvju atjaunošana, apkures sistēmas nomaiľa, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu nomaiľa, ventilācijas 

sistēmas izbūve. Papildu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tika veikta arī ēkas bojāto koka 

konstrukciju nomaiľa, iekštelpu pārbūve un remonts, ārējo inţenierkomunikāciju trašu nomaiľa, ēkas aprīkota ar 

mūsdienu prasībām atbilstošām elektronisko sakaru sistēmām, ēka pielāgota personām ar kustību traucējumiem, kā 

arī uzbūvēta jauna piebūve un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. 

 

Projekts īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 721 995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 3 238 070,34 eiro, 219 

462 eiro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 264 463,11 eiro ir valsts budţeta dotācija pašvaldībām. 

 

Būvdarbus objektā veica SIA "TORENSBERG". 

 

Galerijā: 7 attēli. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pabeigti-darbi-zemgales-prospekta-7-objekts-nodots-ekspluatacija/
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Publicēts arī: 

“Junda” un “Zinītis” ievāksies jaunās telpās 

23.04.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/junda-un-zinitis-ievaksies-jaunas-telpas-248487 

Pabeigti darbi Zemgales prospektā 7 

20.04.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1587330000&cat=10&art=48912 

Реконструированнное здание на Земгальском проспекте, 7 сдано в эксплуатацию 

20.04.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38403 

Pabeigti darbi ēkā Jelgavā, Zemgales prospektā 7; uz turieni pārvāksies “Junda” un bērnu bibliotēka 

“Zinītis” 

20.04.2020. 

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/pabeigti-darbi-eka-jelgava-zemgales-prospekta-7-uz-turieni-parvaksies-junda-un-

bernu-biblioteka-zini-248427 

Galerijā: 4 attēli 

 

Iesaki grāmatu 

23.04.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/iesaki-gramatu-248489 

 

Iesaka Miezītes bibliotēkas vadītāja Liene Vespere un bibliotekāre Eva Kulmane 

 

Linda Malelija Hanta, ―Zivs kokā‖. 

 

Evolūcija ir notikusi un notiek. Taču šis tas tomēr cilvēces attīstībā nemainās. Senākos laikos atšķirīgos nosita ar 

rungu un sadedzināja uz sārta. Mūsdienās sitam ar vārdiem un dedzinām virtuāli. Šis ir stāsts par to, kā atšķirīgajam 

izdzīvot. Par meiteni ar disleksiju. Stāstam ir laimīgas beigas un humora deva, pēc kuras melnais vairs neliekas tik 

melns. Bet dzīvē jau reizēm ir citādi. Romāns liks aizdomāties gan pieaugušajiem, gan pusaudţiem. Grāmata 

pieejama www.3td.lv. 

 

Harijs Vagrants, ―Ielu muzikanta dienasgrāmata‖. 

 

Ielu muzikanti. Tas ir dzīvesveids, pat ticība. Stāsts par to, kā paľemt mugursomu, pagriezties sev vien zināmā un 

vajadzīgā virzienā, pacelt roku, lai nostopētu un dotos tur... kaut kur... Ļoti reālistiskā veidā varam sekot mazbudţeta 

ceļojumam, kurā autors ľem mūs līdzi ar dienasgrāmatas starpniecību. Viegli uztverama lasāmviela, bet aizrauj, jo 

katra cilvēka dzīve taču ir grāmatas vērta. Grāmata pieejama www.3td.lv. 

 

Ţaume Kabre, ―Es atzīstos‖. 

 

Kad vēl, ja ne tagad, nesteidzīgi izbaudīt katalāľu rakstnieka vienreizīgo, apjomīgo mīlestības vēstuli, kas kā 

labirints savij senatni un tagadni. Vēstuli kā ceļojumu starp skaistumu un ļaunumu. Brīnišķīgs, vēl nebijis baudījums 

valodas stilistikas gardēţiem. Iesakām lasītājam apbruľoties ar pacietību, jo tas ir tā vērts! 

Italo Kalvīno, ―Ja reiz ziemas naktī ceļinieks‖. 

 

Ja, lasot grāmatu, kādreiz esi iedomājies, kā jūtas rakstnieks, kā – grāmatas tulkotājs, tad šis romāns ir tieši par tevi, 

viľu un viľu. Savdabīgs filozofisks skatījums par rakstnieka, lasītāja un tulkotāja savstarpējo mijiedarbību ievīts 

kaitinoši vilinošā siţetā. 

 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/junda-un-zinitis-ievaksies-jaunas-telpas-248487
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1587330000&cat=10&art=48912
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38403
https://www.zz.lv/vietejas-zinas/pabeigti-darbi-eka-jelgava-zemgales-prospekta-7-uz-turieni-parvaksies-junda-un-bernu-biblioteka-zini-248427
https://www.zz.lv/vietejas-zinas/pabeigti-darbi-eka-jelgava-zemgales-prospekta-7-uz-turieni-parvaksies-junda-un-bernu-biblioteka-zini-248427
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/iesaki-gramatu-248489
http://www.3td.lv/
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Bibliotēka piedāvā iknedēļas e-resursu apkopojumu 

20.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-piedava-iknedelas-e-resursu-apkopojumu/ 

 

Jau ceturto nedēļu Jelgavas pilsētas bibliotēka savā 

mājaslapā piedāvā bibliotēkas darbinieku veiktu 

apkopojumu ar daţādiem e-resursiem, kuri pieejami 

ikvienam, lai no mājām varētu gūt gan jaunas zināšanas 

un apgūt daţādas prasmes, gan izklaidēties. 

 

Līdz 31. maijam projekts "Muse" un izdevniecība "Johns 

Hopkins University Press" piedāvā brīvu piekļuvi 1400 

grāmatām un 97 nosaukumu ţurnāliem, ko īpaši novērtēs 

studējošie un pedagogi, kas meklē kvalitatīvus un 

uzticamus informācijas avotus. Tāpat kā izzinošs mācību 

resurss var kalpot Tehnoloģiju pārneses centra "Fruit 

Tech Centre" mācību filmas augļkopjiem, kā arī Rīgas 

jauno tehniķu centra Dabaszinību skolā izstrādāts pavasara au gu noteicējs. Laiks, kas jāpavada mājās, var kalpot arī 

kā aizsākums sava dzimtas koka pētniecībai. Tam talkā var nākt Latvijas Nacionālā arhīva datu bāze "Raduraksti", 

kuras lietošana aprakstīta ŠEIT. 

 

Dāţadas izstādes un tūres šajā laikā piedāvā gan muzeji, gan vēsturiskas vietas Latvijā. Ikviens, neizejot no mājas 

var virutāli izstaigāt Rundāles pili virtuāli, kā arī paviesoties Imanta Ziedoľa muzejā "Dzirnakmeľi". Aicinot 

cilvēkus palikt mājās, koncertus piedāvā arī pasaules līmeľa izpildītāji, tostarp Andrea Bočelli, piedāvājot tiešsaistē 

noskatīties īpašu koncerts Milānas domā. 

 

Mudinot mājās palikt bērnus un jauniešus, arvien vairāk tiek rīkoti arī daţādi radošo darbu konkursi. Tā Jelgavas 

pilsētas bibliotēka informē par patriotiskās dzejas konkurss 5.-12. klašu skolēniem "Latvija, cik daudz Tev vēlos 

teikt!", kurā darbus var iesūtīt vēl līdz 30. aprīlim, kā arī Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes organizēto 

dzejoļu konkursu 5–15 gadus veciem bērniem un pusaudţiem, kurā darbu iesniegšana ilgs līdz 20. maijam. Radoši 7-

15 gadus veci bērni tāpat aicināti piedalīties mākslas darbu konkursā "Papīrpasakas", kas norisināsies līdz 14. 

maijam. 

 

Bibliotēkas iknedēļas atradumos minēti arī citi e-resursi, kas var kalpot kā izzinošs vai izklaidējošs laika pavadīšanas 

veids kā bērniem, tā pieaugušajiem. Pilns saraksts ar nedēļas atradumiem pieejams ŠEIT. Turpat atrodamas saites arī 

uz iepriekšējo nedēļu e-resursu sarakstiem. 

 

 

Bibliotēku nedēļā atver piekļuvi Jelgavas fotogrāfiju kolekcijai 

21.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteku-nedela-atver-piekluvi-jelgavas-fotografiju-kolekcijai/ 

 

Šonedēļ visā Latvijā noris Bibliotēku nedēļa, kas ir laiks, 

kad bibliotēkas pastiprināti pievērš uzmanību to nozīmei 

sabiedrībā. Šī gada Bibliotēku nedēļas tēma ir "Iedvesmo, 

iesaisti, iespējo, vieno" (Inspire, Engage, Enable, Connect). 

Tematiskās nedēļas aktivitātēs iesaistās arī Jelgavas pilsētas 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-piedava-iknedelas-e-resursu-apkopojumu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteku-nedela-atver-piekluvi-jelgavas-fotografiju-kolekcijai/
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bibliotēka, piedāvājot ieskatu īpašā fotogalerijā ar pilsētvides kadriem. 

 

Šī gada Bibliotēku nedēļā Jelgavas pilsētas biblio tēka vēlas atgādināt ikvienam par bibliotēkas un vietējās kopienas 

ciešo sazobi, darot to caur konkrētu piemēru. 2018. gadā, par godu Latvijas simtgadei, dzejnieks, jelgavnieks Harijs 

Krūze nodeva Jelgavas pilsētas bibliotēkas glabāšanā un ikviena interesenta rīcībā savu fotogrāfiju digitālās kopijas – 

592 attēlus, kuros iemūţināta joprojām mainīgā Jelgavas pilsētvide 21. gadsimta sākumā. Kolekcija ir unikāla 

laikmeta liecība un atmiľu glabātāja. Tajā apskatāma mainīgā pilsēta, notvertas ainavas, kādas tās bija vakar, bet, 

iespējams, nebūs vairs rīt. Tā ir nesenā vēsture, kurai mēs ne vienmēr pievēršam uzmanību, taču rīt arī šodienas 

pilsētvide jau būs vakardienas daļa. Tas ir nebeidzams process, kurā esam iesaistīti mēs visi. 

 

Līdz šim zibatmiľa ar H. Krūzes fotogrāfijām ikvienam interesentam bija pieejama bibliotēkas lasītavā, un attēli 

gaidīja savu kārtu apstrādei un pievienošanai e-katalogā. Šobrīd, daļēji "pateicoties" šā brīţa situācijai valstī, 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbiniekiem bijusi iespēja intensīvi pievērsties darbam ar šo kolekciju. "Beidzot varam 

svinīgi paziľot – kolekcija ir iespējota – visas fotogrāfiju digitālās kopijas ir pievienotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

kopkatalogā un pieejamas apskatei ikvienam interesentam no ikvienas Latvijas un pasaules vietas! Fotogrāfijām ir 

izveidoti apraksti, norādot tajās redzamās ielas, kā arī zināmākos objektus, kas redzami attēlos. Visas fotogrāfijas ir 

sagrupētas pa ielām, līdz ar to, atverot vienu attēlu, būs redzamas arī pārējās šīs ielas fotogrāfijas," skaidro Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, piebilstot: "Šis ir tikai viens, bet spilgts piemērs tam, 

kā bibliotēka ir kopā ar vietējo kopienu, kā kopā mēs varam saglabāt un padarīt redzamas mūsu laikmeta liecības. 

Tāpēc aicinām ikvienu – ja arī tavā rīcībā ir interesantas fotogrāfijas, atmiľu pieraksti vai citas liecības, kas būtu 

nozīmīgas un interesantas ikvienam jelgavniekam – esi kopā ar mums, dalies ar mums un būsim kopā to 

saglabāšanā!" 

 

"Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls, kas tradicionāli ir Bibliotēku 

nedēļas lielākais sarīkojums, ir atcelts, Bibliotēku nedēļa atcelta netiek. Tās laikā 23. aprīlī tiek organizēts Latvijas 

bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi LBB gandrīz 100 gadus garajā vēsturē tas norisināsies tiešsaistes formā. 

Savukārt bibliotēkas Latvijā šajā nedēļā katra savā veidā ikvienam no mums atgādina – mēs joprojām esam kopā ar 

Jums," informē B.Īvāne. 

 

H.Krūzes fotokolekcija apskatāma ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

 

Bibliotēku nedēļā atver piekļuvi Jelgavas fotogrāfiju kolekcijai 

22.04.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteku-nedela-atver-piekluvi-jelgavas-fotografiju-kolekcijai-248481 

 

 

«Es neļauju bildēm aiziet postā – tā tomēr ir mūsu vēsture» 

21.04.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/04/21/es-nelauju-bildem-aiziet-posta-ta-tomer-ir-musu-vesture 

 

Jau teju astoľus gadus paralēli ikdienas darbiem Jelgavas novada Staļģenes bibliotēkā tās vadītāja Liena Blūma–

Smeile dara vēl kādu svētīgu darbu – viľa vāc senas fotogrāfijas, tās attīra un digitalizē, ievietojot Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas digitālajā krātuvē www.zudusilatvija.lv. 

 

Jau teju astoľus gadus paralēli ikdienas darbiem Jelgavas novada Staļģenes bibliotēkā tās vadītāja Liena Blūma–

Smeile dara vēl kādu svētīgu darbu – viľa vāc senas fotogrāfijas, tās attīra un digitalizē, ievietojot Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas digitālajā krātuvē www.zudusilatvija.lv. Liena digitālo datubāzi jau papildinājusi ar 2150 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteku-nedela-atver-piekluvi-jelgavas-fotografiju-kolekcijai-248481
http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/04/21/es-nelauju-bildem-aiziet-posta-ta-tomer-ir-musu-vesture


 

 

 137 

fotogrāfijām. Tajā viľa arī ievietojusi liecības par Jaunsvirlauku, Staļģeni un tās ļaudīm un aicina vietējos 

iedzīvotājus piedalīties vēstures liecību saglabāšanā, nogādājot bibliotēkā fotogrāfijas ar objektiem, personām, 

tādējādi atstājot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. 

 

Pavisam nesen Staļģenes vidusskolas rīkotās makulatūras vākšanas akcijas gaitā Liena saľēmusi veselu koferi ar 

dārgumiem – tā viľa sauc senās fotogrāfijas. «Staļģenes vidusskolas audzēknes mamma, kas ir apbrīnojams cilvēks, 

brauc savākt makulatūru teju pa visu Latviju, kur vien viľai piedāvā. Un tādā reizē kāds kungs, kurš nodeva viľai 

makulatūru, piedāvāja arī veselu koferi ar senām fotogrāfijām. Bildes netiek pieľemtas otrreizējai pārstrādei, taču 

mamma zināja par manu pietāti pret vēstures liecībām un iespēju dot tām otro dzīvi, tāpēc nogādāja tās bibliotēkā. 

Man nav zināms, kas ir fotogrāfijās redzamie cilvēki, taču jebkurā gadījumā tā ir milzīga vērtība. Šobrīd strādāju pie 

šo fotogrāfiju attīrīšanas un apstrādes, lai tās visas varētu digitalizēt un ievietot «Zudušajā Latvijā»,» stāsta 

bibliotekāre. 

 

Viľa pieļauj, ka uz šo darbu pamudinājis seminārs, ko rīkoja Jelgavas pilsētas bibliotēka un to vadīja «Zudušās 

Latvijas» pārstāve. Tāpat Liena bijusi palīgs mammai, kura dzimusi un augusi Kurzemē, bet šobrīd dzīvo Zemgalē, 

vācot daţādus senus materiālus vēstures liecībām, ko iekļaut grāmatā. «Iespējams, pie vecām fotogrāfijām esmu 

pieķērusies arī tāpēc, ka manai omītei nodega māja, kurā aizgāja bojā visas fotogrāfijas... No radiniekiem kopā 

izdevās savākt tikai kādas piecas bildes, un tas ir ļoti niecīgs mantojums. Ir skumji, ka es nevaru paľemt ģimenes 

albumu, kuru pašķirstīt, paskatīties… Tāpēc uzskatu: ja ir iespēja, liecības jāsaglabā,» sprieţ Liena. 

 

«Tā ir mūsu vēsture, liecības nākamajām paaudzēm» 

 

Liena atzīst, ka viľai ir ļoti ţēl, ja tāda vērtība kā fotogrāfijas nonāk makulatūras kastē vai, vēl ļaunāk, tās tiek 

sadedzinātas. «Cik bieţi esmu dzirdējusi, ka cilvēki nopērk māju, atrod tajā vecā saimnieka fotogrāfijas, viľiem tās 

neko nenozīmē, tāpēc kopā ar citām mantām vienkārši tiek sadedzinātas. Sāpīgi dzirdēt par kaut ko tādu, un parasti 

saku: «Izlikšos, ka manas ausis to nedzird!» Tā ir mūsu vēsture, tās ir liecības nākamajām paaudzēm!» sprieţ Liena, 

norādot, ka ar savu darbu viľa neļauj senajām bildēm aiziet postā. Salasītas tiek arī fotogrāfijas, kas ieklīdušas starp 

makulatūru, tāpat par viľas aizraušanos zina draugi, radi un paziľas, kas arī nogādā fotogrāfijas bibliotēkā. «Es tās 

notīru, ieskenēju un ievietoju digitālajā bibliotēkā www.zudusilatvija.lv. To daru jau kādus astoľus gadus, un, pēc 

manas uzskaites, esmu šajā bibliotēkā pievienojusi 2150 fotogrāfijas. Tas nav maz,» atzīst Liena, gan norādot, ka 

krietna kaudzīte bilţu vēl gaida savu kārtu nonākt digitālajā krātuvē. 

 

Sniedz milzīgu gandarījumu 

 

Nesen viľa saľēmusi divas lielas kastes ar fotogrāfijām, kas liecina par dzīvi vairākās profesionālajās skolās. «Mani 

bērni un arī citi cilvēki ir teikuši: kam tu to dari, tu taču tāpat nepazīsti tos cilvēkus! Jā, es tiešām daudzās 

fotogrāfijās neatpazīstu cilvēkus, taču es ievietoju šajā digitālajā krātuvē, un tur tos atpazīst citi, kaut ko pieraksta – 

vai tā būtu vieta, vai konkrētais cilvēks, kas viľiem zināms. Un tā kopā mēs veidojam Latvijas vēstures digitālo 

krātuvi. Senākās fotogrāfijas, kas nonākušas manās rokās, bija datētas ar 1880. gadu, un arī šīs bildes ievietoju 

«Zudušajā Latvijā». Tā ir iespēja nepazaudēt fotogrāfijas, bet gan atstāt tās bibliotēkā. Tik vien kā jāsavāc tās, 

jānotīra, jāieskenē un jāpievieno. Protams, tas ir laikietilpīgi un milzīgs papildu darbs man, taču tas man sniedz 

milzīgu gandarījumu. Vēsture ir jāsaglabā.» 

 

Darbs noder arī skolu jaunatnes izglītošanai 

 

Liena norāda, ka vēstures pētīšana viľu vienmēr ir saistījusi, jo īpaši viľai kā ienācējai no Kurzemes interesanti ir 

pētīt Jaunsvirlaukas pagastu. «Tādējādi es pati uzzinu daudz ko par mūsu pagastu. Esmu meklējusi fotogrāfijas ar 

biedrības klubu pašā Staļģenes centrā, ir izdevies atrast tikai daţas fotogrāfijas ar iekštelpām, bet nav kluba no 

ārpuses, diemţēl mums ir gauţām niecīgas atmiľas fotogrāfijās par kolhoza laiku. Nevienam nav šo bilţu vai nu arī 
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es par tām nezinu – tās vēl nav atradušas ceļu pie manis,» stāsta Liena, papildinot, ka digitālajā krātuvē ir pieejama 

331 bilde, kas slēpjas zem vietas nosaukuma – Jaunsvirlauka. «Taču šajā statistikā nav iekļautas tās fotogrāfijas, 

kurās, piemēram, Jaunsvirlaukas iedzīvotāji piedalījušies sacensībās vai kādā pasākumā kaimiľu novadā. Tādā 

gadījumā šī bilde pieskaitās pie novada, kurā notikums noticis,» papildina L.Blūma–Smeile. 

 

Viľa stāsta, ka par senajām Jaunsvirlaukas bildēm lielu interesi izrāda arī vietējie bērni un jaunieši. «Digitālās 

nedēļas laikā es parasti jauniešiem parādu senās Jaunsvirlaukas pagasta bildes. Viľi ar tik lielu interesi tās pēta, 

mēģina atrast, kur tas ir, kas šobrīd šajā vietā atrodas. Tas ir tik jauki – redzu, ka mans darbs nav bijis veltīgs un 

noder arī skolu jaunatnes izglītošanai,» atzīst bibliotekāre. 

 

Aicina piedalīties arī vietējos 

 

Viľa aicina arī vietējos nekautrēties, jo īpaši šobrīd, kad daudzi pavada laiku mājās, pārkārtot savus plauktus, 

izšķirstīt albumus, un, kas zina, varbūt tur ir kāda pērle, kuru vajadzētu digitalizēt un atstāt kā liecību nākamajām 

paaudzēm. Bibliotekāre uzsver, ka fotogrāfijas nav obligāti jāatdod. Cilvēks pēc ārkārtējās situācijas, kad bibliotēka 

atsāks darbu normālā reţīmā, var atnest fotogrāfijas uz bibliotēku – bibliotekāre tās ieskenēs un pēc tam nogādās 

atpakaļ īpašniekam. 

 

*** 

 

Par projektu «Zudusī Latvija» 

 

«Zudusī Latvija» ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas «Letonika» projekts, kas apvieno unikālu informāciju 

par zudušām un izmaiľu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. 

 

Laika gaitā Latvijas kultūrainava ir ievērojami izmainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, 

vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums 

smagi cieta abu pasaules karu laikā un padomju un vācu okupācijas gados. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši 

bojā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un apdraudēti arī šodien. 

 

«Zudusī Latvija» satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz 

mūsdienām un objektu aprakstus: par arhitektūras un mākslas pieminekļiem (baznīcas, muiţas, pilskalni un 

viduslaiku pilsdrupas); pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem; sabiedriskajām ēkām (pašvaldību ēkas, skolas, biedrību 

nami); saimnieciskajām būvēm (fabrikas, dzirnavas, cepļi, amatnieku darbnīcas); infrastruktūras objektiem (pasta 

ēkas, veikali, krogi, zirgu pasta un dzelzceļa stacijas, dzelzceļi un ceļi, tilti); Latvijas iedzīvotāju mājvietām; 

lauksaimniecības celtnēm (rijas, klētis, kūtis un staļļi); dabas objektiem (ainavas, upju senlejas, klintis, diţkoki, 

diţakmeľi). 

 

 

 

Senā Jelgava pretkrāsās 

25.04.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/sena-jelgava-pretkrasas-248562 

 

Jauna mākslas darbu izstāde ―Senā Jelgava‖, kurā skatāmi mākslas studijas ―Mansards‖ audzēkľu darbi, izvietota 

Jelgavas brīvdabas mākslas galerijā pie pilsētas bibliotēkas. 

 

―Studijā mums ir tādi priekšmeti kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija un veidošana. Kompozīcijā parasti 

izvēlamies kādu konkrētu tēmu, iepriekš bija veltījums Latvijas simtgadei, gleznojām arī Jelgavu mūsdienās. Tagad 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/sena-jelgava-pretkrasas-248562
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izdomājām ar bērniem sagleznot seno Jelgavu,‖ par to, kā radusies izstādes tēma, stāsta studijas vadītājs Raitis 

Junkers. 

 

Izstādes darbus gleznojuši bērni vecumā no septiľiem līdz 15 gadiem. Darbs aizsākts vēl pirms jaunā gada, kad tika 

pētīti daţādi vēsturiski materiāli, meklēts, kāda Jelgava izskatījusies kādreiz, un salīdzināts ar ēku mūsdienu 

versijām. R.Junkers ir gandarīts, ka vienlaikus ar gleznošanu izdevies bērnos rosināt arī interesi par vēsturi un 

mākslas vēsturi. 

 

Stāstot par gleznu tapšanu, studijas vadītājs uzsver, ka šoreiz nostādne bija izmantot pretkrāsas: ―Lai gamma 

izskatītos interesantāka, darbus gleznojām ar divām pretrkāsām, piemēram, oranţo un zilo plus balto un melno. 

Tādējādi katrai gleznai sanāk sava noskaľa. Pie reizes notika arī krāsu apmācība. Šādi bērniem izdodas izcelt to, ko 

mēs, pieaugušie, varbūt neredzam.‖ 

 

Brīvdabas mākslas galerijā apskatāmie darbi ir oriģināldarbu fotogrāfijas, kas printētas uz baneru materiāla, tādējādi 

iegūstot izturību laikapstākļu ietekmē. Izstādi apskatīt aicināts ikviens mākslas interesents, jo tā atvērta visas nedēļas 

dienas bez ierobeţojumiem. 

 

Galerijā: 6 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

Senā Jelgava pretkrāsās 

23.04.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/sena-jelgava-pretkrasas-248510 

 

 

Uz jaunajām mājām Zemgales prospektā 7 nogādāts "Zinīša" krājums 

28.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uz-jaunajam-majam-zemgales-prospekta-7-nogadats-zinisa-krajums/ 

 

Uz jaunajām mājām Zemgales prospektā 7 pirmdien nogādāts bērnu bibliotēkas "Zinītis" krājums.  Šobrīd jaunajā 

mājvietā norit mēbeļu uzstādīšanas darbi un plānots, ka maijā viss krājums tiks sakārtots plauktos.  

 

"Vienas dienas laikā paveicām to, kas bija iecerēts četrās. No "Zinīša" Lielajā ielā uz jauno mājvietu ir nogādātas 19 

349 iespiedvienības, no kurām 506 ir CD un DVD formātā, kā arī visas ar darbu saistītās dokumentu mapes," stāsta 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariľa. Viľa norāda, ka šobrīd jaunajās bibliotēkas telpās vēl tiek 

montētas mēbeles, un tiklīdz tas būs izdarīts, sāksies iekārtošanas darbi, lai bibliotēka varētu sagaidīt savus 

apmeklētājus. 

"Vēl priekšā ir liels darbs: grāmatu ievietošana plauktos, 

jāsakārto arī grāmatu krātuve un jāpieslēdz tehnika. Tas 

viss prasīs laiku," atzīst L.Zariľa, papildinot, ka "Zinīti" 

lasītājiem plāno atvērt šovasar, protams, ja valstī būs 

beigusies ārkārtējā situācija un tas būs atļauts. 

 

Galerijā: 12 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

“Junda” un “Zinītis” – jaunās telpās 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/sena-jelgava-pretkrasas-248510
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uz-jaunajam-majam-zemgales-prospekta-7-nogadats-zinisa-krajums/
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30.04.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/junda-un-zinitis-jaunas-telpas-248670 

Uz jaunajām mājām Zemgales prospektā 7 nogādāts "Zinīša" krājums 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/uz-jaunajam-majam-zemgales-prospekta-7-nogadats-zinisa-krajums-248626 

28.04.2020. 

Galerijā: 9 attēli 

 

 

Bibliotēkai – balva par aktivitāti Latvijas monētu spēlē 

29.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekai-balva-par-aktivitati-latvijas-monetu-spele/ 

 

Noslēdzoties Latvijas Bankas organizētās sabiedrības aptaujai "Latvijas gada monēta 2019", izziľoti arī Kultūras 

informācijas sistēmu centra un uzľēmuma "Tilde" rīkotās erudīcijas spēles "Izzini Latvijas monētās iekaltās 

kultūrzīmes!" rezultāti. Tajā tika aicināti piedalīties pašvaldību publisko un skolu bibliotēku pārstāvji, un īpašu balvu 

par aktivitāti, rosinot spēlē iesaistīties savus lasītājus, saľēma Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena no piecām bibliotēkām Latvijā, kas saľēmusi erudīcijas spēles "Izzini Latvijas 

monētās iekaltās kultūrzīmes!" balvu – kolekcijas monētu "Brīvības cīľas (1918–1920)" –, iegūstot 1. vietu 

kategorijā "Reģionu galvenās bibliotēkas", informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariľa. Erudīcijas 

sacensībā piedalījās 3 90 dalībnieki no 122 bibliotēkām, tostarp vairāk nekā 20 jelgavnieku. 266 dalībniekiem 

izdevās atrast atbildes uz visiem spēles jautājumiem, un kopumā tā izspēlēta 4733 reizes. Spēle norisinājās 

neklātienē, un ikvienam dalībniekam bija iespēja to izspēlēt vairākkārt, katru reizi ar atšķirīgiem jautājumiem, 

tādējādi uzzinot vairāk par kolekcijas monētās iekaltajām kultūrzīmēm. 

 

Kolekcijas monēta "Brīvības cīľas (1918–1920)" laista apgrozībā 2019. gada novembrī un veltīta Latvijas 

Neatkarības karam un visiem, kas palīdzēja izcīnīt neatkarību un turēt godā brīvību. Monētas priekšpusē kubisma 

manierē stilizēti atveidots cīnītāju gājiens un karavīra atvadas no līgavas. Savukārt monētas aizmugurē redzams 

sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs un pārrauti ierakumu noţogojumi tam abās pusēs. Tās nominālvērtība ir 5 eiro, 

un monēta izdota 4000 eksemplāros. 

 

L.Zariľa informē, ka balvā saľemtā monēta tiks izlikta apskatei bērnu bibliotēkas "Zinītis" jaunajās telpās Zemgales 

prospektā 7, kur tā īpašā grīdā iebūvētā stikla vitrīnā kopā ar laika kapsulu vēstīs par bibliotēkas pārcelšanos uz 

jaunām telpām. 

 

 

Ar Jelgavu sirdī svinēsim pilsētas 755. jubileju ģimenē un mājās 

30.04.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ar-jelgavu-sirdi-svinesim-pilsetas-755-jubileju-gimene-un-majas/ 

 

Maijs ir Jelgavas Pilsētas svētku mēnesis, un šogad mūsu pilsētai aprit 755 gadi. Nemainot Pilsētas svētku devīzi 

"Mēs esam Jelgava", šogad svētkus svinēsim neierastāk. Pilsētas svētku pasākumos visa maija garumā jelgavnieki, 

pilsētas ilggadējie viesi, kā arī tuvi un tāli draugi aicināti piedalīties attālināti, svinot svētkus ar Jelgavu sirdī savā 

ģimenē un mājā, aktīvi iesaistoties radošās aktivitātēs, tādējādi apliecinot savu piederību mūsu pilsētai.  

 

"Mēs dzīvojam zināšanu un informācijas laikmetā, kas no sabiedrības prasa spēju piemēroties jaunajam. Katrs 

nodzīvotais gads ienes kaut nelielas pārmaiľas ikdienas dzīvē. Vieglāk vai grūtāk pieľemamas, bet tās ir 

nepieciešamas katram personīgi, pilsētai un valstij. Pārmaiľas ir attīstības virzītājspēks, un, manuprāt, tieši šī ir 

Jelgavas pilsētas panākumu atslēga – spēt iet soli priekšā notikumiem, darīt, uzľemties iniciatīvu un atbildību, lai 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/junda-un-zinitis-jaunas-telpas-248670
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/uz-jaunajam-majam-zemgales-prospekta-7-nogadats-zinisa-krajums-248626
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekai-balva-par-aktivitati-latvijas-monetu-spele/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ar-jelgavu-sirdi-svinesim-pilsetas-755-jubileju-gimene-un-majas/
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kopā ar pilsētu augtu. Arī svinēt Pilsētas svētkus šobrīd ir Jelgavas un tās iedzīvotāju kopīgais izaicinājums. Šis laiks 

mums katram prasa pastiprināti apgūt tehnoloģijas, lai varētu turpināt izglītības un darba procesu attālināti, 

pielāgojoties apstākļiem, un kāpēc gan mēs nevarētu arī svētkus svinēt attālināti ar Jelgavu sirdī. Aicinu ikvienu 

jelgavnieku, izjūtot piederību savai pilsētai, iesaistīties svētku pasākumos virtuālajā vidē, tādējādi dodot savu 

pienesumu kopīgu svētku svinēšanā. Tā mums visiem būs jauna pieredze, kā svinēt svētkus kopā arī tad, ja klātienē 

nevaram izjust kopības sajūtu," uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviľš. 

 

Šogad Pilsētas svētku formāts atšķirsies no ierastā, jo svētku koncepcija ir pārnesta no klātienes pasākumiem uz 

attālinātiem. Taču arī šādi mēs varam censties izjust kopības sajūtu un apliecināt savu mīlestību pilsētai ar 755 gadu 

senu vēsturi, kurā augam, dzīvojam, mācāmies, strādājam un attīstāmies, rūpējoties par savu un pilsētas izaugsmi. 

 

Visplašākais aktivitāšu klāsts, kurās neklātienē mudināti piedalīties jelgavnieki, gaidāms maija izskaľā – no 25. līdz 

31. maijam –, taču iesaistīties radošās svētku aktivitātēs varēs jau no 1. maija. 

 

Ierasti Pilsētas svētku kulminācija ir maija noslēgumā, un arī šogad no 25. līdz 31. maijam iecerētas aktivitātes 

attālināti. Viens no vienojošākajiem pasākumiem ir gājiens. Šogad tas klātienē izpaliks, taču izdzīvot svētku kopības 

sajūtu jelgavnieki varēs, skatoties videosiţetu par iepriekšējo gadu svētku gājieniem no 2015. gada, kas papildināti ar 

skaitliskiem faktiem. Tāpat Pilsētas svētku nedēļā pilsētas mājaslapā tiks publicēti video ar spilgtākajiem Pilsētas 

svētku momentiem no Jelgavas 750. līdz 755. dzimšanas dienai. 

 

Jau līdz šim, kad noteikti strikti pulcēšanās ierobeţojumi, esam pārliecinājušies, ka koncerti var notikt un mūziķi 

klausītājus var sasniegt daţādos citos veidos. Pilsētas svētku mēnesī Jelgavā dzimušais mūziķis Kārlis Kazāks, 

iepriecinot jelgavniekus, atskaľos koncertus daudzdzīvokļu namu pagalmos, tādējādi sveicot jelgavniekus pilsētas 

755. dzimšanas dienā. Klausītāji šo koncertu aicināti baudīt no saviem balkoniem vai skatīties pa atvērtu logu, lai 

tiktu ievēroti drošības pasākumi. Par precīziem laikiem un vietām informēsim papildus. 

 

Savukārt 29. un 30. maijā pa pilsētu ceļos muzikālais "Svētku ekspresis", no kura Jelgavas pilsētas simbols – Alnītis 

– sveiks iedzīvotājus svētkos.    

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" no 18. maija katru dienu publicēs stāstu ciklu ar daţādām kultūras 

nozares personībām un viľu saikni ar Jelgavu. Tie būs nelielu sajūtu portreti, kas atklās katras personības iemīļotu 

vietu mūsu pilsētā. Tāpat 30. maijā jelgavniekiem tiks piedāvāts video raidījums – muzikālais kokteilis "Pēc trešā 

zvana". Pilsētas dzimšanas dienā krāsainā retrospekcijā atskatīsimies uz spilgtākajām dziesmām, dejām un 

spoţākajiem mirkļiem no Jelgavā rīkotajiem koncertiem, uzvedumiem un šoviem. Video svētku koncerts būs 

pieejams Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" "Facebook" lapā. 

 

Jau no 1. maija radoši jelgavnieki aicināti izpausties, piedaloties simboliskajā Jelgavas pilsētas karodziľu stafetē. 

Visa mēneša garumā jelgavnieki aicināti pa e-pastu Jelgava755@jelgava.lv un pilsētas "Facebook" lapā iesūtīt īsu 

video, kā tiek simboliski nodots mūsu pilsētas karodziľš – tas kalpos kā sveiciens pilsētai svētkos. Karodziľš 

drukāšanai būs pieejams Jelgavas pilsētas mājaslapā, savukārt izgriešanai tas tiks publicēts arī "Jelgavas Vēstneša" 

21. maija numurā. Video var filmēt ar telefonu, taču būtiski, lai filmēšanai tiktu izmantots vertikālais formāts un tas 

netiktu filmēts ļoti izgaismotā vai tumšā vietā. Karodziľu cilvēks saľem no labās puses, un nodod tālāk ārpus kadra 

uz kreiso pusi. Vēlamais video garums – līdz piecām sekundēm. Jelgavnieku iesūtītie video katru nedēļu tiks 

apkopoti, izveidojot vienotu sveicienu, kas būs kā simbolisks Pilsētas svētku gājiens un tiks publicēts pilsētas sociālo 

tīklu kontos un pilsētas mājaslapā. 

 

Tāpat svētku mēnesī jelgavnieki mudināti iesaistīties sportiskās aktivitātēs, vingrojot kopā ar Jelgavas sportistiem un 

pieľemot sporta izaicinājumus īpaši izveidotā sporta platformā. Erudīciju varēs apliecināt virtuālajā foto orientēšanās 

spēlē "Jelgava caur vēstures prizmu", tāpat varēs salikt virtuālo puzli "Daudz laimes, Jelgava!", piedalīties digitālajā 
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spēlē "Gudrais jelgavnieks!", konkursā "Acīgākais jelgavnieks", erudīcijas spēlē "Bibliotēkai 100". Plašāka 

informācija par šīm aktivitātēm tiks publicēta pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv. 

 

Vēl svētku nedēļā ikvienam virtuāli būs pieejama Jelgavas reģionālā Tūrisma centra veidotā foto izstāde "Jelgava 

toreiz un tagad", kurā varam ielūkoties, kā pilsēta gadu gaitā ir mainījusies. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejs "Academia Petrina" logos šajā nedēļā izvietos fotoizstādi "Jelgava un jelgavnieki", Ādolfa Alunāna 

memoriālais muzejs savos logos – izstādi "Ā.Alunāna lugas Indriķa Alunāna izdevumos un Ā.Alunāna lugu tēli 

K.Kugras skulptūrās". Savukārt muzeja mājaslapā un feisbuka lapā no 28. maija būs skatāma virtuāla izstāde 

"Jelgava mākslas darbos", savukārt Ā.Alunāna memoriālais muzejs savā "Facebook" lapā publicēs virtuālo izstādi 

"Pastaiga pa Ā.Alunāna vietām Jelgavā". Jāpiebilst, ka Ģ.Eliasa muzejs no 28. maija savā mājaslapā un feisbuka lapā 

rubrikā "Jelgava 755" aizsāks arī jaunu rakstu sēriju "Jelgavas vēsture muzejā", pirmā publikācija būs par Jelgavas 

teātra aktieri un reţisoru Jēkabu Zaķi (1893–1961), bet Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvās grāmatu izlasi "10 stāsti 

par Jelgavu". 

 

Jau no 1. maija jelgavnieki aicināti apliecināt savu radošumu un zināšanas, iesaistoties krustvārdu mīklu konkursā, 

iesūtot savas izveidotās mīklas par Jelgavu. Mīklas jāiesniedz līdz 15. maijam, un plānots, ka uzvarētāja izveidotā 

krustvārdu mīkla tiks publicēta maija beigās informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis", lai savu erudīciju, to 

atrisinot, varētu izmēģināt arī citi. Plašāka informācija par krustvārdu mīklas konkursa noteikumiem informēsim 

papildus. 

 

Tāpat pilsētas mājaslapā un "Facebook" lapā "Jelgavas pilsēta" no 8. maija reizi nedēļā tiks publicētas un būs 

pieejamas lejupielādei radošu darbu lapas – krāsojami un risināmi uzdevumi ar Jelgavas skatiem un simboliku. 

 

Svinēsim svētkus kopā ar Jelgavu sirdī! Pilsētas svētku nedēļā – no 25. līdz 31. maijam – jelgavnieki aicināti pie 

saviem namiem pacelt Jelgavas karogu, kā arī jelgavnieki, kuriem tas ir pieejams, mudināti svētku nedēļā pie auto 

piestiprināt pilsētas karodziľus.      

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas 755 gadu jubileju svinēs attālināti 

29.04.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-755-gadu-jubileju-svines-attalinati-248660 

Kārlis Kazāks koncertēs Jelgavas namu pagalmos 

30.04.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1588194000&cat=10&art=48991 

 

 

  

http://www.jelgava.lv/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-755-gadu-jubileju-svines-attalinati-248660
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1588194000&cat=10&art=48991
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Balsojumā "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019" – arī Miezītes bibliotēkas renovācija 

07.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/balsojuma-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2019-ari-miezites-

bibliotekas-renovacija/ 

 

No 23. marta līdz 9. aprīlim notika balsošana par Latvijas 

Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas nominācijas 

"Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019" pieteikumiem. 

Nu zināmi 10 nozīmīgākie aizvadītā gada notikumi 

Latvijas bibliotēkās, kuru vidū nosaukta arī Miezītes 

bibliotēkas renovācija. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāles Miezītes bibliotēkas 

renovācija ar 50 balsīm nosaukta par piekto svarīgāko 

notikumu Latvijas bibliotēku vidē pagājušā gadā. Miezītes 

bibliotēka pēc renovācijas savas durvis vēra pērnā gada 4. 

septembrī. Renovāciju projektēja SIA "Namejs Pluss", bet 

būvniecības darbus veica SIA "Zemgales būvserviss". 

Būvniecības darbu izmaksas – 242 866 eiro. 

 

Pirmo vietu balsojumā par LBB Gada balvas nominācijas "Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2019" pieteikumiem 

ieguva Kultūras informācijas sistēmu centra un uzľēmuma "TietoEVRY" īstenotā 3td e-grāmatu bibliotēkas 

pakalpojuma ieviešana visās Latvijas publiskajās bibliotēkās – par to tika nodotas 183 balsis. "Arī par 3td e-grāmatu 

bibliotēkas uzvaru Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir īpaši liels prieks, jo šobrīd, kad valstī noteikta ārkārtas situācija un 

bibliotēkas klātienē savus lasītājus apkalpot nevar, tā vietā piedāvājot alternatīvus veidus, kā lasīt grāmatas un 

turpināt izglītoties attālināti, šis pakalpojums ir pierādījis savu nepieciešamību, augstvērtību un uzticamību," informē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. 

 

Šobrīd 3td e-grāmatu bibliotēkai www.3td.lv jau ir vairāk nekā 9000 lasītāju un simtiem grāmatu brīvā pieejā bez 

maksas ikvienam, kurš ir reģistrējies kā lasītājs kādā no Latvijas publiskajām bibliotēkām. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/balsojuma-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2019-ari-miezites-bibliotekas-renovacija/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/balsojuma-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2019-ari-miezites-bibliotekas-renovacija/
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Tāpat M.Rubauska izceļ arī aizvadītā gada desmitniekā iekļuvušo Bauskas Centrālās bibliotēkas izstādi "Bauskas 

bibliotēkā modē grāmatas", kas ierindojusies gada notikumu trešajā vietā. Šī ceļojošā izstāde no šā gada 4. februāra 

līdz 1. martam bija redzama arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, iepazīstinot ar krāšľām 

fotogrāfijām, kurās Bauskas Centrālās bibliotēkas darbinieki bija pārvērsti daţādos grāmatu tēlos. 

 

Pavisam nominācijai kopā tika pieteikti 26 notikumi visā Latvijā, par kuriem tiešsaistes balsojumā atdotas 1052 

balsis no 374 balsotājiem. Katra gada uzvarētāji – nozīmīgākais notikums – saľem atzinības rakstu un ceļojošo 

albumu, ko tiem nodod iepriekšējā gada pirmās vietas ieguvēji. Par 2018. gada notikumu Latvijas bibliotēkās tika 

atzīta Nacionālās enciklopēdijas atklāšana, kuru īstenoja Latvijas Nacionālās bibliotēka. 

 

Galerijā: 2 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

Balsojumā "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019" – arī Miezītes bibliotēkas renovācija Jelgavā 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/balsojuma-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2019-ari-miezites-bibliotekas-

renovacija-jelgava-248967 

12.05.2020. 

 

 

12. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēka atvērs savas durvis lasītājiem; būs ierobežojumi 

08.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/12-maija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-atvers-savas-durvis-lasitajiem-bus-

ierobezojumi-248895 

 

No 12. maija, iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, Jelgavas 

pilsētas bibliotēka un divas tās filiāles – Miezītes bibliotēka un 

Pārlielupes bibliotēka vērs vaļā durvis lasītāju klātienes 

apmeklējumiem. Līdz ar to visas bibliotēkas atsāks darbu standarta 

darba laikā, kāds tas bija pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. 

Tomēr lasītāji aicināti pievērst uzmanību tam, ka piesardzības 

nolūkos tiks ieviesti daţādi ierobeţojumi, kas var mainīties atkarībā 

no situācijas, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija 

Rubauska.  

12. maijā lasītāju apkalpošanu sāks Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

abonementā un nozaru abonementā, kā arī Miezītes un Pārlielupes bibliotēkās. Pirmajā dienā bibliotēkas apkalpos 

tikai tos lasītājus, kuri rezervējuši grāmatas un ar kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš būs sazinājušies un 

vienojušies par ierašanās laiku. 

 

13. maijā lasītāju apkalpošanu sāks arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītava un Informācijas centrs, un bibliotēkas 

apkalpos visus lasītājus. 

 

Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties 

līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci. 

 

Maksimālais lasītāju skaits bibliotēkas ēkā – 25 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

apmeklētāju plūsmu regulēs garderobē. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 25 cilvēki, bibliotēkas 

darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/balsojuma-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2019-ari-miezites-bibliotekas-renovacija-jelgava-248967
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/balsojuma-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2019-ari-miezites-bibliotekas-renovacija-jelgava-248967
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/12-maija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-atvers-savas-durvis-lasitajiem-bus-ierobezojumi-248895
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/12-maija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-atvers-savas-durvis-lasitajiem-bus-ierobezojumi-248895
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Lasītavā uz vietas varēs lasīt periodiku un lasītavas grāmatas, bet ţurnālus varēs paľemt arī uz mājām uz vienu 

nedēļu. 

 

Informācijas centra datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, 

rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori, 

jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā. 

 

Bērnu stūrītis izmantojams tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas. 

 

Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, bibliotēka aicina grāmatas rezervēt jau iepriekš caur 

elektronisko katalogu. Tāpat iedzīvotāji aicināti izmantot grāmatu nodošanas/pieľemšanas automātu, kā arī grāmatu 

nodošanas iekārtu/kasti, kas atrodas blakus bibliotēkas ēkai. Bibliotēka atgādina, ka šī iekārta/kaste nav domāta 

dāvinājumiem. Par iespējām nodot dāvinājumus, bibliotēka lūdz sazināties iepriekš. 

 

Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi. 

 

Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, 

kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeľa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un 

šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.  

 

Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Lasītāju apkalpošanas 

punktos ir uzstādīti aizsargstikli, bibliotekāri lietos daţādus sejas aizsegus un gumijas cimdus. Notiks arī regulāra 

telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas 

tiks ievietotas nedēļu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā būs izvietoti roku 

dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. 

 

Bibliotēka atgādina, ka bērnu bibliotēka ‖Zinītis‖  šobrīd apmeklētājiem ir slēgta sakarā ar iekārtošanos jaunajās 

telpās Zemgales prospektā 7. 

 

Lasītāji aicināti sekot līdzi jaunumiem tīmekļvietnē jelgvasbiblioteka.lv un sociālajos tīklos ―Facebook‖ un 

―Draugiem‖. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu kontakti jautājumiem: 

 

Tālruľi: 63046587 un 63046713 (Jelgavas pilsētas bibliotēka),  63011829 (Pārlielupe), 63083151 (Miezīte), 

63029093 (Zinītis) 

E-pasti: abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv, 

miezite@biblioteka.jelgava.lv,  zinitis@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Publicēts arī: 

 

12 мая для читателей откроется Елгавская городская библиотека, но будут ограничения 

08.05.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38533 

 

 

 

 

mailto:zinitis@biblioteka.jelgava.lv
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38533
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Brīvdabas galerijā pie bibliotēkas skatāma jauna izstāde 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivdabas-galerija-pie-bibliotekas-skatama-jauna-izstade/ 

09.05.2020. 

 

Brīvdabas mākslas galerijā, kas atrodas pie Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas, skatāma jauna mākslas studijas "Mansards" 

audzēkľu darbu izstāde, kurai dots nosaukums "Senā Jelgava". 

Darbos, kas tapuši aizvadītā gada beigās un šā gada pirmajos 

mēnešos, studijas audzēkľi ļauj paraudzīties uz citādu Jelgavu, 

savās gleznās attēlojot gan vēstures lieciniekus šodienas pilsētas 

ainavā, gan skatus, kuri citkārt ieraugāmi vien agrāko laiku 

fotogrāfijās un vizuālās mākslas darbos. 

 

Mākslas studijas vadītājs mākslinieks Raitis Junkers stāsta, ka 

gleznās par pamatu izmantotas daţādas Jelgavas vēsturisko skatu 

fotogrāfijas un attēli un svarīgi bijis, lai jaunie mākslinieki gleznošanas procesā rada vizuāli interesantus darbus ar 

savu personīgo pieeju: "Kad sākām tos gleznot, svarīgs bija uzstādījums, ka jāizmanto divas pretkrāsas, tādā veidā 

radot interesantu noskaľu un košus darbus," skaidro R.Junkers, piebilstot, ka izstādē vērojams ļoti daţāds pretkrāsu 

izmantojums – ne vien ierastā melnā un baltā krāsa, bet arī, piemēram, oranţā un zilā. Brīvdabas mākslas galerijā 

izvietoti teju 30 darbi, tomēr mākslinieks atklāj, ka studijā tapušas vēl vairāk gleznu, kuras, iespējams, varēs redzēt 

kādā no Jelgavas pilsētas bibliotēkas pasākumiem pēc šā brīţa pulcēšanās ierobeţojumu beigām. 

 

Studijas jaunie mākslinieki izstādes darbos visbieţāk izvēlējušies attēlot Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni 

ar tā paaugstināto smaili un citas Jelgavas baznīcas. Izstādē var apskatīt arī tādas vēsturiskās Jelgavas ēkas, kuras 

pilsētvidē vairs nevar ieraudzīt – agrāko Jelgavas Latviešu biedrības namu, Tirgus laukumu, arī veco Jelgavas pili ar 

sargtorľiem, kāda tā izskatījās līdz pat 18. gadsimta sākumam. 

 

Šī ir trešā mākslas studijas "Mansards" izstāde brīvdabas mākslas galerijā pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas. 

"Iepriekšējā izstāde, ko veltījām mūsdienu Jelgavai, bija skatāma aptuveni trīs gadus. Šī būs mūsu trešā ekspozīcija, 

un plānojam, ka arī šie darbi ikvienam būs apskatāmi jebkurā diennakts laikā ilgāku laiku," stāsta R.Junkers. Izstāde 

tapusi ar Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu 

konkursā. 

 

Jāatgādina, ka, apmeklējot brīvdabas izstādi, jāievēro pulcēšanās ierobeţojumi, kā arī divu metru distance no citiem. 

 

Galerijā: 7 attēli. 

Radi jaunus dzejoļus vecās grāmatās 

10.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/radi-jaunus-dzejolus-vecas-gramatas/ 

 

Iedvesmojoties no pasaules bibliotēku un radošu personību rīkotām akcijām, Miezītes bibliotēka rīko blackout poetry 

jeb svītrojumu dzejas izaicinājumu, rosinot ikvienu radoši izpausties, radot dzejoļus no jau esošiem tekstiem, 

piemēram, izmantojot avīzes rakstus vai grāmatas lappuses. Radošos darbus bibliotēkas darbinieki aicina iesūtīt pa e-

pastu vai Miezītes bibliotēkas "Facebook" lapā, lai jau laicīgi gatavotos septembrī gaidāmajām Dzejas dienām. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/brivdabas-galerija-pie-bibliotekas-skatama-jauna-izstade/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/radi-jaunus-dzejolus-vecas-gramatas/
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Bibliotēkā skaidro, ka šādi izaicinājumi esot populāri 

daţādu pasaules bibliotēku sociālajos tīklos, tādējādi 

aicinot uz radošām aktivitātēm savus lasītājus, taču Latvijā 

līdzīgas akcijas līdz šim nav notikušas. Bibliotēkas 

darbinieces nākušas klajā ar ideju aicināt uz radošām 

aktivitātēm gan Miezītes, gan pārējo Jelgavas bibliotēku 

lasītājus un ikvienu, kas vēlas šādā veidā izmēģināt savas 

spējas dzejas radīšanā no daţādiem tekstiem. Saľemtos 

darbus bibliotēkas speciālistes apkopos, lai septembrī, kad 

gaidāms Dzejas dienu pasākums, varētu sarīkot autoru 

lasījumus un, iespējams, arī izstādi. 

 

Lai piedalītos Miezītes bibliotēkas rīkotajā svītrojumu dzejas izaicinājumā, ikviens aicināts uzmeklēt daţāda veida 

tekstus, piemēram, vecas avīzes, nederīgas grāmatas un dokumentus, ľemt talkā marķieri vai pildspalvu un apvilkt 

vārdus, kas veido dzejoli. Pārējie vārdi jāizsvītro, tādējādi radot jaunu dzeju. Savos darbos akcijas dalībnieki var 

izmantot arī "Jelgavas Vēstneša" numurus un rakstu slejas, iespējams, radot pat dzejas rindas par Jelgavu. Radošo 

dzejoļu autori darba rezultātu lūgti iemūţināt fotogrāfijā un nosūtīt to pa e-pastu miezite@biblioteka.jelgava.lv vai 

Miezītes bibliotēkas lapā sociālajā tīklā "Facebook", kā arī dalīties ar savu veikumu, iedrošinot akcijā piedalīties 

citus. Iedvesmai tīmeklī pieejami daudzi blackout poetry piemēri, turklāt, izmantojot šo radošo tehniku, izdoti pat 

dzejas krājumi. Literatūrā svītrojumu dzeja pazīstama kopš 20. gadsimta vidus. 

 

Publicēts arī: 

    

Radi jaunus dzejoļus vecās grāmatās 

07.05.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/07/radi-jaunus-dzejolus-vecas-gramatas 

 

 

Bibliotēkas, muzeji un tūrisma centrs atkal uzņem apmeklētājus 

14.05.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/14/bibliotekas-muzeji-un-turisma-centrs-atkal-uznem-apmekletajus 

 

Ministru kabinetam lemjot par ārkārtējās situācijas noteikto ierobeţojumu atvieglošanu, apmeklētājiem durvis vērusi 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ādolfa Alunāna 

memoriālais muzejs, bet no rītdienas – arī Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. 

 

Ministru kabinetam lemjot par ārkārtējās situācijas noteikto ierobeţojumu atvieglošanu, apmeklētājiem durvis vērusi 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ādolfa Alunāna 

memoriālais muzejs, bet no rītdienas – arī Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. Lai arī iestādes atkal vērušas durvis 

apmeklētājiem, spēkā joprojām ir stingri pulcēšanās un drošības noteikumi. 

 

Šobrīd lasītājiem pieejams Jelgavas pilsētas bibliotēkas abonements un nozaru abonements, kā arī lasītava un 

Informācijas centrs. Atvērta ir arī Miezītes bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka. Bērnu bibliotēka «Zinītis» 

apmeklētājiem vēl ir slēgta līdz ar iekārtošanos jaunajās telpās Zemgales prospektā 7. Bibliotēku apmeklētājiem 

jāľem vērā, ka joprojām jāievēro daţādi ierobeţojumi un jāizmanto roku dezinfekcijas līdzeklis, kas pieejams arī 

bibliotēkās. Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā ir 30 minūtes, savukārt studenti, kas bibliotēku izmanto mācību 

nolūkos, tajā var atrasties līdz trim stundām. Vienlaikus telpās atļauts uzturēties 25 cilvēkiem. Lasītavā ir iespēja lasīt 

vietni periodika.lv un grāmatas, bet ţurnālus varēs paľemt arī uz mājām. Tāpat ir pieejami divi Informācijas centra 

datori noteiktu darbu veikšanai, un arī Bērnu stūrītis izmantojams tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai – galda 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/07/radi-jaunus-dzejolus-vecas-gramatas
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/14/bibliotekas-muzeji-un-turisma-centrs-atkal-uznem-apmekletajus


 

 

 148 

spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas. Bibliotēkas lasītāji aicināti grāmatas rezervēt iepriekš, izmantojot elektronisko 

katalogu, savukārt bezkontakta grāmatu nodošana iespējama, izmantojot grāmatu nodošanas iekārtu blakus 

bibliotēkas ēkai. 

 

Atvērts arī Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ā.Alunāna memoriālais muzejs. Arī muzejā vienlaikus 

nedrīkstēs atrasties vairāk kā 25 cilvēki un apmeklētāju plūsma tiks kontrolēta, skaidro muzeja direktore Gita Grase. 

Obligāta ir roku dezinfekcija – šim mērķim pie ieejas nodrošināts dezinfekcijas līdzeklis –, kā arī ikvienam 

apmeklētājam jāievēro divu metru distance no citiem. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ā.Alunāna 

memoriālā muzeja darba laiku var uzzināt mājaslapā www.jvmm.lv un www.alunans.lv. 

 

No 15. maija katru dienu no pulksten 10 līdz 21 būs atvērts arī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torľa 9. stāva 

skatu laukums un izstāţu zāle, kā arī Tūrisma informācijas centrs. Darbu atsāks arī restorāns «Tornis». 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas bibliotēka atver durvis lasītājiem 

14.05.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-biblioteka-atver-durvis-lasitajiem-249000 

 

 

"Junda" un "Zinītis" – jaunajās mājās 

16.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-junda-un-zinitis-jaunajas-majas/ 

 

Uz rekonstruēto jauno mājvietu Zemgales prospektā 7 

pārcēlies bērnu un jauniešu centrs "Junda" un bērnu 

bibliotēka "Zinītis" – pārvestas mēbeles, darba materiāli 

un bibliotēkas krājums, un šobrīd tiek iekārtotas telpas. 

"Junda" durvis bērniem un jauniešiem vērs septembrī, bet 

"Zinītis" lasītājus būs gatavs uzľemt jau vasarā. 

 

Būvniecības darbi ilga vairāk nekā divus gadus, radot 

mūsdienīgu un modernu vidi, kuru turpmāk izmantos 

"Jundas" audzēkľi un "Zinīša" lasītāji. Ēka Palīdzības 

ielas un Zemgales prospekta stūrī, kas uzbūvēta 1888. 

gadā pēc arhitekta Aleksandra Johana Frīdriha Baumaľa 

projekta kā patversme tirgotāju atraitnēm par Jelgavas 

grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reira ziedojumu pilsētai, un tās 1973. gadā celtā piebūve piedzīvojusi vērienīgas 

pārmaiľas. Namam ir jauns jumts, logi, durvis, atjaunots fasādes krāsojums, kā arī uz vecākās ēkas daļas atjaunotas 

divas no rekonstrukcijas gaitā uzietajām fasādes informatīvajām plāksnēm, kurās iegravēta pateicība būvniekiem. 

Savukārt blakus uzcelta 480 kvadrātmetrus plaša divstāvu piebūve, kas savienota ar esošo ēku, un labiekārtota 

apkārtne. Tāpat ēkā nomainīta vai no jauna izbūvēta apkures, elektroapgādes, apgaismojuma un ventilācijas sistēma, 

papildus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem veikta arī bojāto koka konstrukciju nomaiľa, iekštelpu 

pārbūve un remonts, ārējo inţenierkomunikāciju trašu nomaiľa, ēka aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošām 

elektronisko sakaru sistēmām un pielāgota personām ar kustību traucējumiem. 

Projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana" īstenots 

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās" gaitā. Projekta kopējās izmaksas ir 3 721 995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/jelgavas-biblioteka-atver-durvis-lasitajiem-249000
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-junda-un-zinitis-jaunajas-majas/
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finansējums ir 3 238 070,34 eiro, 219 462 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 264 463,11 eiro 

– valsts budţeta dotācija. Būvdarbus objektā veica SIA "Torensberg". 

 

Jau aprīlī uz jaunajām mājām savu iedzīvi no Skolas ielas 2 un Pasta ielas 32 nogādāja "Junda", kam pārvākties 

palīdzēja zemessargi. "Esam saľēmuši visu inventāru, kas iegādāts no jauna, un šobrīd arī pārvests praktiski viss, ko 

paľēmām līdzi no "Jundas" vecajām mājām. Ceram, ka jau šomēnes mums izdosies telpas iekārtot tā, lai septembrī 

uzľemtu audzēkľus. Esam ieguvuši mūsdienu prasībām atbilstošu interešu izglītības apguves vidi, turklāt jauno 

"Jundas" telpu platība ir aptuveni tikpat, cik trīs Skolas ielas 2 ēkas," stāsta "Jundas" direktore Ilze Jaunzeme, 

uzsverot, ka līdz ar pārvākšanos ļoti svarīgs ieguvums ir emocionālā vērtība – kopība. ""Jundai" atrodoties divās 

vietās pilsētā, to kopību līdz galam neizjuta ne darbinieki, ne audzēkľi, taču šobrīd mēs visi būsim zem viena jumta, 

turpinot veidot savu pasauli kopā," tā I.Jaunzeme. 

 

Viľa ar lepnumu rāda "Jundas" jaunieguvumu – iekšpagalmu, kāda "Jundai" nekad nav bijis. Tajā izvietoti atpūtas 

soliľi, basketbola grozs, klintīs kāpšanas siena, pagalmā būs pieejams galda teniss, bet ap visu ēku izveidotas 

velonovietnes, tostarp viena ieţogota un aizslēdzama. Blakus pagalmam Sporta ielas pusē ierīkots stāvlaukums 18 

automašīnām. "Pagalma pusē vecajai ēkai izveidots stilizēts tornītis, kurā iebūvēts lifts bibliotēkas vajadzībām, un 

jundiešu ierosinājums bija uz ēkas sienas izveidot pulksteni, lai, darbojoties pagalmā, audzēkľi redz, cik ir 

pulkstenis, un nenokavē nodarbības," stāsta I.Jaunzeme. "Jundas" pagalma lepnums ir arī egle – līdz šim uz 

Ziemassvētkiem pie "Jundas" Pasta ielā svētku egle tika uzstādīta un pēc svētkiem aizvesta, taču, domājot par dabas 

resursu saglabāšanu, jaunās mājvietas pagalmā iestādīta pašiem sava egle.  

 

Svarīgs uzdevums – pārnest radošo auru. 

 

Ēka ir nestandarta, jo sastāv no daţādos laikos celtiem trim korpusiem, veidojot interesantu telpu plānojumu. "Tā 

"Jundai" ir ļoti atbilstoša, un esam gandarīti, ka mums pašiem bija iespēja iesaistīties radošajā procesā, plānojot telpu 

izvietojumu un dizainu. Praktiski visās telpās esam devuši savu radošo ieguldījumu. "Jundas" galvenais uzdevums, 

protams, ir uz jaunajām telpām pārnest to radošo auru un vidi, kāda tā bija Skolas ielas un Pasta ielas ēkās. Vide 

interešu izglītībā ir ļoti nozīmīga, un, ja tā ir atraktīvi iekārtota, tas noteikti veicina radošumu," pārliecināta "Jundas" 

direktore. 

 

Iekļūšana organizēta pa trim ieejām. 

 

"Jundā" audzēkľi varēs iekļūt pa trim ieejām – pa galvenajām durvīm Zemgales prospekta un Palīdzības ielas stūrī, 

no Palīdzības ielas un no pagalma. Blakus ieejai Palīdzības ielā ir izbūvēts lifts, kas ēkā ļaus ērti iekļūt cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem un māmiľām ar bērnu ratiľiem. Savukārt "Zinītī" iekļūšana tiks organizēta pa galvenajām 

durvīm un no pagalma. Arī pagalma ieejai blakus izbūvēts lifts iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un vecākiem 

ar ratiľiem nokļūšanai bibliotēkā. I.Jaunzeme stāsta, ka pie ieejas Palīdzības ielā un galvenās ieejas izveidota 

administratora darba vieta, bet, domājot par drošību, visā ēkā ierīkota videonovērošana. Pie kādas no sienām tiks 

izveidota arī mobilo telefonu uzlādes stacija. Tāpat gaiteľos izvietoti ekrāni, kuros "Junda" varēs pārraidīt aktuālo 

informāciju, bet telpās ir interaktīvie ekrāni. "Trijās vietās "Jundas" gaiteľos būs aktivitāšu sienas – magnētiskās 

tāfeles, uz kurām būs pieejamas daţādas aktivitātes, piemēram, lielās puzles, labirinti, lai audzēkľi brīvajos brīţos 

varētu saturīgi un interaktīvi pavadīt brīvo laiku. Aktivitātes ik pa laikam tiks mainītas," stāsta direktore. 

 

Garderobe, Brīvā laika istaba, "Domnīca", Izstāţu zāle. 

 

Kopējā "Jundas" telpu platība Zemgales prospektā 7 ir palielinājusies par vairāk nekā 1300 kvadrātmetriem, reizē 

paplašinot centra iespējas. Viens no būtiskiem jaunieguvumiem ir garderobe ēkas 1. stāvā, kurā audzēkľi atstās 

virsdrēbes. Iepriekš "Jundai" tādas nebija vispār. Šī garderobe paredzēta arī "Zinīša" apmeklētājiem. 
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Tāpat bērnu un jauniešu centra jaunajās mājās ierīkotas piecas ģērbtuves deju pulciľu dalībniekiem. "Līdz šim visi 

dejotāji uz maiľām centās saspiesties divās telpās Pasta ielā 32, bet šobrīd ir izveidotas piecas plašas ģērbtuves, kuras 

izmantos vismaz sešu daţādu pulciľu audzēkľi," stāsta I.Jaunzeme. 

 

Centrā izveidota arī Brīvā laika istaba jeb atpūtas telpa, kurā pirms nodarbību sākuma varēs paēst līdzpaľemto 

ēdienu, uzsildīt tēju, pildīt mājasdarbus vai vienkārši atpūsties. "Līdzšinējā pieredze rāda, ka nereti audzēkľi "Jundā" 

ierodas krietni pirms nodarbību sākuma un pulcējas gaiteľos, tādēļ saskatījām nepieciešamību pēc telpas, kurā 

audzēkľi brīvā atmosfērā var uzturēties drošā vidē un būt pieskatīti," stāsta direktore. 

 

Tāpat ēkā izveidota 18 kvadrātmetrus plaša Izstāţu zāle. Iesākumā tajā tiks izvietoti stendi ar informāciju par ēkas 

vēsturi, bet nākotnē – izstādīti audzēkľu radošie darbi. "Audzēkľu darbus varēsim eksponēt arī pie izgaismotajām 

sienām abu stāvu plašajos gaiteľos," papildina direktore. 

 

Nozīmīgs jaunieguvums ir arī "Domnīca" jeb darba un sapulču telpa nelielām grupām. "Līdz šim mums nebija 

atsevišķas sapulču telpas. Tur mums idejas raisīsies vēl veiksmīgāk!" tā direktore. 

 

Divas zāles pasākumiem. 

 

Ēkā ir arī divas plašas zāles – Svinību zāle un Lielā zāle. I.Jaunzeme stāsta, ka Lielā zāle, kuru ikdienā izmantos 

tautas deju dejotāji, būs vērienīgāku svētku un aktivitāšu norises telpa, bet Svinību zālē plānoti mazāki pasākumi, 

turklāt to savām vajadzībām izmantos arī "Zinītis". Saglabājot kaut nelielu daļu vēsturiskās auras, kā dizaina 

elementi tajā atstātas divas podiľkrāsnis, kā arī pēc arhitektes Aijas Ziemeļnieces skices izveidota 19. gadsimtam 

raksturīga lustra.   

 

Iegādāts jauns mācību inventārs. 

 

Modernizējot mācību vidi, jaunas mēbeles sarūpētas pilnīgi visās mācību telpās, daţās iegādāts arī jauns mācību 

aprīkojums, bet daļa aprīkojuma pārvests no Pasta ielas 32 un Skolas ielas 2. "Plānojot katru mācību telpu, gribējām, 

lai ir koši, moderni un paveras daudz plašākas darbošanās iespējas," stāsta I.Jaunzeme. 

 

Nozīmīgs ieguvums ir automodelisma trase, kas izvietota jaunās piebūves 2. stāvā. "Trase ir par četriem metriem 

garāka nekā iepriekšējā – tās kopgarums ir 48 metri – un, kas svarīgākais, atbilst pasaules standartiem. Tas nozīmē, 

ka pie mums turpmāk varēs notikt starptautiska līmeľa sacensības," stāsta trases automodelisma pulciľa vadītājs un 

"Jundas" direktores vietnieks Māris Kalniľš. 

 

Šo mācību telpu kā dizaina elements papildinājis RAF rūpnīcā Jelgavā raţotais mikroautobuss "Latvija", ko "Jundai" 

uzdāvināja autobūves entuziasts Andris Dambis. ""Latviju" pie mums nogādāja diezgan bēdīgā stāvoklī. Šobrīd to 

vizuāli esam uzfrišinājuši, bet tuvākajā laikā sāksies auto salona veidošana – mikroautobusā tiks izvietoti soli, un tas 

kalpos kā stacionāra atpūtas vieta audzēkľiem, reizē atgādinot par to, ka savulaik Jelgavā tika raţotas šādas 

automašīnas," stāsta direktore. 

 

Pavisam "Jundas" daļā ir 24 mācību telpas, kas ir par septiľām vairāk nekā iepriekš. "Šobrīd analizējam pieprasījumu 

un plānojam jaunus pulciľus, lai telpas tiktu noslogotas katru dienu. Mums ir radīti visi apstākļi, lai paplašinātu 

pulciľu piedāvājumu," stāsta direktore, papildinot, ka "Junda" vēlas ieviest jaunus tehniskās jaunrades pulciľus, 

piemēram, "Kuģu modelisms", kam jau izbūvēts speciāls sešus metrus garš un metru plats baseins kuģu modeļu 

testēšanai, plānoti arī pulciľi "Radiovadāmie modeļi" un "Digitālā māksla". Savukārt kultūrizglītības interešu 

programmā pieprasījums ir pēc apmācībām ukuleles – mazas četru stīgu ģitāras – spēlē. 
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Jauniešu kopā sanākšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai ir izveidotas atsevišķas telpas – "Jauniešu ala" ēkas 1. 

stāvā, kurā ir arī neliela virtuve. "Vēlamies atbalstīt veselīgu dzīvesveidu audzēkľu vidū, kā arī ieviest pulciľu 

velobraukšanas aktīvistiem," tā I.Jaunzeme. Plānojot daudzveidīgu mācību procesu, papildus tām ierīcēm, ar ko 

audzēkľi "Jundā" darbojās iepriekš – dronam, 3D printerim, CNC lāzergravējamai ierīcei –, iegādāta arī CNC frēze 

un kombinētais kokapstrādes darbgalds – frēze, ēvele un zāģis. 

 

Jauna dzīve kā jaunrades namam. 

 

I.Jaunzeme stāsta, ka pirms trim gadiem, kad sākās ēkas plānošana, jundieši cītīgi meklējuši ideju, konceptu vai lietu, 

kas raksturotu "Jundas" būtību un ko varētu apspēlēt un ienest jaunajā ēkā. "Vēsturiski pilsētnieki šo ēku zināja kā 

Reira namu, tādējādi izkristalizējās divas svarīgas lietas: "Jundas" darbību raksturo radošums un jaunrade, bet šīs 

ēkas cēluma dēļ tā ir saucama par namu. Radošuma un jaunrades procesa simbolisko nozīmi pildīs plakanotas 

triepiens, kam ir sākums un nebeidzams noslēgums, tieši tāpat kā nav mērāms radošums un jaunrade. Tāpēc ota un 

tās triepiens ir attēlots gan "Jundas" jaunajā identitātē uz ēkas fasādes, gan arī plakanota ir redzama pie ēkas. Un, 

sākot dzīvi jaunajās mājās, vēlamies būt jaunrades nams "Junda"," stāsta direktore, norādot, ka "Junda" jau vēsturiski 

no 1989. gada 18. decembra līdz 1992. gada 1. jūlijam saukta par Jelgavas pilsētas skolu jaunatnes jaunrades namu. 

Tiesa, par nosaukuma maiľu būs jālemj Jelgavas pilsētas domes deputātiem. 

 

"Zinītim" daudz jaunu iespēju. 

 

Uz jaunajām mājām šobrīd ir nogādāts arī viss bērnu bibliotēkas "Zinītis" krājums. Bibliotēka izvietosies ēkas 2. 

stāvā, bet tās grāmatu krātuve, kurā glabāsies mazāk izmantotas grāmatas un dublikāti, – 1. stāvā. Jaunajās telpās 

šobrīd tiek uzstādītas mēbeles. "Telpas ir par aptuveni 100 kvadrātmetriem plašākas nekā Lielajā ielā. Bibliotēka tiek 

veidota kā atvērta tipa, atsevišķi nodalot zonas mazajiem bērniem, pusaudţiem, jauniešiem, darbiniekiem, 

brīvpieejas datoriem un pieaugušajiem. Līdz šim novērojām, ka bērni pēc skolas bibliotēkā nereti pildīja 

mājasdarbus, bet apkārtējais troksnis traucēja koncentrēties, tāpēc šeit ir izveidota Klusā lasītava individuālajiem un 

grupu darbiem," stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariľa, papildinot, ka iegādātas arī spēles un 

aktivitātes mazākajiem apmeklētājiem un bibliotēka novērtē to, ka mazo bērnu zonā ir siltā grīda. "Priekšā vēl liels 

darbs: grāmatu ievietošana plauktos, krātuves sakārtošana, tehnikas saslēgšana, jo "Zinītī" būs pieejamas gan 

interaktīvas spēles, gan grāmatu nodošanas un pieľemšanas automāts," tā L.Zariľa. 

 

Viľa norāda, ka līdz ar pārcelšanos "Zinīša" iespējas paplašinās. Tagad bibliotēkai būs pieejama ēkas Svinību zāle, 

kurā varēs rīkot lielākus pasākumus gan bērniem, gan vecākiem. Arī bibliotēkas telpā izveidota skatuve, kura 

piemērota nelieliem pasākumiem. ""Zinīša" darbības lauks pilnīgi noteikti būs plašāks," sprieţ L.Zariľa, norādot, ka 

ir izbūvēts arī lifts, līdz ar to bibliotēkā varēs ērti iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem un vecāki ar bērnu ratiľiem, 

kas bija gandrīz neiespējami vecajās telpās. 

 

Bibliotēkas centrā šobrīd tiek veidots dizaina elements – koks ar izgaismotu lapotni, kas simbolizē gudrību un 

tiekšanos uz augšu. "Lai gan šī ir bērnu bibliotēka, tajā tiek gaidīts ikviens lasītājs – kā liels, tā mazs –, jo "Zinītī" 

pieejama literatūra gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tāpēc arī vidi cenšamies iekārtot tā, lai tajā ērti justos daţāda 

vecuma lasītāji," tā Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja.  

 

Galerijā: 21 attēls. 

 

Publicēts arī: 

«Junda» un «Zinītis» pārceļas uz jaunajām mājām Zemgales prospektā 7 

14.05.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/14/junda-un-zinitis-parcelas-uz-jaunajam-majam-zemgales-prospekta-7 

 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/14/junda-un-zinitis-parcelas-uz-jaunajam-majam-zemgales-prospekta-7


 

 

 152 

Jelgavas pilsētas bibliotēka klātienē rīkos Jauno grāmatu dienu 

19.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-klatiene-rikos-jauno-gramatu-dienu/ 

 

Ceturtdien, 21. maijā no pulksten 10 līdz 18 Je lgavas 

pilsētas bibliotēka aicina grāmatmīļus uz Jauno grāmatu 

dienu bibliotēkas Lasītavā Akadēmijas ielā 26. Pēc vairāk 

nekā divu mēnešu pārtraukuma, kad koronavīrusa 

pandēmijas dēļ bibliotēkā nenotika nekādi publiski 

pasākumi, šī ir pirmā reize, kad tā aicina savus lasītājus uz 

organizētu pasākumu klātienē. 

 

"Lai viss būtu droši, esam paredzējuši vairākus 

ierobeţojumus. Pirmkārt, lai varētu aplūkot 

jaunieguvumus, apmeklētājiem būs jāsarūpē savi 

individuālie aizsardzības līdzekļi – sejas maskas un 

gumijas cimdi," informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

speciāliste Maija Rubauska. 

 

21. maijā bibliotēkas Lasītava būs pieejama tikai tiem, kas vēlēsies apmeklēt Jauno grāmatu dienu, bet pārējiem 

Lasītava šajā dienā būs slēgta. Vienlaikus tajā drīkstēs atrasties ne vairāk kā četri apmeklētāji, katrs ne vairāk kā 15 

minūtes. Šajā laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar pēdējo 3 mēnešu laikā iegādātajiem jaunumiem, kas šajā laikā ir 

sakrājušies ļoti daudz – 243 izdevumu, kā arī veikt to rezervāciju. Jaunieguvumi būs izkārtoti četros sektoros, lai 

novērstu drūzmēšanos pie galdiem. Rezervētos jaunieguvumus varēs saľemt, sākot ar nākamo dienu, iepriekš 

vienojoties par konkrētu laiku. 

 

"Mēs paredzam, ka priekšpusdienā varētu būt lielāka aktivitāte, tādēļ, lai izvairītos no drūzmēšanās, bibliotēkas 

garderobē tiks regulēta apmeklētāju plūsma un, ja Jauno grāmatu dienu vēlēsies apmeklēt vairāk nekā četri cilvēki 

vienlaikus, mēs aicināsim pārējos uzgaidīt. Tāpat arī atgādinām, ka visiem bibliotēkas apmeklētājiem jāievēro arī citi 

piesardzības pasākumi – 2 metru distance, maksimums 25 apmeklētāji ēkā, kopējais uzturēšanās laiks bibliotēkā 30 

minūtes, un citi," atgādina M.Rubauska. 

Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki aicina 

iepazīties ar jaunieguvumiem un veikt to rezervāciju arī izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu. Autorizācijas 

datus – lietotājvārdu un paroli – var saľemt bibliotēkā vai pa e-pastu abo@biblioteka.jelgava.lv. Tie, kuri vēl nav 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītāji, aicināti piereģistrēties arī attālināti. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka klātienē rīkos Jauno grāmatu dienu 

19.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-klatiene-rikos-jauno-gramatu-dienu-249148 

Pilsētas bibliotēka rīkos Jauno grāmatu dienu 

15.05.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1589576400&cat=10&art=49107 

Городская библиотека организует День новых книг 

17.05.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38593 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-klatiene-rikos-jauno-gramatu-dienu/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-klatiene-rikos-jauno-gramatu-dienu-249148
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1589576400&cat=10&art=49107
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38593
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Bibliotēka piedāvā trešo publikāciju sērijā par tās vēsturi 

20.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-treso-publikaciju-serija-par-tas-vesturi/ 

 

Laikā, kad tuvojas Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

simtā dzimšanas diena, tā saviem lasītājiem piedāvā 

stāsta turpinājumu par bibliotēkas vēsturi cauri 

laikiem. Simtgades publikāciju sērijas trešais stāsts 

veltīts bibliotēkas dzīvei pēc tās ēkas nodegšanas 

Otrā pasaules kara laikā un atdzimšanu jau citā 

veidolā, kad bibliotēkas darba priekšplānā izvirzījās 

padomju ideoloģijas iedzīvināšana un cīľa par 

"burţuāzisko palieku" iznīdēšanu. 

 

Otrajā pasaules karā sagrauti 90 procenti Jelgavas 

ēku, tostarp nodeg arī 1920. gadā dibinātā Jelgavas 

pilsētas bibliotēka. Taču, izpostīto pilsētu atjaunojot, 

jau pirmajās izpildkomitejas sēdēs 1944. gadā tiek pieľemts lēmums uzsākt kultūras un izglītības iestāţu, tostarp 

bibliotēku, atjaunošanu. Sagrauto māju drupās atrastajām grāmatām nu tiek piešķirts bezsaimnieka mantas statuss: 

tās tiek savāktas, lai vēlāk ar tiesas lēmumu grāmatas nodotu valsts bibliotēkām. 

 

"Caur laikabiedru atmiľām, dokumentu arhīviem, vēsturiskām fotogrāfijām un citām laikmeta liecībām Jelgavas 

pilsētas bibliotēka aicina ielūkoties pasaulē, kurā valdīja pavisam citi uzskati un padomju laikmeta ideoloģijā 

balstītas darba metodes. Zīmīga loma tajā ir arī tā laika bibliotēkas direktorei Emīlijai Krustiľsonei, kuru laikabiedri 

atceras gan kā kaismīgu komunisti, gan sirsnīgu cilvēku," par šo iestādes vēstures lappusi stāsta publikācijas autore 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne. 

 

Pilns raksts ir pieejams bibliotēkas tīmekļvietnē. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā trešo publikāciju rakstu sērijā par bibliotēku vēsturi 

21.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-treso-publikaciju-rakstu-serija-par-

biblioteku-vesturi-249202 

Piedāvā trešo publikāciju rakstu sērijā par bibliotēku vēsturi 

21.05.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/piedava-treso-publikaciju-rakstu-serija-par-biblioteku-vesturi-249171 

 

 

Pārlielupes bibliotēkā skatāma Jura Zēberga foto izstāde 

21.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-skatama-jura-zeberga-foto-izstade/ 

 

Pārlielupes bibliotēkā apskatāma viena no pirmajām klātienes izstādēm kopš marta – fotogrāfa Jura Zēberga 

(AFIAP) fotogrāfijas "Ieskaties Jelgavā" ar mākslinieciski uzľemtām pilsētas dzīves ainām un arī ziemas skatiem. 

Fotogrāfijas bibliotēkā būs skatāmas līdz pat 31. jūlijam. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-treso-publikaciju-serija-par-tas-vesturi/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-treso-publikaciju-rakstu-serija-par-biblioteku-vesturi-249202
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-treso-publikaciju-rakstu-serija-par-biblioteku-vesturi-249202
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/piedava-treso-publikaciju-rakstu-serija-par-biblioteku-vesturi-249171
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-skatama-jura-zeberga-foto-izstade/
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Izstāde tikusi plānota jau kopš aizvadītā gada beigām, taču ārkārtējās situācijas ierobeţojumi tai uzlikuši nelielu 

pauzi. Visas izstādē redzamās fotogrāfijas ir melnbaltas, kas bijusi ļoti apzināta radoša izvēle: "Negribēju, lai 

fotogrāfijas izskatās kā tādas kataloga bildes. Mani interesēja ļoti konkrētas vietas Jelgavā, piemēram, Valdekas pils, 

sliedes, vecas durvis, mūsu Pasta salas bāka. Bet, lai to 

visu padarītu dzīvāku, fotogrāfijās ir redzami arī modeļi, 

ar kuriem kopā nedaudz apspēlējām šīs vietas. Tāpat 

bibliotēkā var apskatīt manas ziemas fotogrāfijas no 

daţādiem gadiem. Jaunākās uzľemtas pat šogad – 5. 

janvārī uz Mītavas tilta noķēru divas ziemīgas bildes," 

par izstādi stāsta J.Zēbergs. 

 

Fotogrāfs skaidro, ka viľa darbā ļoti svarīgi ir vērot dabu 

– it īpaši, ja tiek uzľemti foto ziemā: «No rīta eju uz 

darbu cauri Pils parkam un skatos, kas notiek dabā. Ar 

dabas procesiem ir jārīkojas ātri. Piemēram, sniegs 

jābildē tikko kā tas ir sakritis – pūkains, pērļains – it īpaši 

rīta vai vakara gaismā. Tādi laikapstākļi, kādus redzam 

pēdējos gados tiešām nozīmē, ka nevar gulēt un jāķer 

katrs mirklis.» 

 

J.Zēbergs strādā arī pie citām izstādēm, tostarp veltījumam Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei, kura fotogrāfijas 

jau ir pabeigtas un tam radoši savā pat ziľā palīdzējis šīgada citādais pavasaris, kad izstādēm paredzētos darbus 

varēja izstrādāt bez liekas steigas. Fotogrāfs piebilst, ka atliek vien atrast veidu, kā darbus parādīt cilvēkiem, jo 

īpašajām izstādēm piederētos arī skaisti pasākumi. 

 

Galerijā: 7 attēli. 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija sāk 20. sezonu 

23.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-sak-20-sezonu/ 

 

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu 

un vecāku ţūrija" šogad svin savu 20. gadu un 

piedāvā jauno kolekciju, kurā iekļautas 28 

interesantas un daudzveidīgas grāmatas daţādām 

bērnu un jauniešu vecuma grupām: 5+, 9+, 11+, 15+, 

kā arī vecākiem un vecvecākiem. Projektā iesaistītas 

arī Jelgavas bibliotēkas. 

 

Kolekcijā iekļautas izdevniecību "Jāľa Rozes 

apgāds", "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Latvijas 

Mediji", "Pētergailis", "Dienas Grāmata", "Aminori" 

un "Lietusdārzs" izdotas grāmatas. Nelielajā kolekcijā pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no 

daţādām valodām – lietuviešu, igauľu, zviedru, somu, krievu, franču un katalāľu. Projektā piedalās un savus aktīvos 

un ieinteresētos grāmatu draugus gaida visas četras Jelgavas pilsētas bibliotēkas. 

 

Ţūrijas programmā var piedalīties ikviens. Lai piedalītos, jādodas uz savu tuvāko bibliotēku un jāvaicā bibliotekāram 

par Bērnu, jauniešu un vecāku ţūriju. Informatīvais plakāts "Lasi un vērtē" iepazīstinās ar visām kolekcijas 

grāmatām, kuras pieejamas lasīšanai. Kad grāmata rezervēta un izlasīta, jāpieraksta svarīgākās atziľas, kas lasītāju 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-sak-20-sezonu/
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aizkustinājušas un rosinājušas domāt. No 28 grāmatu kolekcijas ir jāizlasa vismaz sešas un jāaizpilda to novērtējuma 

anketa, kas pieejama vietnē www.lasamkoks.lv un bibliotēkās. 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrija Latvijā veiksmīgi darbojas jau no 2001. gada. Tā ir Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas tiek īstenota ikvienā 

Latvijas novadā un kopš 2007. gada tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robeţām. Katrai vecuma grupai ieteiktās 

grāmatas lasa un vērtē bērni un jaunieši, un no 2012. gada – arī pieaugušie –, tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem. 

Savukārt par ţūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji. Kopš pirmsākumiem, kad 

programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2018. gadā programmā bija jau ap 20 

000 lasītāju no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu diasporas centriem citās pasaules valstīs. 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par 

grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību. 

 

Vairāk par Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijas norisi lasi ŠEIT. 

Galerijā: 2 attēli 

 

Publicēts arī: 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija sāk 20. sezonu 

24.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-sak-20-sezonu-249253 

 

Sāksies attālināto Jelgavas Pilsētas svētku kulminācijas nedēļa 

25.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/saksies-attalinato-jelgavas-pilsetas-svetku-kulminacijas-nedela-249264 

 

Nemainot Pilsētas svētku devīzi "Mēs esam 

Jelgava", šogad Jelgavas 755.gadu jubileja tiks 

svinēta attālināti, un galvenās aktivitātes 

paredzētas šonedēļ, aģentūra LETA uzzināja 

pilsētas pašvaldībā. 

 

Ierasti Pilsētas svētku kulminācija ir maija 

noslēgumā, un arī šogad līdz 31.maijam 

iecerētas aktivitātes attālināti. Viens no 

pasākumiem ir gājiens. Šogad tas klātienē 

izpaliks, taču izdzīvot svētku kopības sajūtu 

jelgavnieki varēs, skatoties videosiţetu par 

iepriekšējo gadu svētku gājieniem no 2015.gada, 

kas papildināti ar skaitliskiem faktiem. Tāpat 

Pilsētas svētku nedēļā pilsētas mājaslapā tiks publicēti video ar spilgtākajiem Pilsētas svētku momentiem no Jelgavas 

750. līdz 755.dzimšanas dienai. 

 

Svētku nedēļā ikvienam virtuāli būs pieejama Jelgavas reģionālā Tūrisma centra veidotā foto izstāde "Toreiz un 

tagad", kurā var ielūkoties, kā pilsēta gadu gaitā ir mainījusies. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 

"Academia Petrina" logos šajā nedēļā izvietos fotoizstādi "Jelgava un jelgavnieki", Ādolfa Alunāna memoriālais 

muzejs savos logos - izstādi "Ā.Alunāna lugas Indriķa Alunāna izdevumos un Ā.Alunāna lugu tēli K.Kugras 

skulptūrās".  

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-sak-20-sezonu-249253
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/saksies-attalinato-jelgavas-pilsetas-svetku-kulminacijas-nedela-249264
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Savukārt muzeja mājaslapā un "Facebook" lapā no 28.maija būs skatāma virtuāla izstāde "Jelgava mākslas darbos", 

bet Ā.Alunāna memoriālais muzejs savā "Facebook" lapā publicēs virtuālo izstādi "Pastaiga pa Ā.Alunāna vietām 

Jelgavā". 

 

Savukārt 29.maijā un 30.maijā pa pilsētu ceļos muzikālais "Svētku ekspresis", no kura Jelgavas pilsētas simbols - 

Alnītis - sveiks iedzīvotājus svētkos.  

 

āpat 30.maijā jelgavniekiem tiks piedāvāts video raidījums - muzikālais kokteilis "Pēc trešā zvana". Krāsainā 

retrospekcijā varēs atskatīties uz spilgtākajām dziesmām, dejām un spoţākajiem mirkļiem no Jelgavā rīkotajiem 

koncertiem, uzvedumiem un šoviem. Video svētku koncerts būs pieejams pašvaldības iestādes "Kultūra" "Facebook" 

lapā. 

Eliasa muzejs no 28.maija aizsāks arī jaunu rakstu sēriju "Jelgavas vēsture muzejā", pirmā publikācija būs par 

Jelgavas teātra aktieri un reţisoru Jēkabu Zaķi (1893-1961), bet Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvās grāmatu izlasi 

"10 stāsti par Jelgavu". 

 

Tāpat pilsētas mājaslapā un "Facebook" lapā "Jelgavas pilsēta" reizi nedēļā tiks publicētas un būs pieejamas 

lejupielādei radošu darbu lapas - krāsojami un risināmi uzdevumi ar Jelgavas skatiem un simboliku. 

 

Pilsētas svētku nedēļā jelgavnieki aicināti pie saviem namiem pacelt Jelgavas karogu, kā arī jelgavnieki, kuriem tas ir 

pieejams, mudināti svētku nedēļā pie auto piestiprināt pilsētas karodziľus. 

 

 

Silvijas Meškones gleznas Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

24.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/silvijas-meskones-gleznas-jelgavas-pilsetas-biblioteka/ 

 

Līdz 30. jūnijam Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas centrā aplūkojama Silvijas Meškones gleznu 

izstāde "...uz zemes šīs". Šī ir pirmā izstāde pēc ilgāka 

pārtraukuma, kura laikā bibliotēka klātienes 

apmeklējumiem bija slēgta. 

 

Gleznotāja S.Meškone stāsta: "Mana valoda ir 

glezniecība. Glezniecību nevar izskaidrot. Tā pieder 

sajūtu gammai. Tas ir nebeidzams dialogs ar sevi un 

audeklu, ar dabas motīvu, ar modeli un, beidzot – ar 

skatītāju. Bez dabas un portretstudijām ceļu lauţ arī 

pārdomas par redzēto, piedzīvoto, izjusto, bieţi arī 

neizprotamo". 

 

 Māksliniece atklāj, ka portrets – tas ir īpašs glezniecības veids. Tas ir veids, kā tuvāk iepazīt modeli, kā noskaidrot 

neizprotamo, ko nespēj ne saruna, ne arī kāda cita nodarbe. Plastiskajā glezniecības valodā uz audekla jebkura forma, 

priekšmeta vai cilvēka tēls māksliniecei visbieţāk ir krāsu attiecību un to mijiedarbības mezgla punkts, kas veido 

visu gleznas telpu, gaismas plūduma intensitāti un kustības virzienu. 

  

"Manuprāt, tieši tā tas notiek visdaţādākajās sabiedrības un dabas norisēs šeit un tagad, uz zemes šīs un izplatījumā, 

Visumā. Visbieţāk tas ir visai tālu no acīmredzamā, visai tālu no it kā pašsaprotamā," pauţ māksliniece. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/silvijas-meskones-gleznas-jelgavas-pilsetas-biblioteka/
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S.Meškone ir gleznotāja–grafiķe un Latvijas Mākslinieku savienības biedre. No 1998. līdz 2013. gadam bijusi 

lektore Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, bet no 2004. līdz 2007. 

gadam – RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Tēlotājas mākslas katedras vadītāja. Dzimusi un vidējo 

izglītību ieguvusi Jelgavā, studējusi Valsts Mākslas institūtā Viļľā. 

 

Māksliniece strādā eļļas, akrila, pasteļa, akvareļa glezniecības un oforta tehnikās un regulāri piedalās izstādēs. Viľas 

darbi ir bijuši izstādīti Sofijā, Pori, Berlīnē, Ķelnē, Parīzē, Čikāgā, Madridē, Maskavā, Pēterburgā, Viļľā, Šauļos. 

Gleznotājas darbi atrodas Latvijas mākslas muzeju un galeriju kolekcijās, privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Krievijā, 

Armēnijā, Francijā, Vācijā, Italijā, Bulgārijā, Nīderlandē, Zviedrijā, ASV, Kanādā, Izraēlā un citur. 

 

Izstāde līdz 30. jūnijam bibliotēkā apskatāma bez maksas. 

 

Publicēts arī: 

 

Aicina uz Silvijas Meškones gleznu izstādi 

21.05.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-uz-silvijas-meskones-gleznu-izstadi-249189 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Silvijas Meškones gleznu izstādi 

20.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-silvijas-meskones-gleznu-izstadi-249164 

Елгавская городская библиотека приглашает на выставку картин Сильвии Мешконе 

20.05.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38619 

 

 

Pilsētas svētkos rīko konkursu "Bibliotēkai 100" 

26.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-svetkos-riko-konkursu-bibliotekai-100/ 

 

Gaidot Jelgavas pilsētas svētkus un Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas simto dzimšanas dienu, 

jelgavnieki aicināti piedalīties konkursā un 

pārbaudīt savas zināšanas par pilsētas vēsturi – 

par Jelgavas pilsētas bibliotēkas ceļojumu cauri 

laikiem. Konkursa auditorija ir jaunieši un 

pieaugušie, savukārt balvu fonds – trīs jaunas un 

šobrīd aktuālas grāmatas un Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas īpašās simtgades grāmatzīmes–

viedtālruľa ekrāna tīrītāji, kurus izlozes kārtībā 

saľems trīs pareizo atbilţu sniedzēji. 

 

Konkursa jautājumi Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv un sociālajos tīklos tiks 

atklāti pilsētas svētku pirmajā dienā 29. maijā. Savukārt atbildes tiks gaidītas uz norādīto e-pastu līdz pat 2. jūnija 

vakaram. Tie, kuri pareizās atbildes nezinās uzreiz, varēs tās atrast bibliotēkas norādītajos elektroniskajos 

novadpētniecības resursos. "Mēs esam sagatavojuši patiešām interesantus jautājumus un ceram, ka, meklējot atbildes 

uz tiem, konkursa dalībniekiem būs iespēja uzzināt daudz interesanta par savas pilsētas un bibliotēkas vēsturi, un 

varbūt pat arī mazliet pasmieties," informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska, piebilstot: 

"Laikā, kad bibliotēka pēc vairāk nekā diviem mēnešiem beidzot ir vērusi vaļā durvis lasītāju klātienes 

apmeklējumiem, mēs ceram, ka īstu un taustāmu grāmatu saľemšana balvā jelgavniekus jo īpaši iepriecinās." 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-uz-silvijas-meskones-gleznu-izstadi-249189
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-silvijas-meskones-gleznu-izstadi-249164
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38619
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-svetkos-riko-konkursu-bibliotekai-100/
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Starp uzvarētājiem tiks izlozētas šādas grāmatas: Jāľa Joľeva jaunākais stāstu krājums "Tīģeris", Jolantas Jērānes un 

Kristīnes Vilcānes "52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi" – pasaku grāmata lieliem un maziem, kas māca 

dzīves gudrību – un izdevniecības "Zvaigzne" rokasgrāmata "500 ceļojumi visai dzīvei" – iedvesmas avots kādam 

skaistam nākotnes ceļojumam uz ārzemēm. 

Bibliotēkās atsākta lasītāju apkalpošana klātienē 

26.05.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/05/26/bibliotekas-atsakta-lasitaju-apkalposana-klatiene 

 

Ľemot vērā ārkārtējās situācijas atvieglojumus, Jelgavas novada bibliotēkas atsākušas lasītāju apkalpošanu klātienē. 

 

Ľemot vērā ārkārtējās situācijas atvieglojumus, Jelgavas novada bibliotēkas atsākušas lasītāju apkalpošanu klātienē. 

Apmeklētājiem gan jāľem vērā, ka piesardzības nolūkos spēkā ir daţādi ierobeţojumi. 

 

Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga skaidro, ka 

šobrīd apmeklētāju uzľemšana klātienē ir atsākusies 20 no 22 Jelgavas novada bibliotēkām. «Kā pirmās durvis 

saviem lasītājiem pēc 13. maija vēra Nākotnes, Zaļenieku, Staļģenes un Vecsvirlaukas bibliotēka, bet šobrīd lasītāji 

tiek uzľemti vēl 16 bibliotēkās,» stāsta Dz.Punga. Bibliotēkas ir atvērtas ierastajā darba laikā. Plānots, ka Jēkabnieku 

bibliotēka darbu atsāks no 5. jūnija, bet darbinieka ilgstošas prombūtnes dēļ šobrīd lasītājiem uz nezināmu laiku vēl 

ir slēgta Līvbērzes bibliotēka. Taču tiek meklēts risinājums, kā tomēr rast iespēju klātienes apmeklējumam arī šajās 

bibliotēkā. Lielvircavas bibliotēkas lasītājiem jāľem vērā, ka bibliotēka atrodas jaunās telpās Lielvircavas kultūras 

nama 2. stāvā. 

 

Dz.Punga gan uzsver, ka bibliotēkas strādā, stingri ievērojot Kultūras ministrijas izstrādāto sanitāro protokolu. 

Apmeklētājiem jāľem vērā, ka katrā bibliotēkā ir noteiks, cik apmeklētāju vienlaicīgi var atrasties telpās. Tā kā 

lielākajai daļai bibliotēku telpas ir mazas, tad lasītāju skaits svārstās no trim līdz pieciem cilvēkiem. Ja šis skaits 

pārsniegts, pārējiem būs jāuzgaida ārpusē. Ienākot bibliotēkā, obligāti ir jādezinficē rokas, un dezinfekcijas līdzekļi 

visās bibliotēkās ir nodrošināti. Tāpat lasītājiem jāľem vērā, ka uzturēšanās laiks bibliotēkā ir līdz 30 minūtēm. 

Apmeklētājiem ieteicams jau iepriekš grāmatas rezervēt elektroniskajā katalogā. «Jārēķinās arī ar to, ka grāmatu 

aprite nenotiks tik ātri, jo lasītāju atnestajām grāmatām jāatrodas karantīnā četras diennaktis,» papildina Dz.Punga. 

Tāpat, lai ievērotu divu metru distanci, samazināts apmeklētājiem pieejamo datoru skaits bibliotēkās, kā arī noteikts 

to izmantošanas laiks – ne ilgāk kā 30 minūtes. Tas ir pietiekami, lai samaksātu kādu rēķinu, ieskatītos e-pastā. 

Bibliotēkās bērnu stūrītī nav pieejamas rotaļlietas un spēles, jo grūti būtu nodrošināt to regulāru dezinfekciju. 

«Aicinām bibliotēku apmeklētājus ievērot pašlaik noteiktos ierobeţojumus, jo tas ir mūsu pašu drošībai,» tā 

Dz.Punga. 

 

 

Bibliotēka aicina iepazīt 10 stāstus par Jelgavu 

27.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-iepazit-10-stastus-par-jelgavu/ 

 

Gaidot Jelgavas pilsētas 755. gadadienu un Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas simto dzimšanas dienu, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka aicina jelgavniekus arī šajā laikā iepazīt savu 

pilsētu caur grāmatām. Pilsētas svētku pirmajā dienā, 29. 

maijā, bibliotēka laidīs klajā digitālu grāmatu apskatu "10 

stāsti par Jelgavu", kas būs pieejams bibliotēkas mājaslapā 

un sociālajos tīklos. Tas būs bibliotēkas sveiciens dzimtajai 

pilsētai un vēlējums lasītājiem bibliotēkas simtgadē: caur 

http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/05/26/bibliotekas-atsakta-lasitaju-apkalposana-klatiene
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-iepazit-10-stastus-par-jelgavu/


 

 

 159 

grāmatu plauktiem iepazīstot pilsētu no 10 daţādiem skatpunktiem, daţādos laika grieţos.  

 

"Kas tās būs par grāmatām, lai tas pagaidām paliek intrigai, taču varam pačukstēt, ka piedāvājums būs daudzpusīgs. 

Lasītāju priekam esam atlasījuši gan autobiogrāfiskus atmiľu stāstus, gan dokumentētas vēstures liecības, gan arī 

kādu romānu par senākiem laikiem, kura darbība aizsākas Jelgavā. Digitālais apskats saturēs arī katras izvēlētās 

grāmatas anotāciju un saiti uz bibliotēkas katalogu, caur kuru grāmatas būs iespējams rezervēt lasīšanai," informē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. 

 

Laikā, kad bibliotēka pēc vairāk nekā diviem mēnešiem ir atkal vērusi durvis lasītāju klātienes apmeklējumiem, 

bibliotēkas darbinieki cer, ka iespēja savās rokās turēt īstu un taustāmu bibliotēkas grāmatu jelgavniekus iepriecinās. 

Šajos 10 stāstos par Jelgavu ikviens varēs atrast kaut ko tādu, kas pārsteigs tieši viľu, un ļaus paskatīties no jauna uz 

sev pazīstamo pilsētu. 

 

 

No 1. jūnija bibliotēka strādās pēc vasaras darba laika 

29.05.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-1-junija-biblioteka-stradas-pec-vasaras-darba-laika/ 

 

Kā ik gadu, 1. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāles – Miezītes bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka – 

uzsāks apmeklētāju apkalpošanu pēc vasaras darba laika, savukārt bērnu bibliotēka "Zinītis" uz vasaras darba laiku 

pāries, kolīdz būs pabeigti iekārtošanās darbi jaunajās telpās Zemgales prospektā 7 un bibliotēka tiks atvērta 

klātienes apmeklējumiem. Vasaras darba laiks būs spēkā līdz 31. augustam.  

 

Vasaras darba laiks 

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26 

 No pirmdienas līdz piektdienai – no pulksten 10 līdz 18;  

 Sestdien, svētdien – slēgts. 

Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100a un Pārlielupes bibliotēka, 

Loka maģistrālē 17 

 Pirmdien – slēgts; 

 No otrdienas līdz piektdienai – no pulksten 10 līdz 18;  

 Sestdien – no pulksten 10 līdz 17;  

 Svētdien – slēgts. 

 

Bērnu bibliotēka Zinītis, Zemgales prospektā 7 (lasītājus klātienē 

apkalpos no 15. jūnija) 

 No pirmdienas līdz piektdienai – no pulksten 9 līdz 17;  

 Sestdien, svētdien – slēgts. 

Jāpiebilst, ka katra mēneša pēdējā piektdiena ir spodrības diena, kad bibliotēkas lasītājiem ir slēgtas.  

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-1-junija-biblioteka-stradas-pec-vasaras-darba-laika/
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Publicēts arī: 

 

Apmeklētājus apkalpos saskaņā ar vasaras darba laiku 

28.05.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/apmekletajus-apkalpos-saskana-ar-vasaras-darba-laiku-249332 

No 1. jūnija Jelgavas pilsētas bibliotēka pāries uz vasaras darba laiku 

26.05.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/no-1-junija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-paries-uz-vasaras-darba-laiku-249301 

Bibliotēkas pāriet uz vasaras darba laiku 

26.05.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590440400&cat=10&art=49176 

Библиотеки переходят на летнее время работы 

26.05.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38656 

 

 

"Junda" turpmāk būs jaunrades nams 

29.05.2020. 

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/junda-turpmak-bus-jaunrades-nams-249402 

 

No 1. jūnija mainīsies Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" 

nosaukums. Turpmāk tas būs jaunrades nams "Junda". Šādu 

lēmumu šodien Jelgavas domes sēdē pieľēma domes deputāti, 

informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

pārvaldē. 

 

Līdz ar lēmumu par nosaukuma maiľu aktualizēts un 

apstiprināts arī jaunais iestādes nolikums.  

 

"Junda" maijā ir pārcēlusies uz jaunām mājām – rekonstruēto 

pašvaldības ēku Zemgales prospektā 7, kur atrodas arī Jelgavas 

bērnu bibliotēka "Zinītis". Jau septembrī "Junda" savas durvis vērs pilsētas bērniem un jauniešiem.  

 

"Jundas" direktore Ilze Jaunzeme stāsta, ka, sākot dzīvi jaunajās mājās, "Junda" rosināja arī mainīt iestādes 

nosaukumu uz jaunrades nams "Junda". ""Junda" jau vēsturiski no 1989. gada 18. decembra līdz 1992. gada 1. 

jūlijam tika saukta par Jelgavas pilsētas skolu jaunatnes jaunrades namu," norāda "Jundas" direktore. 

 

Publicēts arī: 

 

"Junda" turpmāk būs jaunrades nams 

28.05.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590613200&cat=168&art=49200 

Junda впредь будет называться домом творчества 

28.05.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38679 

 

 

Rāviņš: "Mūsu ieguvums – pārmaiņas domāšanā’’ 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/apmekletajus-apkalpos-saskana-ar-vasaras-darba-laiku-249332
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/no-1-junija-jelgavas-pilsetas-biblioteka-paries-uz-vasaras-darba-laiku-249301
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590440400&cat=10&art=49176
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38656
https://www.zz.lv/vietejas-zinas/junda-turpmak-bus-jaunrades-nams-249402
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590613200&cat=168&art=49200
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38679
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30.05.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590786000&cat=10&art=49213 

 

"Paldies! Cilvēcīgs un patiess PALDIES katram jelgavniekam, kurš šajā laikā, kad 

visai pasaulei nākas izdzīvot ārkārtējo situāciju, ir bijis atbildīgs, spējis pielāgoties, 

nav skaitījis darba stundas un jautājis, kas man par to būs, bet aktīvi līdzdarbojies, lai 

mēs visi kopā pasargātu cits citu un savu pilsētu. Šobrīd sabiedrības iesaiste un 

atbalsts ir tik nozīmīgs kā nekad agrāk. Esmu pārliecināts, ka pēc šīs krīzes mēs 

kļūsim vēl stiprāki, gudrāki un saliedētāki," saka Jelgavas domes priekšsēdētājs 

Andris Rāviľš, uzsverot, ka tā ir visvērtīgākā dāvana, ko Jelgavai 755. dzimšanas 

dienā var pasniegt pilsētas iedzīvotāji. 

 

Šonedēļ Jelgava svin pilsētas svētkus, un mēs visi kopā lieliski apliecinām, ka varam svinēt arī attālināti. Jelgava ir 

pirmā pašvaldība Latvijā, kas ārkārtējās situācijas laikā ir radījusi unikālu svētku programmu, maija nogales 

tradicionālajos pasākumos piedāvājot iesaistīties citā formātā. Šo piektdien nenotiks pilsētas svētku gājiens, bet tā 

vietā visu mēnesi jelgavnieki aktīvi iesaistās simboliskā Jelgavas karodziľa stafetē, un karodziľu videoformātā cits 

citam nodevuši jau vairāk nekā 2000 cilvēku. Svētkos nevar notikt arī ierastie koncerti, bet jau pagājušajā nedēļā 

mūziķis Kārlis Kazāks devās solo koncerttūrē pa Jelgavas pagalmiem, savukārt šajā nedēļas nogalē Jelgavas 

daudzdzīvokļu māju pagalmos, sveicot pilsētniekus svētkos un aicinot no saviem balkoniem un logiem kopīgi 

dziedāt, ieradīsies Jelgavas simbols Alnītis. Tāpat Jelgava ir saľēmusi iedzīvotāju un mūsu pilsētas kolektīvu radītus 

videosveicienus svētkos, īpašu atmosfēru šonedēļ ikviens var izjust, arī klausoties izveidoto Jelgavas internetradio 

programmu. Interneta vidē ir radītas vēl citas unikālas iespējas iesaistīties svētkos. "Šāda radoša pieeja ļoti spilgti 

parāda, ka svētku svinēšana attālināti mūs nevis atsvešina, bet, gluţi pretēji, satuvina un ļauj jelgavniekiem daudz 

personiskāk iesaistīties svētku radīšanā," uzskata domes priekšsēdētājs. 

 

Jelgavas 755. jubilejas gads noteikti ieies pilsētas vēsturē arī ar daudziem citiem nozīmīgiem notikumiem, jo, kā 

uzsver A.Rāviľš: "Šis laiks ienes pārmaiľas mūsu domāšanā un attieksmē – mums ir jāspēj ļoti strauji mainīties un 

meklēt risinājumus, strauji pieľemt lēmumus un arī strauji rīkoties." 

Pašvaldība realizē ne tikai iesāktos projektus, bet īstenos arī jaunus 

 

"Situācijā, kad daudzās jomās uzľēmumi ir spiesti daļēji vai pilnībā apturēt savu darbu, pašvaldības viena no 

galvenajām funkcijām ir aktīvi turpināt projektu realizāciju, lai nodrošinātu papildu darba vietas iedzīvotājiem un 

nepieļautu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos," skaidro A.Rāviľš. 

 

Jelgavas pašvaldībā neviena iestāde vai kapitālsabiedrība ārkārtējās situācijas laikā nav pārtraukusi darbu, turklāt 

pašvaldība saviem iedzīvotājiem ir ne tikai nodrošinājusi visus esošos pakalpojumus, bet arī operatīvi reaģējusi un 

ieviesusi daţādus atbalsta mehānismus tām cilvēku grupām un uzľēmējiem, kurus krīze skāra vissmagāk. Jelgavā ir 

pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiľi; atcelta vai samazināta pašvaldības mantas nomas maksa; 

sniegts maksimāls finansiālais atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm; nepieciešamības gadījumā 

skolēniem nodrošināti visi tehniskie risinājumi, lai viľi varētu mācīties attālināti, sagādātas pārtikas pakas; ieviests 

krīzes pabalsts; pieejamas telpas pašizolācijai un arī bezmaksas psihologa atbalsts; darbiniekiem – pašvaldības 

policistiem, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem – nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 

"Pašvaldības viena no galvenajām funkcijām ir aktīvi turpināt projektu realizāciju, lai nodrošinātu papildu darba 

vietas iedzīvotājiem un nepieļautu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos." 

 

"Tas no pilsētas budţeta neapšaubāmi prasa papildu līdzekļus, taču tajā pašā laikā pašvaldība ir nodrošinājusi visu 

iesākto infrastruktūras projektu realizācijas turpināšanu un meklējusi veidus, kā piesaistīt papildu finansējumu jaunu 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590786000&cat=10&art=49213
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projektu uzsākšanai," saka A.Rāviľš, uzsverot, ka kopumā šogad Jelgavas pašvaldība daţādu projektu realizācijā 

iegulda vairāk nekā 25 miljonus eiro. 

 

Lielākie ielu infrastruktūras projekti, kuri pilsētā turpinās, ir Loka maģistrāles pilnīga pārbūve, kas noslēgsies 

nākamgad, kā arī Prohorova, Neretas un Garozas ielas posma rekonstrukcija – šiem darbiem jābūt pabeigtiem 

šoruden. Savukārt šobrīd būvdarbi sākas vēl divās ielās – Satiksmes ielā, kur līdz rudenim būs ieklāts jauns asfalts 

posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai, un Romas ielā, kur izbūvēs asfalta segumu posmā no Turaidas ielas līdz 

pilsētas administratīvajai robeţai. 

 

"Kopumā šogad Jelgavas pašvaldība daţādu projektu realizācijā iegulda vairāk nekā 25 miljonus eiro." 

 

"Pašvaldībā ir sagatavoti vēl vairāki ielu infrastruktūras projekti, kuru realizēšana līdz ar valsts noteiktajiem 

ierobeţojumiem pašvaldībām aizľemties līdzekļus Valsts kasē šogad nebija paredzēta. Taču šobrīd, kad valsts šos 

ierobeţojumus ir atvieglojusi, nekavējoties esam gatavi piesaistīt līdzekļus, lai realizētu tādas ieceres kā ietves un 

veloceliľa izbūve Kalnciema ceļā, Ruļļu ielas asfaltēšana, papildu autostāvvietu izveide Dobeles ielā, lai atvieglotu 

auto novietošanu kultūras nama apmeklētājiem," skaidro Jelgavas domes priekšsēdētājs. 

 

Līdztekus ielu infrastruktūras sakārtošanai pilsētā tiek realizēti arī citi ļoti nozīmīgi projekti. "Vērtīgu dāvanu 

Jelgavas 755. gadā saľem bērnu un jauniešu centrs "Junda" un bērnu bibliotēka "Zinītis" – ekspluatācijā pieľemta 

rekonstruētā ēka Zemgales prospektā 7, kas interešu izglītībā un brīvā laika pavadīšanā mūsu pilsētā radīs vēl 

nebijušas iespējas. Tāpat šomēnes noslēdzas izsludinātais iepirkums par bērnu rotaļu pilsētiľas projektēšanu un 

izbūvi Uzvaras parkā, kur nākamgad atklāsim septiľus atraktīvus un izzinošus laukumus bērniem vecumā no 1 līdz 

12 gadiem. Tā būs vēl viena sakārtota un mūsdienīga vide, kur Jelgavas ģimenēm ar bērniem kopā pavadīt laiku," tā 

A.Rāviľš. 

Bērnudārzs Brīvības bulvārī un Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija 

 

"Iespējams, ka tieši šajā – grūtā izaicinājuma – laikā, kad bērni nevarēja apmeklēt skolu un bija spiesti mācīties 

attālināti, daudzi no mums savā ģimenē novērtēja to, cik liela nozīme ir kvalitatīvai izglītības sistēmai, zinošam un 

atbalstošam pedagogam. Izglītības kvalitāte vienmēr ir bijusi mūsu pilsētas prioritāte, un darbs, ko mēs pagājušajā 

gadā uzsākām, optimizējot Jelgavas skolu tīklu ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti, bija tikai sākums. Arī šogad 

pilsētā turpinās gan jaunu izglītības programmu izstrādāšana, gan arī izglītības infrastruktūras sakārtošana," atzīst 

domes priekšsēdētājs. 

 

"Nupat esam saľēmuši vēl kādu patīkamu ziľu – valdība ir apstiprinājusi aizdevuma izsniegšanu jauna bērnudārza 

būvniecībai Brīvības bulvārī 31a." 

 

Vērienīgākais no projektiem, kas šogad tiks uzsākts, ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija. Šonedēļ 

noslēdzas mācību gads, un, kamēr skolēni baudīs vasaras brīvlaiku, skolā sāksies pārvākšanās darbi. 1. septembrī 

skolas 1.–4. klašu audzēkľi mācības uzsāks ēkā Mātera ielā 30, bet 5.–12. klašu skolēni pārcelsies uz jaunām mācību 

telpām Jelgavas pilī. Kopumā šī projekta izmaksas būs ap sešiem miljoniem eiro, un pēc rekonstrukcijas skolēni ēkā 

varēs atgriezties 2022. gadā. 

 

"Nupat esam saľēmuši vēl kādu patīkamu ziľu – valdība ir apstiprinājusi aizdevuma izsniegšanu jauna bērnudārza 

būvniecībai Brīvības bulvārī 31a. Pašvaldībai jau bija gatavs projekts ēkas pārbūvei Brīvības bulvārī, un šobrīd tas 

apstiprināts, piešķirot šim mērķim līdzekļus. Tas nozīmē, ka jau drīzumā varēs sākties būvdarbi," stāsta A.Rāviľš, 

piebilstot, ka rekonstruētajā ēkā būs paredzēta vieta 160 pirmsskolas vecuma bērniem un objektu ekspluatācijā 

plānots nodot nākamā gada pavasarī. 
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Vienlaikus domes priekšsēdētājs uzsver, ka pašvaldība turpina meklēt iespējas finansējuma piesaistei pilnīgi jaunas 

pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Nameja ielā 30. Tur pašvaldība paredz uzbūvēt modernu bērnudārzu, kas 

būtu arhitektoniski augstvērtīgs un tehnoloģiski inovatīvs, nodrošinot tajā vietu 360 pirmsskolas vecuma bērniem. 

"Nameja ielā plānots uzbūvēt pilnīgi jaunu ēku – tas būs ieguldījums Jelgavas nākotnes izglītībā, tāpēc nevēlamies 

īstenot tipveida projektu. Uzskatām, ka mazie jelgavnieki ir pelnījuši modernu bērnudārzu, kurā jau no mazotnes var 

sākt savu attīstību videi draudzīgā, izzinošā un viedā pirmsskolas izglītības iestādē," saka A.Rāviľš, piebilstot, ka 

šobrīd tiek izstrādāts projekts arī apkārtējo ielu infrastruktūras sakārtošanai. 

 

Noslēgumam tuvojas arī mācību bāzes uzlabošana Amatu vidusskolā, kas pavērs kvalitatīvākas iespējas apgūt 

specialitāti topošajiem šuvējiem, metinātājiem, ēdināšanas un restorānu pakalpojumu speciālistiem. 

Jelgava saglabā lielās pilsētas jeb valstspilsētas statusu 

 

Šis jubilejas gads Jelgavai varēja būt pēdējais, kad tā pastāv kā pilsēta, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, virzot jauno administratīvi teritoriālās reformas modeli, jau kopš pirmajiem priekšlikumiem, ar kuriem 

nāca klajā pagājušajā gadā, piedāvāja likvidēt Jelgavu kā lielo pilsētu, pievienojot to novadiem. Šādu modeli 

atbalstīja ne tikai ministrija – arī Saeimas komisija pusgada garumā pastāvēja uz Jelgavas kā lielās pilsētas 

likvidēšanu. "Tas bija nopietns un grūts darbs gada garumā, argumentējot un pārliecinot ministriju un Saeimas 

deputātus, ka nav pieļaujama Latvijas ceturtās lielākās pilsētas likvidēšana. Liels paldies Jelgavas iedzīvotājiem, kuri 

ar savu attieksmi aizstāvēja mūsu pilsētu. Vēsturiskā patiesība ir uzvarējusi," saka domes priekšsēdētājs. Viľš gan 

piebilst, ka pagaidām par Jelgavas kā lielās pilsētas jeb valstspilsētas saglabāšanu ir nobalsojusi tikai Saeimas 

komisija un tas vēl jāapstiprina Saeimai. 

 

"Tas bija nopietns un grūts darbs gada garumā, argumentējot un pārliecinot ministriju un Saeimas deputātus, ka nav 

pieļaujama Latvijas ceturtās lielākās pilsētas likvidēšana." 

 

Taču vienlaikus A.Rāviľš uzskata, ka pārdomāta un ekonomiski pamatota administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir 

nepieciešama. "Tāpat atbalstām sadarbības veicināšanu starp pašvaldībām. Jau šobrīd Jelgavai ar kaimiľu novadiem 

ir sadarbības līgumi, bet nākotnē šādiem kopīgiem attīstības projektiem jākļūst vēl spēcīgākiem. Būtiskākās jomas, 

kurās sadarbība jāveicina, ir izglītības sistēmas attīstība, atkritumu apsaimniekošana, pasaţieru pārvadājumi, kā arī 

inovatīvi projekti, piesaistot LLU zinātnisko potenciālu," tā A.Rāviľš, uzsverot, ka Jelgavai sākas atkal jauns 

attīstības posms, kurā mums katram ir jāiesaistās ar savām zināšanām, prasmēm un gudrību, lai visi kopā savu pilsētu 

padarītu vēl stiprāku. 

 

Publicēts arī: 

 

Rāviņš: «Šis laiks ienes pārmaiņas mūsu domāšanā un attieksmē» 

28.05.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/28/ravins-sis-laiks-ienes-parmainas-musu-domasana-un-attieksme 

 

 

Bibliotēka aicina iepazīt 10 stāstus par Jelgavu 

28.05.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590613200&cat=10&art=49194 

 

Gaidot Jelgavas pilsētas 755. gadadienu un Jelgavas pilsētas bibliotēkas simto dzimšanas dienu, Jelgavas pilsētas 

bibliotēka aicina jelgavniekus arī šajā laikā iepazīt savu pilsētu caur grāmatām. Pilsētas svētku pirmajā dienā, 29. 

maijā, bibliotēka laidīs klajā digitālu grāmatu apskatu "10 stāsti par Jelgavu", kas būs pieejams bibliotēkas mājaslapā 

un sociālajos tīklos. Tas būs bibliotēkas sveiciens dzimtajai pilsētai un vēlējums lasītājiem bibliotēkas simtgadē: caur 

grāmatu plauktiem iepazīstot pilsētu no 10 daţādiem skatpunktiem, daţādos laika grieţos. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/05/28/ravins-sis-laiks-ienes-parmainas-musu-domasana-un-attieksme
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1590613200&cat=10&art=49194
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"Kas tās būs par grāmatām, lai tas pagaidām paliek intrigai, taču varam pačukstēt, ka piedāvājums būs daudzpusīgs. 

Lasītāju priekam esam atlasījuši gan autobiogrāfiskus atmiľu stāstus, gan 

dokumentētas vēstures liecības, gan arī kādu romānu par senākiem laikiem, kura 

darbība aizsākas Jelgavā. Digitālais apskats saturēs arī katras izvēlētās grāmatas 

anotāciju un saiti uz bibliotēkas katalogu, caur kuru grāmatas būs iespējams rezervēt 

lasīšanai," informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. 

Laikā, kad bibliotēka pēc vairāk nekā diviem mēnešiem ir atkal vērusi durvis lasītāju 

klātienes apmeklējumiem, bibliotēkas darbinieki cer, ka iespēja savās rokās turēt īstu 

un taustāmu bibliotēkas grāmatu jelgavniekus iepriecinās. Šajos 10 stāstos par Jelgavu 

ikviens varēs atrast kaut ko tādu, kas pārsteigs tieši viľu, un ļaus paskatīties no jauna 

uz sev pazīstamo pilsētu.  
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 16 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 166 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 981 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 886 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 652 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  11 

www.zz.lv  9 

www.jelgavniekiem.lv  2 

www.novaja.lv  2 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 6 

Citi 0 

Kopā 30 

 

 

«Junda» ir jaunrades nams 

04.06.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/04/junda-ir-jaunrades-nams 

 

No 1. jūnija mainīts līdzšinējā Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda» nosaukums – tagad tas ir jaunrades nams 

«Junda». 

 

No 1. jūnija mainīts līdzšinējā Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda» nosaukums – tagad tas ir jaunrades nams 

«Junda». 

 

Šādu lēmumu maija Jelgavas domes sēdē pieľēma deputāti, un līdz ar lēmumu par nosaukuma maiľu aktualizēts un 

apstiprināts arī jaunais iestādes nolikums. 

 

Jaunrades nams «Junda» maijā pārcēlās uz jaunām mājām – rekonstruēto pašvaldības ēku Zemgales prospektā 7, kur 

atrodas arī Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis». Jau septembrī «Junda» savas durvis vērs pilsētas bērniem un 

jauniešiem. 

 

«Jundas» direktore Ilze Jaunzeme skaidro, ka, sākot dzīvi jaunās telpās, «Junda» rosināja mainīt iestādes nosaukumu, 

bērnu un jauniešu centram kļūstot par jaunrades namu. ««Junda» jau vēsturiski no 1989. gada 18. decembra līdz 

1992. gada 1. jūlijam tika saukta par Jelgavas pilsētas skolu jaunatnes jaunrades namu,» piebilst I.Jaunzeme. 

 

 

No jūnija bibliotēkas strādā pēc vasaras darba laika 

04.06.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/04/no-junija-bibliotekas-strada-pec-vasaras-darba-laika 

 

1. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāles uzsāka apmeklētāju apkalpošanu pēc vasaras darba laika. 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/04/junda-ir-jaunrades-nams
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/04/no-junija-bibliotekas-strada-pec-vasaras-darba-laika
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1. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāles uzsāka apmeklētāju apkalpošanu pēc vasaras darba laika. Vasaras 

darba laiks būs spēkā līdz 31. augustam. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka Akadēmijas ielā 26 turpmāk lasītājiem atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 

10 līdz 18, bet brīvdienās tā ir slēgta. Miezītes bibliotēka Dobeles šosejā 100a un Pārlielupes bibliotēka Loka 

maģistrālē 17 pirmdienās un svētdienās ir slēgtas, bet no otrdienas līdz piektdienai abas bibliotēkas atvērtas no 

pulksten 10 līdz 18, savukārt sestdienās tās lasītājus gaida no pulksten 10 līdz 17. 

 

Jāpiebilst, ka katra mēneša pēdējā piektdiena ir Spodrības diena, kad bibliotēkas lasītājiem ir slēgtas. 

 

 

Noskaidroti konkursa "Bibliotēkai 100" uzvarētāji 

04.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/noskaidroti-konkursa-bibliotekai-100-uzvaretaji/ 

 

No 29. maija līdz 2. jūnijam norisinājās Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas rīkotais konkurss "Bibliotēkai 100", kurā bija 

jāatbild uz trim jautājumiem par tās vēsturi. Starp pareizo 

atbilţu sniedzējiem tika izlozēti trīs laimīgie, kas balvā 

iegūs vērtīgas grāmatas un bibliotēkas īpašās simtgades 

grāmatzīmes–viedtālruľa ekrāna tīrītājus. 

 

Balvu saľēmēji tika noteikti izlozes ceļā. Jāľa Joľeva 

grāmatu "Tīģeris" un grāmatzīmi ir laimējis Jānis G., 

Jolantas Jērānes un Kristīnes Vilcānes grāmatu "52 

patiesības" un grāmatzīmi laimējis Alvins R., bet 

grāmatu "500 ceļojumi visai dzīvei" un grāmatzīmi 

iegūst Inese R. Ar uzvarētājiem bibliotēkas darbinieki sazināsies personīgi, lai vienotos par balvu saľemšanu. 

 

Pareizās atbildes: 

 

1. Zaļajā ielā 12 līdz 1919. gadam atradās slavenā Jelgavas tipogrāfija "J.F.Stefenhāgens un dēls"; 

2. 1999. gadā Jelgavas 1. bibliotēka tika pārdēvēta par bibliotēku "Ābele"; 

3. Remonta laikā bibliotēkas sienā bija iesprostots kaķēns, kas tik atbrīvots, ar āmuru tikko izremontētajā sienā 

izdauzot caurumu. 

 

Bibliotēka piedāvā "10 stāstus par Jelgavu" 

07.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-10-stastus-par-jelgavu/ 

 

Jelgavas 755. dzimšanas dienas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades gadā bibliotēka piedāvā iepazīt pilsētu, tās 

vēsturi un kultūru caur grāmatām digitālajā apskatā "10 stāsti par Jelgavu". Zināmi un mazāk zināmi stāsti ļauj 

lasītājiem iepazīt stāstus, kuros būtisku lomu spēlē Jelgava, tās notikumi un cilvēki.  

Interaktīvais apskats piedāvā 10 grāmatas un to anotācijas, iepazīstinot ar daţādajiem Jelgavas stāstiem, kā arī 

sniedzot iespēju sev interesējošās grāmatas rezervēt lasīšanai mājās. Apskatā apkopotas daţādu spilgtu personību 

atmiľas par Jelgavu - Krišjāľa Barona gaitas, Pauļa Rēveļa stāsts par Sv.Trīsvienības baznīcas torľa atdzimšanu, 

autora Marģera Zariľa, leģionāra Alda Hartmaľa, ārsta Dāvida Bīskapa biogrāfiskie pieraksti.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/noskaidroti-konkursa-bibliotekai-100-uzvaretaji/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-10-stastus-par-jelgavu/


 

 

 167 

 

Tāpat ietverts pedagoga Jāľa Grestes stāsts un mākslinieka 

Jūliusa Dēringa ceļojumu un atmiľu piezīmes. Par vēsturi 

stāsta arī grāmata "Amoplant: Latvijas autobūves vēsture". 

Tāpat notikumi Jelgavā aizsāk Ingunas Baueres romāna 

"Ādama gredzens" notikumus. 

 

Apskats "10 stāsti par Jelgavu" pieejams ŠEIT. 

 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā "10 stāstus par Jelgavu" 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-10-stastus-par-jelgavu-249587 

07.06.2020. 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkai – 100 

10.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/ 

 

Ceturdienā pirms 100 gadiem jeb 1237 mēnešiem 

vai 36 523 dienām, 1920. gada 10. jūnijā durvis 

apmeklētājiem vēra Jelgavas pilsētas pašvaldības 

bibliotēka. Atzīmējot iestādes zīmīgo jubileju, 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā veikts atskats 

vēsturiskajos notikumos, kas norisinājušies tieši 

pirms 100 gadiem.  

 

1920. gada 10. jūnijā Jelgavā bija 19 640 

iedzīvotāji – aptuveni trešā daļa no šodienas 

iedzīvotāju skaita. Pēc Pirmā pasaules kara 

turpinājās saspīlējumi un arī cīľas. Laikrakstā "Zemgalietis" katru dienu pirmajā lappusē publicēti armijas 

virspavēlnieka štāba frontes ziľojumi. Vācu frontē diena pagājusi bez pārmaiľām, bet Lielinieku frontē aizritējušas 

kaujas Orlovas, Novoseljes un Baltinovas apkaimē, kā arī notikušas izlūku sadursmes pie Pitalovas. Antantes 

lielvalstis šajā dienā atkārtoti apspriedušas Baltijas valstu jautājumu – Itālija un Japāna izsakās par Baltijas valstu de 

jure atzīšanu, Francija ieľem izvairīgu nostāju, bet ASV kategoriski iebilst. 

 

Jelgavas Latviešu biedrības runas vīru sapulce 1920. gada 10. jūnijā nolēmusi ziedot no biedrības līdzekļiem 1000 

rubļu "mūsu varoľu kapu pieminekļa fondam", aicinot pievienoties cittautībnieku biedrības. Tāpat Jelgavā, līdz ar 

Jelgavas pilsētas pašvaldības bibliotēkas atvēršanu, dibināta Atslēgu un būvapkalumu akciju sabiedrība, kas 

atradusies Ezera ielā 19. Tajā raţoja priekškaramās, mēbeļu un durvju atslēgas, logu un citus būvapkalumus. 

 

Zīmīgākie šīs dienas notikumi citur Latvijā bijuši pilsētas tiesību piešķiršana Krustpilij un dzejnieka Raiľa ierašanās 

Valmierā. Viľu sagaidījuši simtiem skolēnu ar ziediem un ovācijām. Dzejnieks devies uz jauno Valmieras 

komercskolu, lai nākošas dienas vakarā kļūtu par viesi skolēnu izlaidumā. Pēc vizītes Valmierā parādās jauns ielas 

nosaukums – Raiľa iela, kura ir pirmā iela Latvijā, kas tiek nodēvēta dzejnieka vārdā. 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-piedava-10-stastus-par-jelgavu-249587
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100/
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Par godu bibliotēkas simtgadei, kopš janvāra tiek publicēti raksti par iestādes vēsturi pēdējo 100 gadu laikā. 

Publikācijas pieejamas ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkai – 100 

10.06.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100-249672 

 

Mazina ierobežojumus pilsētas bibliotēkās 

10.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mazina-ierobezojumus-pilsetas-bibliotekas/ 

 

Līdz ar ārkārtējās situācijas beigām, no 10. 

jūnija Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās 

filiālēs tiek mazināti iepriekš pieľemtie 

lasītāju apkalpošanas ierobeţojumi. 

Noteiktas drošības prasības tomēr vēl būs 

spēkā, un tās būs jāturpina ievērot 

ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, 

informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

speciāliste Maija Rubauska. 

 

Turpmāk katrs apmeklētājs bibliotēkā 

drīkstēs uzturēties līdz vienai stundai, taču 

studenti mācību nolūkos drīkst izmantot bibliotēkas telpas un pakalpojumus līdz pat trim stundām. Atrodoties 

bibliotēkā, joprojām būs jāievēro divu metru distance no citiem. Lai varētu nodrošināt distanci, bibliotēkas 

Informācijas centrā pieejams mazāks skaits datoru, un tie paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai, piemēram, e-pastu 

sūtīšanai, sludinājumu caurlūkošanai, rēķinu samaksai internetbankā, nevis izklaidei.  

 

Lasītavā atjaunota piekļuve ţurnāliem un avīzēm, taču būs jāvelk gumijas cimdi. Lasītavā esošie pēdējā gada preses 

izdevumi un citi jaunākie ţurnālu numuri uz mājām vairs netiks izsniegti. Arī bērnu stūrītis izmantojams tikai 

vajadzīgo grāmatu sameklēšanai – galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas. Atpakaļ nodotās grāmatas pirms 

ievietošanas fondā tiek novietotas karantīnā uz četrām diennaktīm, kuras laikā tās nav pieejamas. 

 

Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī 

paaugstinātu ķermeľa temperatūru. Tāpat apmeklētāji lūgti ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot 

priekšā elkoni. Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī notiek regulāra telpu, virsmu, 

inventāra un grāmatu dezinfekcija un regulāra telpu vēdināšana. 

 

Šāda kārtība būs spēkā līdz nākamajam paziľojumam. Lasītāji īpaši aicināt pievērst uzmanību arī grāmatu nodošanas 

termiľiem. Ārkārtējās situācijas laikā tie tika automātiski pagarināti līdz 1. jūnijam, taču šobrīd darbojas standarta 

noteikumi. Ja radušies kādi pārpratumi un termiľš ir pārsniegts, 25. jūnijā gaidāma Aizmāršīgo lasītāju diena, kad 

grāmatas varēs atnest atpakaļ bez kavējuma naudas ieturēšanas. 

 

Tāpat Jelgavas pilsētas bibliotēka informē par izmaiľām pirmssvētku darba laikā. 22. jūnija darbdiena ir pārcelta uz 

sestdienu, 13. jūniju, bet no 22. līdz 24. jūnijam Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles būs slēgtas. 13. jūnijā 

pilsētas bibliotēkas būs atvērtas apmeklētājiem no pulksten 10 līdz 17. 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-bibliotekai-100-249672
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/mazina-ierobezojumus-pilsetas-bibliotekas/
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Publicēts arī: 

 

Dažas izmaiņas bibliotēku darbā saglabāsies 

11.06.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/dazas-izmainas-biblioteku-darba-saglabasies-249685 

Izmaiņas Jelgavas bibliotēku darbā no 10.jūnija 

10.06.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izmainas-jelgavas-biblioteku-darba-no-10-junija-249702 

Izmaiņas bibliotēku darbā 

09.06.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1591650000&cat=10&art=49292 

Изменения в работе библиотек в связи с отменой ЧС 

10.06.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38779 

 

 

"Zinītis" vērs durvis lasītājiem 

11.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-zinitis-vers-durvis-lasitajiem/ 

 

15. jūnijā lasītājus jaunajās mājās – Zemgales prospektā 7 

– klātienē sāks apkalpot Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle 

– bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis". 

Aprīlī "Zinītis" no Lielās ielas 15, kur strādāja vairāk nekā 

40 gadu, pārcēlās uz jauno mājvietu Zemgales prospektā 7, 

kur atrodas arī jaunrades nams "Junda". Līdz ar pārcelšanos 

aprīļa domes sēdē bibliotēkai mainīts nosaukums – bērnu 

un jauniešu bibliotēka "Zinītis". 

 

"Jaunās telpas ir daudz plašākas, un tajās rasta iespēja 

izveidot arī atsevišķu zonu jauniešiem, kurā viľi var lasīt 

grāmatas, ţurnālus, pildīt mājasdarbus vai citādi pavadīt 

laiku. Bibliotēkā ir pieejams arī plašs literatūras klāsts tieši 

jauniešu mērķauditorijai, tāpēc, mainot nosaukumu, uzsveram, ka bibliotēkā gaidīti arī jaunieši. Protams, bibliotēku 

aicināti apmeklēt arī pieaugušie," saka Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariľa. 

 

"Zinītis" izvietots ēkas 2. stāvā, un iekļūšana tajā ir pa galvenajām durvīm Zemgales prospekta un Palīdzības ielas 

stūrī, bet cilvēki ar kustību traucējumiem un vecāki ar ratiľiem bibliotēkā var iekļūt ar liftu, kas atrodas ēkas 

iekšpagalmā. Bibliotēka veidota kā atvērta tipa, atsevišķi nodalot arī atpūtas un aktivitāšu zonas daţāda vecuma 

apmeklētājiem. Tāpat jaunajās bibliotēkas telpās izveidota Klusā lasītava individuālajiem un grupu darbiem, kā arī 

bibliotēkā ir skatuve, kuru varēs izmantot nelieliem pasākumiem. 

 

L.Zariľa norāda, ka bibliotēkā šobrīd ir noteikti daţādi ierobeţojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas. 

"Apmeklētājiem lūgums bibliotēkas telpās ievērot divu metru distanci un nepulcēties, tāpat bibliotēkas telpās 

pastiprināti tiks dezinficētas virsmas un lasītājiem būs nodrošināts roku dezinfekcijas līdzeklis. 

 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/dazas-izmainas-biblioteku-darba-saglabasies-249685
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izmainas-jelgavas-biblioteku-darba-no-10-junija-249702
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1591650000&cat=10&art=49292
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38779
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-zinitis-vers-durvis-lasitajiem/
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Vasarā bibliotēka "Zinītis" būs atvērta darba dienās no pulksten 9 līdz 17. "Taču grāmatas var izľemt arī pēc "Zinīša" 

darba laika – šādā gadījumā tās jāpasūta elektroniskajā katalogā un jāizľem netālu esošajā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā, kas strādā ilgāk," tā L.Zariľa. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore pieļauj, ka svinīgs "Zinīša" atklāšanas pasākums varētu notikt, uzsākot jauno 

mācību gadu. 

 

Publicēts arī: 

 

Jūnija vidū durvis vērs bibliotēka “Zinītis” 

04.06.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/junija-vidu-durvis-vers-biblioteka-zinitis-249502 

Детская библиотека Zinītis на Земгальском проспекте,7 откроется 15 июня 

01.06.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38709 

«Zinītis» vērs durvis lasītājiem 

11.06.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/11/zinitis-vers-durvis-lasitajiem 

15.jūnijā Jelgavā, Zemgales prospektā 7 durvis vērs bibliotēka “Zinītis” (FOTO) 

03.06.2020 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/15-junija-jelgava-zemgales-prospekta-7-durvis-vers-biblioteka-zinitis-foto-

249503 

Galerijā: 14 attēli; 40 komentāri. 

 

Bibliotēka ziedu apskāvienos īpašā kompozīciju izstādē 

15.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-ziedu-apskavienos-ipasa-kompoziciju-izstade/ 

 

No 15. līdz 19. jūnijam Jelgavas pilsēta bibliotēkas 2. stāva gaitenī 

ikviens lasītājs un apmeklētājs aicināts aplūkot jau par tradīciju 

kļuvušo ziedu kompozīciju izstādi, ko veidojuši SIA "Dārzs" 

profesionāļi un Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki. 

 

"Pirmsjāľu nedēļā, jau sesto gadu pēc kārtas, bibliotēku ieskauj 

ziedi, ar savu smarţu piepildot plašos gaiteľus. Zieda mūţs ir īss, 

bet tā atstātais nospiedums dvēselē nekur nezūd. Ziedi atklāj 

pasaules skaistumu un reizē trauslumu, aicinot apstāties un uz 

mirkli aizmirsties," par izstādi izsakās bibliotēkas darbinieki, aicinot nākt un sajust ziedu burvību.  

 

Galerijā: 6 attēli. 

 

Publicēts arī:  

 

Bibliotēka ziedu apskāvienos īpašā kompozīciju izstādē 

15.06.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-ziedu-apskavienos-ipasa-kompoziciju-izstade-249805 

 

 

"Zinītis" jaunajās mājās uzņēmis pirmos apmeklētājus 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/junija-vidu-durvis-vers-biblioteka-zinitis-249502
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38709
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/11/zinitis-vers-durvis-lasitajiem
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/15-junija-jelgava-zemgales-prospekta-7-durvis-vers-biblioteka-zinitis-foto-249503
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/15-junija-jelgava-zemgales-prospekta-7-durvis-vers-biblioteka-zinitis-foto-249503
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-ziedu-apskavienos-ipasa-kompoziciju-izstade/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-ziedu-apskavienos-ipasa-kompoziciju-izstade-249805
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16.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-zinitis-jaunajas-majas-uznemis-pirmos-apmekletajus/ 

 

Pirmdien pirmos lasītājus jaunajā mājvietā Zemgales prospektā 7 

uzľēmusi bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", kas vasaras 

periodā būs atvērta katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17. "Jau 

vairākus gadus esmu viena no "Zinīša" čaklākajām lasītājām, tāpēc 

ļoti gaidīju, kad bibliotēka atsāks darbu. Te ir tik skaisti – plašas, 

gaišas un krāsainas telpas, daudz grāmatu, pufu, kur pasēdēt… Man 

ļoti patīk arī tas, ka "Junda" un "Zinītis" atrodas vienā mājā, jo 

pirms pulciľa varēšu samainīt grāmatas vai arī kādu palasīt 

bibliotēkā," saka viena no pirmajām apmeklētājām 11 gadus vecā 

"Zinīša" lasītāja Linda Kuksa.  

 

Linda ar mammu Māru "Zinīti" apmeklē regulāri, smejot, ka uz bibliotēku jau nāk kā uz darbu – pat vairākas reizes 

nedēļā. Laikā, kad "Zinītis" bija slēgts, viľas izmantojušas Miezītes bibliotēku un Jelgavas pilsētas bibliotēku. "Esam 

lielas lasītājas. Pateicoties bērnam, arī es pati daudz vairāk lasu. Abas piedalāmies Bērnu ţūrijā un Vecāku ţūrijā, 

"Zvaigznes ABC" rīkotajā lasīšanas stafetē. Man ļoti patīk, ka "Zinītis" nav tikai bērnu bibliotēka, te ir arī grāmatas 

pieaugušajiem, kā arī var saľemt grāmatas no citām pilsētas bibliotēkām. Ja agrāk galvenokārt izvēlējos grāmatas 

bibliotēkā klātienē, tad šobrīd ļoti aktīvi izmantoju elektronisko katalogu – pasūtu grāmatas un uz "Zinīti" atnāku 

izľemt. Mums pat ir savs īpašais auduma maisiľš ar bibliotēkas logo, kurā nesam grāmatas," stāsta Māra, priecājoties 

par plašajām telpām: "Sajūtas ienākot ir ļoti patīkamas. Te ir mājīgi." 

 

Pati pirmā apmeklētāja jaunajā "Zinīša" mājvietā pirmdienas rītā bija Brigita Reinfelde, kura elektroniskajā katalogā 

pasūtījusi grāmatu, bet "Zinītī" to izľēma. Šī ir vienīgā bibliotēka, kas darbu sāk pulksten 9. "Pasūtīju grāmatu, 

izpētīju bibliotēku darba laiku un sapratu, ka ērtāk to būs izľemt "Zinītī". Izmantoju šo iespēju arī tāpēc, ka gribēju 

redzēt, kā šeit izskatās. Fantastiski! "Zinītī" Lielajā ielā pagāja mana bērnība, un man tur ļoti patika, jo atšķirībā no 

pilsētas bibliotēkas tā bija mazāka un mājīgāka. To var arī teikt par jauno mājvietu – ir kaut kā individuālāk. Es ļoti 

ceru, ka skaisti iekārtotā vide piesaistīs vairāk bērnu un bibliotēkas aura mudinās viľus lasīt," tā Brigita, pieļaujot, ka 

viľa šeit varētu uzkavēties arī laikā, kamēr mazmeita būs pulciľā jaunrades namā "Junda". 

"Zinīša" vadītāja Gundega Kalniľa stāsta, ka šorīt, klātesot kolēģiem no Jelgavas pilsētas bibliotēkas, simboliski pie 

grāmatu lifta speciāli izbūvētajā vietā ievietota laika kapsula, kas būs kā vēstījums nākamajām paaudzēm. Nišā 

bibliotēkas grīdā, ko pārklāj stikls, ievietota laika kapsula ar bibliotekāru rakstītajām vēstulēm par šī laika liecībām, 

kuru drīkst atvērt pēc 100 gadiem. Blakus izvietota arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas saľemtā balva par aktīvu dalību 

erudīcijas spēlē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!" – kolekcijas monēta "Brīvības cīľas (1918–1920)" –, 

kā arī Arno Jundzes grāmata "Šušnirks un pazemes bubuļi". Šī grāmata izvēlēta, jo tas ir latviešu autora darbs 

bērniem, kā arī bibliotēkas kolektīvu piesaistījis vārds "pazemes" grāmatas nosaukumā, jo tā ievietota speciāli 

izveidotā grīdas iedobumā. "Ir gandarījums par jaunajām un gaišajām telpām, un ļoti ceram, ka "Zinītis" kļūs par 

vietu, kur bērni, jaunieši un arī ģimenes vēlēsies pavadīt laiku un uzkavēties," tā G.Kalniľa.   

 

Vasarā bibliotēka "Zinītis" būs atvērta darba dienās no pulksten 9 līdz 17. Jāpiebilst, ka aizvadītajā gadā, kad 

"Zinītis" vēl strādāja Lielajā ielā 15, vidēji dienā to apmeklēja 109 lasītāji. 2019. gadā kopējais "Zinīša" lasītāju 

skaits bija 3384, bet apmeklējumu skaits – 29 357. 

 

Tiek pieļauts, ka svinīgs "Zinīša" atklāšanas pasākums varētu notikt, uzsākot jauno mācību gadu. 

 

 

Bibliotēkā skatāmas 20. gadsimta 30. gadu grāmatas un žurnāli 

18.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-zinitis-jaunajas-majas-uznemis-pirmos-apmekletajus/
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https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-skatamas-20-gadsimta-30-gadu-gramatas-un-zurnali/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā līdz 26. jūnijam ir 

aplūkojama Jāľu tematikai veltīta izstāde "Saule grieza 

zelta riľķi Jāľa tēva pagalmā", kurā saulgrieţi apskatīti 

20. gadsimta pirmās puses grāmatās un preses 

izdevumos. 

Izstādē aplūkojamas unikālas 20. gadsimta trīsdesmito 

gadu grāmatas, ţurnāli un apsveikuma kartītes. To vidū ir 

gan ţurnāls "Atpūta", gan vecajā drukā izdotā luga 

"Skroderdienas Silmačos". Visus eksponātus ir iespējams 

ne tikai aplūkot, bet arī paturēt rokās un izšķirstīt. 

 

Galerijā: 2 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

Bibliotēkā skatāmas 20. gadsimta 30. gadu grāmatas un žurnāli 

18.06.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-skatamas-20-gadsimta-30-gadu-gramatas-un-zurnali-249884 

 

Radošajā darbnīcā Pārlielupes bibliotēkā varēs uzpīt savu Līgo vainagu 

18.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/radosaja-darbnica-parlielupes-biblioteka-vares-uzpit-savu-ligo-vainagu/ 

 

Sestdien, 20. jūnijā, no pulksten 12 līdz 15 Pārlielupes 

bibliotēkā Loka maģistrālē 17 ikviens gaidīts uz saulgrieţu 

ielīgošanas pasākumu – radošo darbnīcu, kurā varēs apgūt 

Līgo vainagu pīšanas prasmi, uzpinot savu vainagu. 

 

Pasākums paredzēts bibliotēkas pagalmā, un dalībniekiem 

tiks nodrošināti visi nepieciešamie materiāli, taču ikviens 

aicināts nākt arī ar savām jāľuzālēm, ziediem, ozolzariem, ko 

iepīt vainagā. "Šādu pasākumu pirmoreiz rīkojām aizvadītajā 

gadā, un atsaucība bija liela, tāpēc nolēmām to atkārtot arī šogad, sagādājot mūsu apmeklētājiem kādu priecīgu brīdi 

un bibliotēkā kopīgi atzīmējot vasaras saulgrieţus," par radošo darbnīcu stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga 

Volkova, kuras vadībā taps svētku rotas. Gadījumā, ja pasākuma norisei ārā traucēs laikapstākļi, tas tiks pārcelts uz 

telpām, ievērojot noteiktās drošības prasības, nodrošinot četrus kvadrātmetrus vienai personai un divu metru distanci, 

kas jāľem vērā arī ārā. 

 

20. jūnijā Pārlielupes bibliotēka būs atvērta no pulksten 10 līdz 17, radošās darbnīcas apmeklētājiem piedāvājot 

apskatīt arī vienas dienas izstādi, kurā apkopotas Līgo un saulgrieţu tēmai veltītas grāmatas, un fotogrāfa Jura 

Zēberga darbus, kas bibliotēkā būs skatāmi līdz 31. jūlijam. Īpaši uz bibliotēku aicināti skolēni, kas no Pārlielupes 

bibliotēkas speciālistiem visas vasaras garumā var saľemt ieteikumus, lai daţādotu vasarā lasāmās literatūras 

sarakstu. 

 

Jāpiebilst, ka līdz ar pārcelto darba dienu un Līgo svētkiem, no 22. līdz 24. jūnijam Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās 

filiāles būs slēgtas. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-skatamas-20-gadsimta-30-gadu-gramatas-un-zurnali/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-skatamas-20-gadsimta-30-gadu-gramatas-un-zurnali-249884
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/radosaja-darbnica-parlielupes-biblioteka-vares-uzpit-savu-ligo-vainagu/
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Publicēts arī: 

 

Pārlielupes bibliotēkā varēs uzpīt Līgo vainagu 

18.06.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1592427600&cat=10&art=49365 

Radošajā darbnīcā Pārlielupes bibliotēkā varēs uzpīt savu Līgo vainagu 

18.06.2020. 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/18/radosaja-darbnica-parlielupes-biblioteka-vares-uzpit-savu-ligo-vainagu 

 

 

Izdota grāmata "Koncertdzīve Jelgavā 1920–1940" 

21.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izdota-gramata-koncertdzive-jelgava-1920-1940/ 

 

Mūzikas vēsturnieks un ilggadējs Latvijas 

Nacionālā orķestra mūziķis Elmārs Zemovičs 

izdevis trešo grāmatu, kas veltīta starpkaru Latvijas 

simfoniskās mūzikas vēsturei. Tajā apskatīta 

Jelgavas koncertdzīve 20 gadu griezumā – no 1920. 

līdz 1940. gadam –, izceļot tā laika spilgtākās 

personības Jelgavas mūzikas dzīvē un Jelgavas 

filharmonijas simfoniskā orķestra darbu.  

 

E.Zemovičs galvenokārt pievērsies perioda 

laicīgajai koncertdzīvei pilsētā, īpašu uzmanību 

veltot Jelgavas orķestra veidošanās gaitai, Jelgavas filharmonijas dibināšanai 1931. gadā un tās koncertdarbībai 

vasaras sezonās. "Jelgavas mūzikas dzīve Latvijas mūzikas vēstures kontekstā ir nepelnīti piemirsta un pat apieta. 20. 

gadsimta 20.–40. gados Jelgavā darbojās Skolotāju institūts, kas atvērts 1920. gadā, un Jelgavas Tautas 

konservatorija, kas atvērta 1921. gadā, abām šīm iestādēm sniedzot lielu ieguldījumu Latvijas tautskolotāju un 

mūziķu izglītošanā," par grāmatā apskatītajām vēstures lappusēm stāsta tās autors E.Zemovičs, piebilstot: "Vēlos, lai 

šis nelielais ieskats Jelgavas mūzikas dzīvē rosinātu vēsturniekus padziļināti pievērsties Jelgavas un citu Latvijas 

pilsētu mūzikas dzīves apzināšanai, izpētei un izvērtēšanai." 

 

Autors cer, ka laika gaitā arvien vairāk uzmanības tiks veltīta tādiem izciliem Jelgavas mūzikas pedagogiem un 

izpildītājiem kā Atis Kauliľš, Jēkabs Mediľš, Jūlijs Grūtups, Oļģerts Kreišmanis, Leonīds Vīgners un citi. 

 

Kā izziľas materiāls grāmatā sniegts arī tālaika Jelgavas un apkārtnes mūziķu un mūzikas instrumentu meistaru 

saraksts, bet stāstījumu par Jelgavas koncertdzīvi papildina vēsturiskas fotogrāfijas. Tajās redzams Jelgavas 

filharmonijas simfoniskais orķestris brīvdabas koncertos kultūras nama dārzā, Amatnieku biedrības nama dārzā, kas 

vēstures avotos nosaukts par vienu no skaistākajiem starpkaru laika namiem Akadēmijas ielā un labāko tūristu 

atpūtas vietu pilsētā, īpaši izceļot tā āra verandu un skatuvi, kas redzama arī uz grāmatas vāka. Kā vizuāls 

papildinājums kalpo tālaika mūzikas prominento personu portreti un koncertu afišas. 

 

Noslēdzot savu apskatu, E.Zemovičs uzsver, ka starpkaru laiks Jelgavas simfoniskās mūzikas dzīvē jāskata divās 

daļās – pirmā desmitgade līdz 1929. gadam, kad orķestra izveide bija vien spēcīga simfoniskajā mūzikā iesaistīto 

jelgavnieku vēlme, un laiks no 1930. līdz 1940. gadam, kas dēvējams par Jelgavas koncertdzīves zelta gadiem, 

notiekot regulāriem koncertiem, kuros piedalījās pazīstami mūziķi, un radot vidi, kas sniedza iespējas gūt labu praksi 

arī jaunajiem izpildītājiem un diriģentiem. Tas viss noslēdzās, sākoties Otrajam pasaules karam, kurā Jelgava 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1592427600&cat=10&art=49365
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/06/18/radosaja-darbnica-parlielupes-biblioteka-vares-uzpit-savu-ligo-vainagu
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/izdota-gramata-koncertdzive-jelgava-1920-1940/
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pieredzēja smagus postījumus, tomēr grāmatā apkopotās liecības ļauj atskatīties uz šo laiku, kas bijis īpaši nozīmīgs 

20. gadsimta Jelgavas kultūras dzīvē. 

 

Grāmatu "Koncertdzīve Jelgavā 1920–1940" var iegādāties lielākajos grāmatu veikalos, un tā pieejama arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs. Grāmata tapusi ar Jelgavas pilsētas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

 

Bibliotēkas darbinieki pārņem rūpes par Jelgavas grāmatnieka Jura Landsberga kapa vietu 

25.06.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-darbinieki-parnem-rupes-par-jelgavas-gramatnieka-jura-

landsberga-kapa-vietu/ 

 

Lai netiktu aizmirsts savulaik Jelgavā cienījamais grāmatizdevējs 

un sabiedriskais darbinieks, Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki 

ir apľēmušies kopt Jura Landsberga atdusas vietu Baloţu kapos, un 

turpmākās publikācijās  aktualizēt senās grāmatniecības tradīcijas 

Jelgavā. 

 

Avīzes "Dzimtenes Vēstnesis" 1912. gada 4. maija 101. numurā 

lasāms J.Landsberga dzīves gājums: "Jelgavā 2. maijā miris 

"Latvijas" atbildīgais pagaidu redaktors, kases direktors un 

tipogrāfijas īpašnieks Juris Landsbergs. Nelaiķis dzimis 1863. gada 

8. aprīlī Skrundas pagasta Stalmaľu mājās Kurzemē. Apmeklējis 

Valtaiķu pagasta skolu. Uz Jelgavu pārnācis, viľš iestājās Zīslaka drukātavā, tur vēlāk cītīgi papildinājās skolas 

mācībās un grāmatvešanā." 

 

Ar laiku J.Landsbergs minētajā drukātavā kļuvis par grāmatvedi un bijis pazīstams kā viens no pirmajiem latviešu 

grāmatveţiem. Vēlāk Zīslaka drukātava pārgājusi paša Landsberga īpašumā. Drukātavu viľš vadīja līdz 1912. 

gadam, kad tika nodibināta Grāmatrūpniecības Ekonomiskā sabiedrība. 

 

Laikrakstā aprakstītais dzīvesgājums liecina, ka J.Landsbergs darbojies vairākās biedrībās: Grāmatrūpniecības 

Ekonomiskajā sabiedrībā kā direktors-dibinātājs, Jelgavas krājaizdevumu kasē kā direktors, Jelgavas Grāmatu 

drukātāju un bēru kasē bijis biedrības priekšnieks. Tāpat grāmatnieks bijis Jelgavas Latviešu biedrības ilggadējs 

priekšniecības loceklis, runasvīrs, kasieris, biedru zinātājs, bijušais ilggadējais Jelgavas Palīdzības Biedrības 

priekšnieks, bijušais ilggadējais Jelgavas Dziedāšanas Biedrības "Lira" priekšnieks un bijušais Jelgavas Nikolaja 

draudzes baznīcas priekšniecības loceklis. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvs aicina neaizmirst 19. gadsimta censoľus, kuri ienāca Jelgavā un pašu spēkiem 

cīnījās, lai veidotu savu un līdz ar to arī pilsētas izaugsmi, un cilvēkus, kuri ierakstījuši un iespieduši Jelgavas vārdu 

grāmatās. 

 

Izstādē “Zinītī” aicina uz satikšanos ar bērnības grāmatām 

29.06.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstade-ziniti-aicina-uz-satiksanos-ar-bernibas-gramatam-250071 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖, kas jūnija vidū vēra durvis saviem lasītājiem jaunajās telpās, Zemgales 

prospektā 7, no 1. jūlija līdz 31. jūlijam būs apskatāma Latvijas valsts simtgadei veltīta Rīgas centrālās bibliotēkas 

(RCB) ceļojošā latviešu autoru bērnu grāmatu izstāde ―100 grāmatas bērniem‖. Izstādē varēs apskatīt katrā no 

Latvijas simtgades gadiem izdotās bērnu grāmatas, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-darbinieki-parnem-rupes-par-jelgavas-gramatnieka-jura-landsberga-kapa-vietu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-darbinieki-parnem-rupes-par-jelgavas-gramatnieka-jura-landsberga-kapa-vietu/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/izstade-ziniti-aicina-uz-satiksanos-ar-bernibas-gramatam-250071
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Savas bērnības grāmatas izstādē varēs redzēt vairāku paaudţu 

cilvēki. Tās ir grāmatas, kas pieaugušajiem raisīs personiskas 

izjūtas un atmiľas par savu bērnību. Savukārt bērni līdzās pašu 

lasītajām grāmatām ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem 

pirms viľu dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši tēti, vectētiľi un 

vecvectētiľi.  

 

Izstādē redzami gan latviešu literatūras klasiķu – Raiľa, Aspazijas, 

Kārļa Skalbes Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu – 

Annas Sakses, Zentas Ērgles, Ţaľa Grīvas u.c., gan mūsdienu 

autoru – Ineses Zanderes, Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdiľa, Māras 

Cielēnas un citu autoru darbi. 

 

Izstāde atklāj arī daţādu laikposmu grāmatizdevniecības īpatnības – 

gan bagātīgi un krāšľi noformētos un ilustrētos pagājušā gadsimta 

20. un 30. gadu iespieddarbus un mūsdienu bērnu grāmatu mākslas 

paraugus, gan kara un pēckara, kā arī pārejas laika askētiskos 

izdevumus. 

 

Grāmatu kolekcijā ir gan dāvinājumi, gan antikvariātos un no 

privātpersonām iegādātas grāmatas, gan izdevumi no RCB un tās 

filiālbibliotēku krājuma. 

 

Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde, un tas tiek realizēts 

Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu apakšprogrammas 2017.- 2021. gadam ietvaros. 

 

―Zinītis‖ vasarā ir atvērts darba dienās no plkst. 9 līdz 17. 
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"Zinītī" skatāma ceļojošā izstāde "100 grāmatas bērniem" 

03.07.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ziniti-skatama-celojosa-izstade-100-gramatas-berniem/ 

 

Visu jūliju bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" 

Zemgales prospektā 7 skatāma Rīgas Centrālās 

bibliotēkas izstāde "100 grāmatas bērniem", kas 

veidota kā veltījums Latvijas simtgadei. Izstāde 

iepazīstina ar bērnu grāmatām, kas izdotas no 1918. 

līdz 2018. gadam, vēstot par darbiem, kas tapuši 

daţādos laika periodos un ar kuriem izaugušas 

vairākas paaudzes.  

 

"Savas bērnības grāmatas izstādē var sastapt vairāku 

paaudţu cilvēki. Tā ir tikšanās, kas raisa atmiľas un 

emocijas, jo ikviens šeit var atcerēties sevi pašu tālajā 

vai ne tik tālajā laikā, kad tika lasītas izstādes 

grāmatas un aplūkotas to izteiksmīgās ilustrācijas. Te 

atrodami gan latviešu literatūras klasiķu Raiľa, Aspazijas, Annas Brigaderes, gan padomju laika rakstnieku Annas 

Sakses, Zentas Ērgles, Ţaľa Grīvas, gan arī mūsdienu autoru darbi," stāsta izstādes projekta autore Dzidra Šmita. 

 

Izstāde atklāj arī daţādu laikposmu grāmatu izdošanas īpatnības. Tajā novērtējams, piemēram, pagājušā gadsimta 20. 

un 30. gadu grāmatniecības uzplaukums, darbojoties tādiem apgādiem kā "Valters un Rapa", "Grāmatu draugs", 

"Jāľa Rozes apgāds" un citām mazākām izdevniecībām. Šajā laikā izdotas gan krāšľi ilustrētas grāmatas uz laba 

papīra, gan vienkāršāki izdevumi mācībām. Arī Otrā pasaules kara gados izdotas bērnu grāmatas, tostarp latviešu 

literatūras klasika, ko ilustrējuši izcilākie latviešu mākslinieki Niklāvs Strunke, Kārlis Sūniľš, Pēteris Upītis un citi. 

Kaut arī 1945. gadā, mainoties divām varām, Latvijā nav izdota neviena latviešu autora grāmata bērniem, izstādē no 

šā laika iekļauta skolu jaunatnei domātā Aspazijas luga "Zaudētās tiesības". Savukārt 60. gadu vidū sāka darboties 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/ziniti-skatama-celojosa-izstade-100-gramatas-berniem/


 

 

 177 

izdevniecība "Liesma", kurā izdotas tādas bērnu grāmatas kā Annas Sakses "Trīs šķūnīši", Margaritas Stārastes 

"Zīļuks" un Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas" ar Dţemmas Skulmes un Ojāra Ābola ilustrācijām. Jauns bērnu 

literatūras uzplaukums piedzīvots aizvadītā gadsimta 70. un 80. gados, kad izdotas vizuāli krāšľas grāmatas ar Ilonas 

Ceipes, Pāvila Šenhofa un daudzu citu mākslinieku ilustrācijām. Arī 90. gados, kad valstī bija sareţģīta ekonomiskā 

situācija un zema iedzīvotāju pirktspēja, bērnu grāmatas turpināja iznākt, nepārraujot gadu desmitiem iedibināto 

tradīciju, taču tās bija mākslinieciski piezemētākas. Savukārt jaunajā gadu tūkstotī izdotās grāmatas atkal ir krāšľas 

un oriģinālas ne vien ilustrāciju, bet arī satura ziľā, bērniem uzaugot ar daiļdarbiem no tādiem autoriem kā Viks, 

Inese Zandere, Kārlis Vērdiľš un Dzintars Tilaks. 

 

Grāmatu kolekcijā "100 grāmatas bērniem" iekļauti dāvinājumi, antikvariātos un no privātpersonām iegādātas 

grāmatas un izdevumi no bibliotēkām. Izstāde "Zinītī" skatāma līdz 31. jūlijam, sniedzot iespēju iepazīt arī jaunās 

bibliotēkas telpas Zemgales prospektā 7, kur no 15. jūnija tiek gaidīti kā esošie, tā jauni lasītāji. 

 

Galerija: 6 attēli 

 

 

Publicēts arī: 

 

Izstādē “Zinītī” aicina uz satikšanos ar bērnības grāmatām 

02.07.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/izstade-ziniti-aicina-uz-satiksanos-ar-bernibas-gramatam-250111 

 

 

Jelgavā sākusies pieteikšanās bezmaksas Veloskolas nodarbībām bērniem un jauniešiem 

11.07.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-sakusies-pieteiksanas-bezmaksas-veloskolas-nodarbibam-berniem-un-

jauniesiem-250347 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖ aicina bērnus un 

jauniešus no 10 līdz 14 gadu vecumam pieteikties bezmaksas 

vasaras Veloskolas nodarbībām, kas notiks no 20. līdz 24. 

jūlijam bibliotēkas telpās Jelgavā, Zemgales prospektā 7. 

Mācību noslēgu mā būs iespēja kārtot eksāmenu un iegūt 

velosipēda vadītāja apliecību. 

 

Veloskolas nodarbības tiek organizētas jau otro gadu pēc 

kārtas. Tā ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par ceļu 

satiksmes noteikumiem, lai justos droši uz ceļa. Būs arī 

tikšanās ar policijas pārstāvi. 

 

Ľemot vērā, ka pagājušajā gadā bija daudz interesentu, Veloskola norisinājās vairākos posmos pavasarī un vasarā. 

Eksāmenu kārtoja vairāki desmiti jauno ceļu satiksmes dalībnieku. Arī šogad grupu skaits būs atkarīgs no pieteikumu 

daudzuma, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

 

Pieteikties Veloskolai var pa telefonu 63029093, klātienē Zemgales prospektā 7 vai pa e-pastu 

info@biblioteka.jelgava.lv. Pieteikuma anketas bērnu un jauniešu vecākiem ir jāaizpilda klātienē pirms pirmās 

nodarbības 20. jūlijā. 

 

Foto: no arhīva. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/izstade-ziniti-aicina-uz-satiksanos-ar-bernibas-gramatam-250111
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-sakusies-pieteiksanas-bezmaksas-veloskolas-nodarbibam-berniem-un-jauniesiem-250347
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgava-sakusies-pieteiksanas-bezmaksas-veloskolas-nodarbibam-berniem-un-jauniesiem-250347
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Publicēts arī: 

 

Библиотека Zinītis приглашает детей и подростков на бесплатные занятия в Велошколу 

09.07.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38990 

 

 

Pandēmijas laika izpausmes apkopo izstādē 

14.07.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pandemijas-laika-izpausmes-apkopo-izstade/ 

 

Visu jūliju Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā apskatāma mākslas studijas "Mansards" organizētā 

izstāde "Pandēmijas laika vizuālās izpausmes". Izstādi veido vairāk nekā 40 darbi, kurus radījuši gan audzēkľi, gan 

pieredzējuši mākslinieki no piecām valstīm, ļaujot ieskatīties, kādas radošās izpausmes raisījis sociālās distancēšanās 

laiks.  

 

Bibliotēkā apskatāmas gan gleznas – portreti, ainavas un abstrakti darbi, gan skices, kuras kopš marta apkopojis 

studijas "Mansards" vadītājs Raitis Junkers. "Atsaucība bijusi laba – darbus radījuši ne tikai mani audzēkľi, bet arī 

tie iesūtīti no citām Latvijas pilsētām. Tāpat akcijā piedalījušies ārzemju latviešu bērni un man pazīstami 

mākslinieki, līdz ar to izstāde izdevusies starptautiska – darbi tapuši Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Spānijā un ASV – 

katrs autors pārstāv savu valsti vai mākslas studiju," stāsta R.Junkers. 

 

Mākslinieks piebilst, ka darbi atspoguļo katra izjūtas par aizvadīto laiku – kāds attēlojis cerību simbolus, cits – savu 

apkārtējo vidi –, tomēr katrs darbs parāda, ka neierasti apstākļi atstāj iespaidu arī uz izpausmēm mākslā. 

 

Galerija: 4 attēli 

 

Aicina uz noslēdzošo cikla "Vai Tu pazīsti savu pilsētu?" ekskursiju 

17.07.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aicina-uz-nosledzoso-cikla-vai-tu-pazisti-savu-pilsetu-ekskursiju/ 

 

Gide Gunta Trana sadarbībā ar Jelgavas reģionālo Tūrisma 

centru aicina sestdien, 25. jūlijā, pulksten 11 piedalīties 

cikla "Vai Tu pazīsti savu pilsētu?" ekskursijā "Akadēmijas 

iela - Zemgales prospekts". Ekskursiju cikls veltīts 

nozīmīgiem notikumiem Jelgavas 755 gadu ilgajā vēsturē.  

 

Ekskursijā "Akadēmijas iela – Zemgales prospekts" 

interesenti aicināti gides pavadībā izzināt nozīmīgus 

notikumus Jelgavas vēsturē 19. gadsimta otrajā pusē un 20. 

gadsimta sākumā. Šoreiz maršruts vedīs ārpus senās 

Jelgavas robeţām - no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torľa pa Akadēmijas ielu un Zemgales prospektu, kur 

19. gadsimtā otrajā pusē Jelgavā uzbūvēja dzelzceļa staciju. Senāk uz staciju veda Palejas (tagad Akadēmijas) iela un 

Aleksandra (tagad Zemgales) prospekts. Ekskursijas laikā būs iespēja uzzināt arī interesantus faktus par ielas vēsturi, 

kur celti moderni un grezni nami un apmeklēt divas ēkas - Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāles bērnu un jauniešu 

bibliotēkas "Zinītis" un Jaunrades nama "Junda" ēku Zemgales prospektā 7 un atjaunoto īres namu "Alauda" 

Zemgales prospektā 9. Bibliotēkā "Zinītis" varēs apskatīt atsevišķas bibliotēkas telpas un Svinību zāli, bet blakus 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=38990
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pandemijas-laika-izpausmes-apkopo-izstade/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aicina-uz-nosledzoso-cikla-vai-tu-pazisti-savu-pilsetu-ekskursiju/
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esošajā īres namā "Alauda" - telpas pēc renovācijas. Ekskursijas beigās beķerejā "Prospekts Z9" pēc pašu vēlmēm 

varēs baudīt kafiju un kādu kārumu par atsevišķu samaksu. 

 

Pulcēšanās ekskursijai sestdien, 25. jūlijā, pulksten 11 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torľa, Akadēmijas 

ielā 1. Dalība bez maksas. Ekskursijas ilgums - līdz 2 stundām. Ekskursijai iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005445 

vai 63005447, gides tālrunis 27025602. Ekskursijas laikā var tikt veikta fotografēšana. 

 

Publicēts arī: 

 

Aicina uz noslēdzošo cikla "Vai Tu pazīsti savu pilsētu?" ekskursiju 

19.07.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-uz-nosledzoso-cikla-vai-tu-pazisti-savu-pilsetu-ekskursiju-250506 

 

 

Bibliotēka aicina uz fotogrāfiju izstādi 

31.07.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1596056400&cat=10&art=49652 

 

No 3. līdz 28. augustam Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas centrā būs skatāma 

Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde ―Jelgava. Bibliotēka. Mēs‖. Šoreiz izstāde 

būs īpaša ar to, ka fotogrāfijās redzami Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu 

darbinieki. 6. augustā plkst. 16.00 notiks izstādes atklāšana, kurā būs iespējams tikties 

ar autoru un modeļiem. 

 

―Ideja par izstādes tapšanu dzima pagājušā gada aprīlī, kad Latvijas Nacionālā 

bibliotēka organizēja Bibliotēku festivālu, kura ietvaros tika sarīkota Bibliotekāru 

modes un stila diena ar bibliotekāru modes šovu. 

 

 Akcijas mērķis bija parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un modernas personības un lauzt sabiedrībā valdošos 

stereotipus par mūsu profesijas vizuālo veidolu. Tā radās doma atraktīvi parādīt arī mūsu bibliotekārus un šajā ziľā 

ar savām idejām mums palīdzēja fotomākslinieks J. Zēbergs, kurš caur fotoobjektīvu notvēra katra bibliotēkas 

darbinieka raksturu un tēlu‖- stāsta Jelgavas pilsētas direktore Lāsma Zariľa. 

 

Fotoizstāde tapusi par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas pilsētas Kultūras padomes atbalstītā 

projekta ―Bibliotekārs caur fotoobjektīvu‖ ietvaros. Melnbaltajās fotogrāfijās sudrabotajos koka rāmjos redzamie 

bibliotekāri attēloti mazliet neierastā ampluā, taču vērīgākie lasītāji noteikti atpazīs bieţāk redzētos bibliotēkas 

darbiniekus. 

 

Publicēts arī: 

 

Библиотека приглашает на фотовыставку «Елгава. Библиотека. Мы» 

29.07.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39120 

JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 08.2020.  

 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 5 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 76 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 988 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/aicina-uz-nosledzoso-cikla-vai-tu-pazisti-savu-pilsetu-ekskursiju-250506
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1596056400&cat=10&art=49652
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39120
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 Draugiem JPB sekotāju skaits – 885 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 650 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  7 

www.zz.lv  9 

www.jelgavniekiem.lv  1 

www.novaja.lv  0 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 0 

Citi 0 

Kopā 17 

 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz fotogrāfiju izstādi “Jelgava. Bibliotēka. Mēs”  

01.08.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-fotografiju-izstadi-jelgava-biblioteka-

mes-250830 

 

No 3. līdz 28. augustam Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas centrā 

būs skatāma Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde ―Jelgava. Bibliotēka. 

Mēs‖. Šoreiz izstād e būs īpaša ar to, ka fotogrāfijās redzami Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki. 6. augustā pulksten 16 notiks 

izstādes atklāšana, kurā būs iespējams tikties ar autoru un modeļiem, 

informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska. 

 

―Ideja par izstādes tapšanu dzima pagājušā gada aprīlī, kad Latvijas 

Nacionālā bibliotēka organizēja Bibliotēku festivālu, kura ietvaros tika 

sarīkota Bibliotekāru modes un stila diena ar bibliotekāru modes šovu. 

Akcijas mērķis bija parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un 

modernas personības un lauzt sabiedrībā valdošos stereotipus par mūsu 

profesijas vizuālo veidolu. Tā radās doma atraktīvi parādīt arī mūsu 

bibliotekārus un šajā ziľā ar savām idejām mums palīdzēja fotomākslinieks 

J. Zēbergs, kurš caur fotoobjektīvu notvēra katra bibliotēkas darbinieka 

raksturu un tēlu‖- stāsta Jelgavas pilsētas direktore Lāsma Zariľa. 

Fotoizstāde tapusi par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas 

pilsētas Kultūras padomes atbalstītā projekta ―Bibliotekārs caur 

fotoobjektīvu‖ ietvaros. Melnbaltajās fotogrāfijās sudrabotajos koka rāmjos 

redzamie bibliotekāri attēloti mazliet neierastā ampluā, taču vērīgākie 

lasītāji noteikti atpazīs bieţāk redzētos bibliotēkas darbiniekus. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

Pārlielupes bibliotēkā skatāma Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde "Dažādi" 

04.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-

dazadi/ 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-fotografiju-izstadi-jelgava-biblioteka-mes-250830
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-fotografiju-izstadi-jelgava-biblioteka-mes-250830
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi/


 

 

 181 

Līdz 29. augustam Pārlielupes bibliotēkā Loka 

maģistrālē 17 apskatāma gleznotājas Ligitas 

Strazdiľas darbu izstāde "Daţādi". Tajā ikviens 

var iepazīties ar daţādiem gleznotājas daiļrades 

virzieniem, kas galvenokārt saistīti ar dabu – 

gleznās redzami ziedi un ainavas, taču līdzās 

tiem arī kosmoss un abstraktas ainas.  

 

L.Strazdiľa sākusi gleznot pirms aptuveni trim 

gadiem, pilnveidojot savas prasmes pašmācības 

ceļā un darbojoties mākslas studijā Talsu novada 

Virbos. Darbi top akrila un eļļas tehnikā, brīvi, ar 

lieliem triepieniem. Arī pati māksliniece atklāj, 

ka viľas mīļākās tēmas gleznās ir tieši daba un dzīvnieki. Savukārt lielākā balva, ko viľa kā māksliniece var saľemt, 

ir labi vārdi un novērtējums. 

 

Izstāde Pārlielupes bibliotēkā apskatāma bez maksas. Savukārt L.Strazdiľas daiļradi plašāk var iepazīt gleznotājas 

lapā sociālajā tīklā "Facebook". 

 

Galerija: 12 attēli. 

 

 

Publicēts arī: 

 

Pārlielupes bibliotēkā skatāma Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde “Dažādi” 

06.08.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi-250910 

Pārlielupes bibliotēkā skatāma Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde "Dažādi" 

05.08.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi-

250892 

 

Jaunos riteņbraucējus mācībās pulcē "Zinīša" Veloskola 

06.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunos-ritenbraucejus-macibas-pulce-zinisa-veloskola/ 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" jūlijā aizvadīta pirmā Veloskolas mācību 

nedēļa, kuras laikā 17 bērni apguva ceļu satiksmes noteikumus un drošības 

prasības velobraucējiem, bet augusta pirmajās divās nedēļās tiek apmācītas vēl 

divas grupas. Noslēgumā skolēni apgūtās zināšanas pierāda eksāmenā, lai 

saľemtu velosipēda vadītāja apliecību. 

 

Veloskola bibliotēkā "Zinītis" tiek organizēta jau otro gadu, un, kā stāsta 

nodarbību vadītāja Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariľa, bērnu interese aug: "Mūsu pirmajā 

šīsvasaras grupā bija 17 skolēni, no kuriem velosipēda vadītāja eksāmenu nokārtoja 16. Augustā nedēļu ilgās 

nodarbības aizvadām vēl divām tikpat lielām grupām, bet mācīties gribētāju ir daudz vairāk, tāpēc šādas nodarbības 

plānojam piedāvāt arī rudenī." Mācības notiek sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, kas pilnvaro un 

apmāca nodarbību vadītāju, nodrošina teorētiskos materiālus un apliecības izsniegšanu pēc eksāmena nokārtošanas. 

 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi-250910
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi-250892
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-skatama-ligitas-strazdinas-gleznu-izstade-dazadi-250892
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jaunos-ritenbraucejus-macibas-pulce-zinisa-veloskola/
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Veloskolā nedēļas garumā bērni stundu dienā velta teorētiskajām nodarbībām par ceļu satiksmes noteikumiem un 

drošu pārvietošanos. Trīs nodarbības tiek aizvadītas bibliotēkā, viena – Valsts policijā, kur bērni apgūst satiksmes 

regulētāja ţestus un uzklausa praktiskus piemērus par drošību un situācijām, kas velosipēdistus var sagaidīt satiksmē. 

Noslēdzot mācības, bērni kārto eksāmenu, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību. 

 

"Veloskolā iemācījāmies daudz tādu noteikumu, kurus agrāk nemaz nezinājām, piemēram, par labās rokas likumu un 

policistu ţestiem. Iepriekš ar riteni esam braukuši kopā ar vecākiem, bet tagad varam to darīt vieni vai ar draugiem," 

pēc veiksmīgi nokārtotā eksāmena stāsta jaunie velosipēdisti Valerjans un Rihards. Puiši atklāj, ka iegūtā velosipēda 

vadītāja apliecība būs nozīmīga, galvenokārt pārvietojoties pa pilsētu, taču plānoti arī izbraucieni ārpus Jelgavas, 

piemēram, uz Ozolniekiem. 

 

Galerija: 4 attēli. 

 

Pilsētas bibliotēku darbinieki – simtgades fotoizstādē 

07.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pilsetas-biblioteku-darbinieki-simtgades-fotoizstade/ 

 

Līdz 28. augustam Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā skatāma Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju 

izstāde "Jelgava. Bibliotēka. Mēs". Izstāde īpaša ar to, ka fotogrāfijās redzami Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās 

filiāļu darbinieki. 

 

"Ideja par izstādes tapšanu dzima pagājušā gada aprīlī, kad Latvijas Nacionālā bibliotēka organizēja Bibliotēku 

festivālu, kurā sarīkota arī Bibliotekāru modes un stila diena ar modes šovu. Akcijas mērķis bija parādīt bibliotekārus 

kā spilgtas, atraktīvas un modernas personības un lauzt sabiedrībā valdošos stereotipus par mūsu profesijas vizuālo 

veidolu. Tā radās doma atraktīvi parādīt arī mūsu bibliotekārus, un ar savām idejām mums palīdzēja fotomākslinieks 

Juris Zēbergs, kurš caur fotoobjektīvu notvēra katra bibliotēkas darbinieka raksturu un tēlu," stāsta Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariľa. Darbinieku 

vēlme piedalīties unikālās izstādes tapšanā bija 

liela, un kadros iemūţināti visi Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas un tās filiāļu pašreizējie darbinieki. 

Fotoizstāde tapusi par godu Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas simtgadei Jelgavas pilsētas Kultūras 

padomes atbalstītā projekta "Bibliotekārs caur 

fotoobjektīvu" gaitā. 

 

"Fotosesijas aizvadītas pie manis darbnīcā vairāku 

pēcpusdienu garumā. Ideja par konkrēto izstādes 

formātu nāca diezgan viegli, jo, kā es mēdzu teikt, 

savu pozu cilvēks fotogrāfijā veido pats, tā ir tikai 

jāpieslīpē, jāparāda viľa raksturs. Ar rezultātu 

esmu apmierināts, jo domāju, ka ir izdevies parādīt katra bibliotēkas darbinieka unikālo tēlu – vai tas būtu ar pašu 

portretējumu, vai kādiem izmantotiem aksesuāriem," skaidro foto autors J.Zēbergs. Katra fotomodeļa personību tāpat 

palīdz atklāt autora mākslinieciskā izvēle fotogrāfijas nodrukāt uz audekla un parādīt tās melnbaltas sudraba rāmjos, 

tādējādi visu uzmanību veltot tieši uzľemtajam attēlam. J.Zēbergs piebilst, ka līdz ar maijā nenotikušajām bibliotēkas 

simtgades svinībām arī tām paredzētās izstādes tiek organizētas vēlāk. Šobrīd J.Zēbergs strādā pie vēl vienas 

bibliotēkai veltītas fotosērijas, kas būs apskatāma oktobrī. Kā atklāj fotogrāfs, tās būs 10 lielformāta fotogrāfijas, 

kuru centrālais tēls būs tieši grāmatas – bibliotēkas un ikdienas dzīves sastāvdaļa. 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/pilsetas-biblioteku-darbinieki-simtgades-fotoizstade/
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Bibliotēkas lasītavā – Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma jaunieguvumi 

10.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-

jaunieguvumi-1/ 

 

Visu augustu Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētāji aicināti lasītavas novadpētniecības plauktā aplūkot un 

izšķirstīt Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma pēdējo mēnešu dāvinājumus – vairāk nekā 20 īpašus 

vēsturiskus izdevumus. Tie datēti sākot no 20. gadsimta paša sākuma – grāmatas par lauksaimniecību, politiku, 

reliģiju, mājturību, ģeogrāfiju, vēsturi un citām tēmām, informē bibliotēkā. 

 

Krājumu papildina arī filozofiski apcerējumi par vērtībām un morāli, kurus īpaši interesanti lasīt no šodienas 

skatupunkta. Tā, piemēram, krājumā atrodams 1924. gadā izdotais tulkojums F. V. Forstera filozofiskajam 

apcerējumam "Kā man dzīvot? Dzīves mācība". Tajā autors raksta, ka grāmata noderīga "visiem tiem, kuri vēlētos 

attīstīt savu gribas un mīlestības spēku". Savukārt "Tikumu mācībā" (1927) var skaidri vilkt paralēles ar mūsdienās 

tik populāro pašpalīdzības ţanru – arī pirms simts gadiem cilvēkus nodarbinājuši tie paši lielie dzīves jautājumi, kas 

šodien. Grāmatas ievadā teikts: "Cilvēkiem, kuri sajūt vajadzību pārdomāt savu dzīvi, uzmāksies jautājums: kā lai 

izveidoju savu dzīvi, lai tā būtu laba un pareiza?" Krājumu papildinājuši arī nozīmīgi vēsturiski izdevumi, piemēram, 

A.Tupiľa "Nāves sala. Latvju strēlnieku cīľas Ikšķiles priekštilta apcietinājumos" (1923). 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadē vērtīgus izdevumus 

dāvinājusi bijusī Jelgavas rajona Centrālās bibliotēkas 

vadītāja Irēna Auziľa – starp tiem arī labā stāvoklī 

saglabājies 1940. gada izdevums "Latvijas zeme, zemnieki 

un viľu darbs". Tāpat interesantu ieskatu vēsturē sniedz 

1937. gadā izdotais Iekšlietu ministrijas Pašvaldības 

departamenta sagatavotais statistikas pārskats "Zemgales 

pagastu pašvaldības". 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības un seno 

izdevumu krājumu veido 5108 vienības – novadpētniecības 

materiāli, vērtīgu un kultūrvēsturiski nozīmīgu izdevumu 

vienīgie eksemplāri, seno izdevumu krājuma daļā iekļautas 

grāmatas un citi izdevumi, kas izdoti līdz 1945. gadam. 

Ar visiem krājuma jaunieguvumiem var iepazīties elektroniskajā kopkatalogā ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

 

Lasītavā – Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma jaunieguvumi 

13.08.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-jaunieguvumi-251038 

Bibliotēkas lasītavā – Novadpētniecības un seno izdevumu krājuma jaunieguvumi 

11.08.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas-lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-

jaunieguvumi-250998 

 

"Zinītī" apskatāma pildspalvu izstāde 

12.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-apskatama-pildspalvu-izstade/ 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-jaunieguvumi-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-jaunieguvumi-1/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jaunieguvumi/
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-jaunieguvumi-251038
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas-lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-jaunieguvumi-250998
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bibliotekas-lasitava-novadpetniecibas-un-seno-izdevumu-krajuma-jaunieguvumi-250998
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-apskatama-pildspalvu-izstade/
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Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" 

apmeklētāji bibliotēkas vizītes laikā aicināti apskatīt 

kolekcionāres Māras Gavares pildspalvu kolekciju, kurai 

dots nosaukums "Tā nav tikai pildspalva". Izstādi 

bibliotēkā varēs aplūkot vēl divas nedēļas.  

Kā stāsta bibliotēkas vadītāja Dace Labdzere, nelielajā 

izstādē apskatāma daļa no M.Gavares 120 pildspalvu 

kolekcijas, kas sakrāta septiľu gadu laikā. Visi kolekcijā 

ietvertie rakstāmpiederumi ir ar apdrukām – iestāţu un 

uzľēmumu logotipiem, daţādu akciju saukļiem. Kolekcijā 

ir arī trīs pildspalvas ar Jelgavas simboliku, bet 121. pildspalva, pateicoties sarīkotajai izstādei, ir no Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas. 

 

Nosaukums "Tā nav tikai pildspalva" ir savdabīga interpretācija par zināmo mākslasdarbu "Šī nav pīpe", atklājot, ka 

viens priekšmets var pildīt daudzas lomas. Pildspalvas ir arī aizraušanās kolekcionēt, raţotāja cerība, ka dizains 

patiks tās lietotājam, vieta reklāmai vai logotipam, kā arī iespēja uzrakstīt grāmatu vai svarīgāko vēstuli mūţā. 

 

Foto: Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis". 

Galerija: 3 attēli. 

  

 

Medus vērtīgās īpašības iepazīst Zemgales bibliotekāri 

24.08.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/medus-vertigas-ipasibas-iepazist-zemgales-bibliotekari-251317 

 

Vircavas tautas namā 19. augustā norisinājās bibliotekāru vasaras seminārs ―Noturīgais tango – augam kopā ar 

bibliotēku‖. Pasākumā piedalījās ap 90 bibliotekāru no Dobeles, Bauskas un Jelgavas novadiem. Seminārā uzstājās 

lektore Jolanta Borīte, kas stāstīja par dizaina domāšanu un psiholoģe Daina Reinfelde, kas iepazīstināja klausītājus 

par psiholoģisko komfortu darba kolektīvā. 

 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) dāvināja Zemgales bibliotekāriem Latvijā ievākto medu. Medus dāvanas saľēma 

ikviens semināra dalībnieks kopā ar liepziedu un piparmētru tēju. Pie veselīgajām dāvaniľām bija pievienoti arī LBB 

sagatavotie informatīvie bukleti par medus produktiem un to vērtīgajām īpašībām, informē LBB pārstāve Ţanna 

Gutova. 

 

Dāvanas saľēma gan semināra dalībnieki, gan Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma, 

mūziķis Kaspars Markševics un semināra lektores. 

 

Pasākumu atbalstīja Latvijas Biškopības biedrība, Jelgavas pašvaldība un Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

 

Foto: no Jelgavas pilsētas bibliotēkas ―Facebook‖ konta. 

Galerija: 4 attēli. 

 

 

Bibliotēkā translēs sarunu festivāla "Lampa" diskusijas 

26.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-transles-sarunu-festivala-lampa-diskusijas/ 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/medus-vertigas-ipasibas-iepazist-zemgales-bibliotekari-251317
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-transles-sarunu-festivala-lampa-diskusijas/
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Jau sesto gadu Latvijā tiek rīkots sarunu festivāls 

"Lampa" – platforma sarunām, diskusijām un 

priekšnesumiem par sabiedrībā aktuāliem tematiem. 

Ierasti festivāls notiek Cēsu pils parkā, taču šogad tam 

būs iespēja sekot līdzi arī tiešsaistē oficiālās kopā 

skatīšanās vietās, tostarp Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Festivāla pasākumus tiešsaistē jelgavnieki kopā varēs 

vērot 2., 3. un 4. septembrī. 

 

Sarunu festivāla kopā skatīšanās mūsu pilsētā notiks 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē 

Akadēmijas ielā 26. 2. un 4. septembrī diskusiju 

tiešraides varēs vērot no pulksten 10 līdz 16, bet 3. 

septembrī – no pulksten 10 līdz 19, taču skatītāju pulkam ikviens var pievienoties sev ērtā laikā. Ieeja ir bez maksas, 

informē bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. 

 

Festivālā piedalīsies vairāki simti runātāju, organizāciju, biedrību, uzľēmumu un radošo apvienību, un pasākumu 

tēmas un formāts festivāla sestajā norises gadā ir saglabājies nemainīgs. Kā informē rīkotāji, festivāls "Lampa" īpaši 

saistošs būs praktiķiem, jo līdztekus tādiem globāliem un šķietami neizsmeļamiem sarunu tematiem kā demokrātija, 

vērtības, liberālisms un nacionālisms ikviens varēs gūt arī pavisam praktiskus ieteikumus labākai ikdienai, 

piemēram, kā rūpēties par redzi, kā būt zaļiem, kā palīdzēt sērojošam cilvēkam. Vecāki varēs uzklausīt diskusijas par 

mobingu skolās un bērnu emocionālo veselību, par to, kā motivēt bērnu sportot un kā labāk sarunāties ar savu 

pusaudzi. Pusaudţiem un jauniešiem sadarbībā ar "British Council" pārstāvniecību Latvijā veidota īpaša programma 

"Īssavienojums", kuras satura radīšanā piedalās jaunieši no visas Latvijas. Savukārt seniori varēs uzklausīt 

ieteikumus, kā veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. 

 

Izglītība ir tēma, kas "Lampā" plaši tiks aptverta, programmā iekļaujot diskusijas par nākotnes skolu, neformālo 

izglītību, "Skola 2030" un mūţizglītību. Tāpat tiks apspriesta arī kultūra un māksla, garīgā un fiziskā veselība, 

ekonomika un politika, vide, sabiedrība un tehnoloģijas. Tas viss tiks piedāvāts gan diskusijās, sarunās, praktiskās 

darbnīcās un lekcijās, gan arī šovos, izrādēs, iesaistošās spēlēs un randiľos, daţādos formātos vienā festivālā aptverot 

teju visus mūsdienu sabiedrībai būtiskos jautājumus un reizē neaizmirstot par vieglumu, humoru un izklaidi. 

 

Pasākumu programma un dalībnieku saraksts publicēts festivāla mājaslapā www.festivalslampa.lv. Tiešraides būs 

pieejamas ikvienam, ļaujot tās vērot ne vien oficiālajās kopā skatīšanās vietās, bet arī citviet Latvijā un pasaulē. 

 

Publicēts arī: 

 

Bibliotēkā translēs sarunu festivāla “Lampa” diskusijas 

27.08.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-transles-sarunu-festivala-lampa-diskusijas-251385 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā translēs sarunu festivāla "Lampa" diskusijas 

26.08.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-transles-sarunu-festivala-lampa-diskusijas-251370 

 

 

"Junda" mācību gadu sāks jaunā mājā un piedāvās 61 dažādu pulciņu 

31.08.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-junda-macibu-gadu-saks-jauna-maja-un-piedavas-61-dazadu-pulcinu/ 

 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-transles-sarunu-festivala-lampa-diskusijas-251385
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-transles-sarunu-festivala-lampa-diskusijas-251370
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-junda-macibu-gadu-saks-jauna-maja-un-piedavas-61-dazadu-pulcinu/
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Jauno mācību gadu ar patīkamu satraukumu gaida jaunrades nama 

"Junda" kolektīvs. Interešu izglītības iestāde 31. darba gadu sāks 

jaunā mājvietā – rekonstruētajā ēkā Zemgales prospektā 7. Plašākas 

telpas un jaunizveidotā infrastruktūra "Jundai" ļāvusi papildināt 

programmu piedāvājumu – bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam 

savu radošumu, tehniskās un deju prasmes, valodu zināšanas un 

muzikālās spējas varēs attīstīt 61 pulciľā. Pieteikšanās sāksies 2. 

septembrī, bet klātienes nodarbības "Jundā" varēs apmeklēt no 7. 

septembra. Jaunais mācību gads gan atšķirsies no citiem, ievērojot 

daţādus epidemioloģiskās drošības nosacījumus, līdz ar to arī 

jundiešiem, dodoties uz nodarbībām, būs jāľem vērā virkne 

noteikumu. 

 

"Esam sākuši darbu jaunās telpās, un pulciľi, kas iepriekš aizvadīti Pas-ta ielā 32 un Skolas ielā 2, turpmāk notiks 

vienā ēkā, tāpat šī būs mūsu pirmā sezona ar jauno nosaukumu – jaunrades nams "Junda". Personāls ir darījis visu, 

lai iekārtotu vidi atbilstoši katra pulciľa darbības specifikai, cenšoties nepazaudēt "Jundas" radošo garu. Ar lielu 

nepacietību gaidām atkalredzēšanos ar audzēkľiem, kurus klātienē neesam satikuši kopš marta vidus," atzīst 

jaunrades nama "Junda" direktore Ilze Jaunzeme. Šis mācību gads būs citādāks, jo, apmeklējot arī interešu izglītības 

iestādi, būs jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi, iestādē noteiktā mācību procesa organizēšanas kārtība, kas 

būs saistoša kā darbiniekiem, tā audzēkľiem un viľu vecākiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību. I.Jaunzeme uzsver, 

ka atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai nosacījumi var mainīties un var tikt noteikti jauni ierobeţojumi, tāpēc 

audzēkľus un vecākus aicina būt saprotošiem un sekot līdzi informācijai. 

 

18 jauni pulciľi. 

 

"Junda" jaunajā sezonā bērniem un jauniešiem brīvo laiku piedāvā pavadīt 61 pulciľā, un 18 no tiem ir jaunums. 

"Līdz ar jauno izglītības vidi un tās iespējām esam paplašinājuši pulciľu klāstu, akcentējot tehnisko jaunradi, loģisko 

domāšanu, digitālo prasmju un karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas, taču saglabājot arī tradicionālās 

vērtības – pulciľus, kas daudzus gadus ir apliecinājuši savu popularitāti," stāsta direktore. "Pie mums ir gaidīti 

jaunieši līdz pat 25 gadu vecumam – 43 no "Jundas" pulciľiem ir iespēja iesaistīties tieši jauniešu mērķauditorijai. 

Piedāvājumā ir gan radošas, gan tehniskas nodarbes, kas papildinās iegūtās zināšanas un prasmes skolā un noderēs 

turpmākās izglītības apgūšanai," uzsver "Jundas" direktores vietniece izglītības jomā Linda Spalva. 

 

"Jauniešu ala" un papildinājums tehniskajos pulciľos. 

 

"Jaunieši aicināti darboties Jauniešu klubā, kur varēs gūt pirmo pieredzi daţādu pasākumu organizēšanā un 

komandas darbā. Tas notiks "Jauniešu alā" – īpaši ierīkotā telpā jauniešiem. Šobrīd ļoti liela nozīme ir digitālajām 

prasmēm, tāpēc jauniešiem piedāvājam pulciľu "Foto un video", kas ļaus izzināt darbu otrpus kamerai, bet pulciľā 

"Digitālā māksla" varēs apgūt attēlu apstrādes pamatus, sociālo tīklu baneru veidošanu," papildina L.Spalva. 

 

Plānojot jaunā mācību gada piedāvājumu, pulciľu klāsts papildināts ar vairākām tehniskās jaunrades nodarbībām, 

kurās audzēkľi, praktiski darbojoties, var izzināt daţādus procesus, piemēram, pulciľā "Konstruēšana" varēs attīstīt 

loģisko domāšanu, atmiľu, uzmanību un iztēli. Dalībnieki ar daţādu materiālu, instrumentu un tehniku palīdzību 

veidos praktiskas un mākslinieciskas lietas, spēles un citas konstrukcijas. Tāpat šogad ir iespēja darboties pulciľā 

"Little Bits", apgūstot programmēšanas, elektronikas un inţenierzinātľu pamatus caur spēlēm un radošu darbošanos, 

bet pulciľā "Kuģi un lidmodeļi" bērni un jaunieši būvēs kuģu un lidmašīnu modeļus, kas tiek darbināti ar gumiju, 

tvaika, iekšdedzes un elektriskajiem dzinējiem, un arī paši tos testēs. Speciāli šī pulciľa vajadzībām ir izbūvēts sešus 

metrus garš un metru plats baseins. Izzināt radiovadāmo automobiļu uzbūvi, to darbības principus un veidus, kā arī 

paši būvēt auto šķēršļu trases un tramplīnus varēs pulciľā "Radiovadāmie modeļi". 
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Ilustrācijas, šūšana un joga. 

 

Apliecināt fantāzijas un iztēles prasmes būs iespēja jaunajā pulciľā "Ilustrācija", veidojot pasaku varoľus, un "Modes 

ilustrācija", veidojot cilvēku vizuālo tēlu. Ja saista dizains, interesants varētu būt pulciľš "Interjera dizains", kurā 

varēs apgūt arī 3D vizualizāciju veidošanas pamatus. Tie, kuri vēlas paši sev kaut ko uzšūt, iepazīt audumus, aicināti 

darboties pulciľā "Šūšana". Vēl jaunajā mācību gadā tiks piedāvāts pulciľš "Skicēšana", "Ukulele", iepazīstinot ar 

četru stīgu instrumentu, kas atgādina mazu ģitāru. To iemācīties spēlēt ir daudz vieglāk nekā ģitāru. Paplašināts arī 

deju nodarbību klāsts – jaunums ir klasiskās dejas un daţādu tautu deju nodarbības. Reaģējot uz tendencēm un 

pieprasījumu, no jaunā mācību gada bērni un jaunieši "Jundā" varēs apmeklēt arī jogas nodarbības. "Blakus "Jundas" 

galvenajai ēkai ir ierīkota neliela garāţa, kurā turpmāk notiks Velo pulciľš. Tajā dalībnieki apgūs ceļu satiksmes 

noteikumus, izzinās velosipēda uzbūvi, paši skrūvēs, veiks velosipēdu apkopi, labos, kā arī dosies daţādos 

izbraukumos," stāsta L.Spalva. 

 

Jauns pulciľš "Lediľos"; Miezītes bibliotēkā darbošanās trīs reizes nedēļā. 

 

Dodot iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku arī pilsētas mikrorajonu bērniem, kuri nevar apmeklēt "Jundu" pilsētas 

centrā, jaunrades nama pedagogi turpinās vadīt nodarbības arī Miezītes bibliotēkā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jelgavas 

pamatskolā "Valdeka"-attīstības centrā, un šogad izveidots jauns pulciľš arī nometnē "Lediľi". I.Jaunzeme stāsta, ka 

6. vidusskolā darbu turpinās pulciľš "Radošā studija", bet, ľemot vērā lielo interesi, Miezītes bibliotēkā, piesaistot 

papildu pedagogu, brīvā laika kluba "Pietura" nodarbības notiks trīs reizes nedēļā. Tāpat kā līdz šim, galvenā sporta 

tūrisma, alpīnisma un klinšu kāpšanas pulciľa mājvieta būs pamatskola "Valdeka"-attīstības centrs Institūta ielā 4, 

taču šogad pulciľa dalībniekiem nodarbības notiks arī Zemgales prospektā 7, kur ierīkota boulderinga telpa. 

Boulderings ir klintīs kāpšanas veids, kad kāpšana notiek bez virvēm un drošībai tiek pielietoti tikai matrači. "Jundā" 

izbūvētās sienas augstums ir četri metri. Tāpat šī pulciľa dalībnieki savas prasmes varēs attīstīt uz "Jundas" pagalma 

fasādes ierīkotās vairāk nekā četrus metrus augstās klintīs kāpšanas sienas. "Ľemot vērā, ka mums ir jauna un 

moderna boulderinga zāle, piedāvājam arī atsevišķu pulciľu ar tādu pašu nosaukumu, kurā varēs trenēties tieši klintīs 

kāpšanā, reizē attīstot stratēģisko domāšanu," stāsta L.Spalva. 

 

Paplašinot piedāvājumu, viens jauns pulciľš – "Laiks "Lediľos"" – notiks arī "Lediľos". Dalībnieki veidos daţādus 

rokdarbus, piedalīsies āra un sporta aktivitātēs, spēlēs galda spēles un darīs daudz ko citu. "Speciāli šim pulciľam 

"Lediľos" esam iekārtojuši arī datorklasi," piebilst L.Spalva. 

 

Būtiski uzsvērt, ka, tāpat kā līdz šim, Jelgavā deklarētajiem bērniem un jauniešiem dalība "Jundas" interešu izglītības 

nodarbībās ir bez maksas, bet citā pašvaldībā deklarētajiem bērniem dalības maksa pulciľā ir 10 eiro mēnesī.  

 

Pieteikšanās – no 2. septembra. 

 

"Junda" jauno sezonu sāks 1. septembrī, taču pieteikties pulciľiem varēs no 2. septembra pulksten 12. "Pieteikties 

aicinām elektroniski. 1. septembrī mājaslapā www.junda.lv un arī "Jundas" lapā feisbukā tiks publicēta saite uz 

vietni, kur vecāks varēs pieteikt bērnu pulciľam. Pieteikšanās turpināsies, līdz pulciľš būs nokomplektēts. Jāuzsver, 

ka pieteikums vēl negarantē vietu pulciľā – pēc pieteikuma iesniegšanas vecāks e-pastā trīs darba dienu laikā saľems 

apstiprinājumu par bērna dalību vai atteikumu dalībai pulciľā, ja grupa ir nokomplektēta. Dalības apstiprināšanas 

gadījumā tiks nosūtīta arī iesnieguma veidlapa par iestāšanos pulciľā, kas obligāti jāaizpilda un bērnam jāľem līdzi 

uz pirmo nodarbību. Bērns "Jundā" tiks uzľemts tikai tajā brīdī, kad būs saľemts vecāka vai likumiskā pārstāvja 

aizpildīts iesniegums par uzľemšanu," skaidro "Jundas" direktore, precizējot: ja nav iespēju pieteikties elektroniski, 

lūgums zvanīt administratoram pa tālruni 63022166, lai saskaľotu savu ierašanās laiku iestādē un saľemtu atbalstu 

elektroniskā pieteikuma aizpildīšanai. 
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Nodarbības sāksies 7. septembrī. 

 

Nodarbības "Jundā" sāksies no 7. septembra, un gan vecākiem, gan audzēkľiem jārēķinās ar nosacījumiem, kas būs 

jāievēro, ierodoties jaunrades namā. "Visi tie bērni un jaunieši, kas saľēmuši apstiprinājumu, ka viľu pieteikums ir 

pieľemts, ar aizpildītu iesniegumu par uzľemšanu "Jundā" īsi pirms konkrētās nodarbības ir gaidīti jaunrades namā. 

Iekļūšana "Jundā" tiks organizēta pa divām ieejām – A ieeju, kas ir galvenā un atrodas Palīdzības ielas un Zemgales 

prospekta stūrī, un B ieeju, kas atrodas Palīdzības ielas pusē. Pie abām ieejām bērnus un jauniešus sagaidīs 

administrators, kuram būs jāuzrāda aizpildītais iesniegums, un viľš norādīs, uz kuru nodarbību telpu jādodas," 

kārtību skaidro I.Jaunzeme, uzsverot, ka šāda sistēma – pieteikšanās pie administratora – darbosies septembrī. Bet 

jau no oktobra to plānots mainīt – lai iekļūtu iestādē, būs nepieciešama elektroniskā Jelgavas pilsētas skolēna 

apliecība vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte. ""Jundas" ēka ir aprīkota ar elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas 

tiks piesaistīta minētajām kartēm. Līdz ar to audzēknis "Jundā" varēs iekļūt, autorizējoties ar viedkarti pie 

elektroniskās datu sistēmas – nopīkstinot skolēna apliecību vai iedzīvotāja karti. Aicinām vecākus un topošos 

audzēkľus būt aktīviem un līdz oktobrim noformēt un saľemt jauno Jelgavas pilsētas skolēna apliecību," saka 

I.Jaunzeme. Viľa papildina, ka pulciľu dalībniekiem ir radīta iespēja virsdrēbes atstāt garderobē. Deju pulciľu 

dalībnieki un tie, kuri apmeklēs boulderinga zāli, virsdrēbes varēs atstāt ģērbtuvēs ēkas 1. stāvā. 

 

Ar izľēmumiem vecākiem pārvietoties pa "Jundas" telpām būs liegts. 

 

Ievērojot piesardzības pasākumus un izglītības iestādēm noteiktos ierobeţojumus, vecāki pa "Jundas" telpām 

pagaidām nevarēs brīvi pārvietoties. "Izľēmums ir tās ģimenes, kuras apmeklēs pirmsskolas vecuma bērniem 

paredzētās nodarbības, un bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki vai pavadoľi. Viľi "Jundā" tiks ielaisti, taču šobrīd 

plānojam, ka vecākiem lūgsim mūsu telpās lietot mutes un deguna aizsargmasku," skaidro direktore. Tāpat iestādes 

personāls aicina audzēkľus un vecākus lieki nepulcēties "Jundas" koplietošanas telpās un uz konkrēto nodarbību 

ierasties tikai īsi pirms tās sākuma. 

 

Saziľa ar vecākiem notiks e-klasē, bet klātienes sarunai obligāti jāpiesakās. 

 

"Ja vecāki ar kādu no administrācijas vai konkrēta pulciľa vadītāju vēlas tikties klātienē, obligāti iepriekš jāpiesakās. 

Tikšanos iespējams sarunāt, zvanot iestādes sekretārei pa tālruni 63022160," stāsta I.Jaunzeme. Viľa gan aicina 

vecākus saziľai ar iestādi aktīvāk izmantot vietni e-klase.lv. "Arī e-klasē, tieši tāpat kā skolā, notiek sarakste ar 

"Jundas" pedagogiem un iestādi. Aicinām vecākus šajā platformā mūs informēt par bērna neierašanos uz nodarbību, 

rakstot kavējuma pieteikumu ar norādītu iemeslu," stāsta direktore, lūdzot vecākus būt atbildīgiem un saprotošiem, 

stingri sekot līdzi bērnu veselības stāvoklim un nevest uz iestādi bērnus, kuriem ir elpceļu infekcijas slimību 

pazīmes. Arī iestādē pastiprināti tiks sekots līdzi audzēkľu veselības stāvoklim. "Būsim atbildīgi un sargāsim sevi un 

cits citu!" tā I.Jaunzeme. 

 

Papildinājums arī "Jundas" komandai. 

 

I.Jaunzeme norāda, ka līdz ar pārcelšanos uz jaunajām mājām audzis pedagogu un tehniskā personāla kolektīvs. 

""Jundas" komandai pievienojušies seši jauni pulciľu skolotāji, trīs administratori, trīs apkopējas un viena 

garderobiste, kura strādās maiľās ar bibliotēkas "Zinītis" garderobisti," stāsta I.Jaunzeme. Taču "Junda" joprojām 

aicina pievienoties tehniskās jaunrades pulciľa vadītāju – varbūt ir vēl kāds pedagogs, kurš vēlas sniegt savu 

pienesumu Jelgavas interešu izglītībā. 

 

Ar "Jundas" piedāvāto pulciľu klāstu var iepazīties ŠEIT. 

Publicēts arī: 

 

"Junda" mācību gadu sāks jaunā mājā un piedāvās 61 dažādu pulciņu  

https://www.jelgava.lv/files/junda_tab.pdf
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28.08.2020. 

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/junda-macibu-gadu-saks-jauna-maja-un-piedavas-61-dazadu-pulcinu-251418 

"Junda" piedāvās 61 dažādu pulciņu 

28.08.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1598562000&cat=10&art=49831 

 

  

https://www.zz.lv/vietejas-zinas/junda-macibu-gadu-saks-jauna-maja-un-piedavas-61-dazadu-pulcinu-251418
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1598562000&cat=10&art=49831
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 12 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 137 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 995 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 884 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 648 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  12 

www.zz.lv  11 

www.jelgavniekiem.lv  4 

www.novaja.lv  4 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 0 

Citi 0 

Kopā 31 

 

 

 

"Junda" un "Zinītis" – atklāts! 

03.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-junda-un-zinitis-atklats!/ 

 

Zinību dienā, 1. septembrī, pēc rekonstrukcijas 

atklāta ēka Zemgales prospektā 7, kuru par savām 

mājām tagad sauc jaunrades nams "Junda" un 

bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis". Atklāšanas 

pasākumā ap ēku pa perimetru bija apvilkta 250 

metru gara balta lente ar pilsētas 755. jubilejas 

gada, "Zinīša" un "Jundas" logo, no kuras gabaliľu 

kā simbolisku grāmatzīmi varēja saľemt ikviens 

klātesošais. 

 

Sākoties jaunajam mācību gadam, svinīgi atklāta 

ēka Zemgales prospektā 7, un pasākumā piedalījās 

Jelgavas pilsētas pašvaldības vadība, deputāti, 

Izglītības pārvaldes vadība, "Jundas" vadība, 

pedagogi un audzēkľi, bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" kolektīvs, kā arī pilsētas simbols Alnītis. 

 

"Šī ēka jau vēsturiski ir bijusi nozīmīga pilsētai, tās iedzīvotājiem, un šodien, pēc vairāk nekā divu gadu 

rekonstrukcijas, mēs to esam nodevuši izglītībai, lai bērni un jaunieši šeit krātu jaunas zināšanas un attīstītu savas 

prasmes. Gribas, lai mēs visi priecātos par radītajām iespējām un lepotos ar to, ko kopīgiem spēkiem esam paveikuši. 

Lai šajā ēkā vienmēr ir tie, kuru rada, veido un arī izveido!" atklāšanas pasākumā uzsvēra Jelgavas domes 

priekšsēdētājs Andris Rāviľš, norādot, ka šis notikums īpašs arī tādēļ, ka "Junda" un "Zinītis" jaunas mājas iegūst 

Jelgavas 755. jubilejas gadā. 

To, ka Jelgava var būt lepna un izglītība ir tās prioritāte, apliecina arī Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas Guntas 

Auzas teiktais. "Jau otro mācību gadu pēc kārtas Zinību dienā pilsētas bērni iegūst jaunu mācību vidi – pērn savā 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-junda-un-zinitis-atklats!/
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rekonstruētajā ēkā Zinību dienā atgriezās Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, bet šogad – jaunrades nams "Junda". 

Mūsdienās formālās un neformālās izglītības sasaiste ir ļoti svarīga – bērns un jaunietis labu izglītību nevar iegūt 

tikai skolā un klasē, tā noteikti ir jāpapildina radošās interešu izglītības nodarbībās. Paldies katram "Jundas" 

pedagogam, kurš radīja šo vidi. Lai augam lepni par savu pilsētu, māju, ģimeni un arī "Jundu"!" tā G.Auza.   

 

Jaunrades nama "Junda" vadītāja Ilze Jaunzeme pauda prieku, ka trīs gadus ilgušais plānošanas un būvniecības 

process ir noslēdzies, radot modernu vidi interešu izglītībai. "Manai komandai bija lieliska iespēja iesaistīties vides 

veidošanā, lai ikviens pilsētas bērns un jaunietis šeit gūtu jaunas prasmes savai izaugsmei," tā I.Jaunzeme. 

 

Savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariľa uzsvēra, ka Zemgales prospektā 7 veidojas lieliska 

savienība – brīvais laiks, jaunrade un lasītprasme. "Lai bērnos un jauniešos vairojas lasītprasme, jo lasīšana ir svarīga 

katra izaugsmei. "Zinītī" ikvienu gaida 16 tūkstoši grāmatu," tā L.Zariľa. 

 

Jāpiebilst, ka bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" apmeklētājus uzľem jau no 16. jūnija, bet jaunrades nams 

"Junda" uz interešu izglītības nodarbībām aicina no 7. septembra. Pieteikšanās "Jundas" pulciľiem elektroniski 

sāksies trešdien, 2. septembrī, pulksten 12. 

 

Pēc svinīgām uzrunām "Jundas" un "Zinīša" pagalmā notika jaunrades nama tautas deju kolektīvu koncerts 

"Spēlēsim spēles", dziedāšana kopā ar Alnīti, bet "Zinītis", stingri organizējot apmeklētāju plūsmu, klātesošos 

aicināja doties īsā ekskursijā pa bibliotēkas telpām. Ekskursijas laikā ikviens tika aicināts nofotografēties pie 

mākslinieces Agneses Ločmeles radītā sienas gleznojuma, lai vēlāk no fotogrāfijām veidotu piemiľas kolāţu. Tā tiks 

saglabāta bibliotēkas vēsturei kā piemiľa no atklāšanas pasākuma. 

 

Jāpiebilst, ka rekonstrukcijas darbi Zemgales prospektā 7 ilga vairāk nekā divus gadus, radot mūsdienīgu un 

modernu vidi, kuru izmantos "Jundas" audzēkľi un "Zinīša" lasītāji. Ēka Palīdzības ielas un Zemgales prospekta 

stūrī, kas uzbūvēta 1888. gadā pēc arhitekta Aleksandra Johana Frīdriha Baumaľa projekta kā patversme tirgotāju 

atraitnēm par Jelgavas grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reira ziedojumu pilsētai, un tās 1973. gadā celtā piebūve 

piedzīvojusi vērienīgas pārmaiľas. Savukārt blakus tām uzcelta 480 kvadrātmetrus plaša divstāvu piebūve, kas 

savienota ar esošo ēku. 

 

Projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana" īstenots 

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās" gaitā. Projekta kopējās izmaksas ir 3 721 995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 

3 238 070,34 eiro, 219 462 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 264 463,11 eiro – valsts 

budţeta dotācija. 

Galerija: 20 attēli 

 

Publicēts arī: 

 

"Junda" un "Zinītis" – atklāts! 

02.09.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1598994000&cat=10&art=49866 

Торжественно открылись дом творчества Junda и библиотека Zinītis 

01.09.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39370 

 

 

Pārlielupes bibliotēkā – ģimenes diena 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1598994000&cat=10&art=49866
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39370
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03.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-gimenes-diena/ 

 

5. septembrī Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17 

notiks ģimenes diena "Atvadas no vasaras brīvlaika" – no 

pulksten 12 līdz 15 ikviens aicināts piedalīties radošās 

aktivitātēs un spēlēs, kā arī iepazīties ar rudens aktuālajām 

grāmatām bērniem un pieaugušajiem, informē bibliotēkas 

vadītāja Aiga Volkova. 

 

Ģimenes varēs iesaistīties daţādās tematiskās spēlēs gan 

pieaugušajiem, gan bērniem. Savu erudīciju kā lielie, tā 

mazie apmeklētāji varēs pārbaudīt aktivitātē "Grāmatu 

bingo", aizpildot tematiskas bingo kartītes, kā arī stafetē 

"Veiklākais grāmatu detektīvs", kurā visa ģimene 

individuāli vai kopā ar citām ģimenēm varēs sacensties ātrumā un veiklībā, bibliotēkas plauktos meklējot norādītās 

grāmatas. Savukārt īpaši bērniem sagatavots atjautības konkurss "Atmini grāmatas nosaukumu". 

 

Jaunākos apmeklētājus izklaidēs kamišibai jeb japāľu papīra teātra izrādes – Tūves Jānsones stāsts "Mumins un 

jaunais draugs" un Reiľa Pētersona un Jāľa Joľeva "Slepenie svētki". Tāpat ikviens varēs novērtēt šā gada Bērnu, 

jauniešu un vecāku ţūrijas grāmatas apskatā "Ko lasīsim šogad?". Lasīšanas veicināšanas programma šogad svin 

savu 20. gadu un piedāvā kolekciju, kurā iekļautas 28 interesantas un daudzveidīgas grāmatas daţādām bērnu un 

jauniešu vecuma grupām, vecākiem un vecvecākiem. Projektā iesaistīta ne vien Pārlielupes bibliotēka, bet arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un pārējās tās filiāles. 

 

Dalība ģimenes dienā ir bez maksas. Pārlielupes bibliotēkas apmeklētāji aicināti ne vien piedalīties plānotajās 

aktivitātēs trīs stundu garumā, bet arī apskatīt Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi "Pretējās pusēs – Latvijas 

karavīri Otrajā pasaules karā", kas bibliotēkā būs pieejama līdz 30. septembrim. Izstāde parāda, kā karš skāra 

sieviešu dzīvi un kā iedzīvotāji pretojās okupācijas varām. Atsevišķas planšetes veltītas karavīru liktenim pēc kara un 

sabiedrības pretrunīgajiem vērtējumiem. Izstādes veidošanā izmantots plašs avotu klāsts – attēli, fotogrāfijas, plakāti, 

karikatūras un dokumenti no Latvijas Okupācijas muzeja, citu muzeju un arhīvu krātuvēm. 

Ľemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības, svētku rīkotāji aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem, ievērot 

savstarpēju divu metru distanci un roku higiēnu un neapmeklēt publiskus pasākumus, ja novēroti infekcijas slimības 

simptomi. 

 

Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzľemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts 

un izplatīts bez ierobeţojuma. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

 

Publicēts arī: 

 

Pārlielupes bibliotēkā – ģimenes diena 

04.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-gimenes-diena-251586 

 

 

 

Aicina pieteikties “Dzejas mikrofonam” 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-gimenes-diena/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/parlielupes-biblioteka-gimenes-diena-251586
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03.09.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-pieteikties-dzejas-mikrofonam-251548 

 

Dzejas dienas pasākumi Jelgavas bibliotēkās šogad noritēs 10. septembrī. Rīts sāksies ar jau tradicionālo ―Dzejriteni‖ 

– kopīgu velobraucienu cauri pilsētai, piestājot pie visām pilsētas bibliotēkām, lai klausītos dzejas lasījumus. Vēlāk 

pēcpusdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkas telpās iecerēts ―Dzejas mikrofons‖, kuram aicināti pieteikties Jelgavas un 

tuvējās apkārtnes dzejnieki, lai lasītu savu dzeju kopā ar dzejniecēm Mildu Klampi un Dagniju Dreiku. 

 

Dzejas dienu sarīkojumu vadmotīvs ―Drupatas no Dieva galda‖ ir rinda no šogad mūţībā aizgājušā dzejnieka Leona 

Brieţa (1949–2020) dzejoļa. ―Leona Brieţa vārdu saturiskā ietilpība rosina caur dzeju domāt arī par šodienu, kas 

pasaulē nesusi nozīmīgas pārmaiľas un izaicinājumus – par lielo un mazo ―lietu‖ sastapšanos, par spēju un nespēju 

novērtēt to, kas mums ir dots,‖ vadmotīvu tēlaini apraksta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja 

Baiba Īvāne. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā plānota arī neliela retrospektīva izstāde, kas veltīta L.Brieţa dzejai. 

―Drupatas no Dieva galda‖ kā metafora ir dziļa un daudzpusīga, tādēļ kā vienojošais elements tā tiks ievīta gan 

―Dzejritenī‖, gan ―Dzejas mikrofonā‖. 

 

―Dzejriteni‖ Jelgavas pilsētas bibliotēka organizē jau piekto gadu. Iepriekš pieturas punkti bija pie skolām, bet nu 

otro gadu tikšanās vietas ir bibliotēkas. Katrā vietā iecerēts kāds īss dzejisks ievads, kas sasaistīts ar L.Briedi un viľa 

daiļradi. Uzstāsies gan dzejnieces M.Klampe un D.Dreika, gan apkārtnes skolu jaunieši ar Dzejas dienām veltītiem 

priekšnesumiem. Velobrauciens sāksies Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā pulksten 10, tad dosies uz Miezītes 

bibliotēku un vēlāk Pārlielupes bibliotēku, līdz aptuveni pulksten 14 atgriezīsies pie bērnu un jauniešu bibliotēkas 

―Zinītis‖. Katrai dzejas pieturai plānots atvēlēt aptuveni pusstundu. 

 

Dzejas dienas noslēgumā no pulksten 16 līdz 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā noritēs ―Dzejas mikrofons‖, kuram ar 

savu trīs minūšu garo dzejas lasījumu aicināts pieteikt ikviens, kas raksta dzeju un vēlas tajā dalīties ar citiem. 

Bibliotēkas pārstāvji lasījumiem rosina izvēlēties oriģināldzejoļus, iedvesmojoties no šī gada vadmotīva ―Drupatas 

no Dieva galda‖. Pieteikties var ikviens, kas vēlas, bez vecuma ierobeţojuma, jo īpaši gaidīti jaunie radošie un 

skolēni. Dalība līdz 8. septembrim jāpiesaka, rakstot uz info@biblioteka.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 630077478. 

 

B.Īvāne cer, ka ―Dzejas mikrofons‖ noritēs brīvā un nepiespiestā gaisotnē: ―Sēdvietu skaits būs tāds, kādu atļauj 

sanitārais protokols un drošības noteikumi. Vakars būs ar brīvu apmeklētāju plūsmu – varēs pakavēties, brīvi doties 

ārā un nākt iekšā. Bez drūzmēšanās un pienākuma noteikti nosēdēt uz vietas no sākuma līdz beigām un tomēr tikties, 

klausīties dzeju un vienkārši būt kopā. Daudzi ir noilgojušies pēc šīs kopābūšanas. Pēc sajūtas, ka mēs esam viena 

sabiedrība, kopiena, kas reizēm elpo vienā ritmā. Un kāpēc gan ne dzejas ritmā?‖ Vakara gaitā dzeju mūzikas valodā 

iespēlēs altiste un vijolniece Karlīna Īvāne un studijas ―Vijolīte‖ audzēkľi. 

 

10. septembrī Jelgavā būs Dzejas dienas 

04.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/10-septembri-jelgava-bus-dzejas-dienas/ 

 

10. septembrī Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienu pasākumiem – ikviens varēs pievienoties 

tradicionālajam "dzejritenim" un iesaistīties "Dzejas mikrofonā". 

 

Šogad pasākuma vadmotīvs ir "Drupatas no Dieva galda", pieminot šogad mūţībā aizgājušo dzejnieku Leonu Briedi 

(1949–2020). Tā ir rinda no L.Brieţa dzejoļa, aicinot domāt par lielo un mazo lietu sastapšanos, par spēju un nespēju 

novērtēt to, kas mums dots. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-pieteikties-dzejas-mikrofonam-251548
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/10-septembri-jelgava-bus-dzejas-dienas/
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Dzejas dienas sāksies ar tradicionālo "dzejriteľa" braucienu, kam starts tiks dots pilsētas bibliotēkas pagalmā 

pulksten 10, klausoties dzejnieču Mildas Klampes un Dagnijas Dreikas lasījumus, kā arī Dzejas dienām veltītus 

apkārtnes skolu jauniešu priekšnesumus. Tālāk 

"dzejritenis" dosies uz Miezītes bibliotēku 

(pulksten 11.20), Pārlielupes bibliotēku 

(pulksten 12.40) un "Zinīti" (pulksten 13.40). 

Pie katras bibliotēkas interesenti aicināti tikties 

ar dzejniecēm un skolu jauniešiem. 

 

Savukārt no pulksten 16 līdz 18 Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē 

izskanēs "Dzejas mikrofons" – ar dzejas 

lasījumiem uzstāsies M.Klampe un D.Dreika, 

dzeju mūzikas valodā izspēlēs altiste un 

vijolniece Karlīna Īvāne un studijas "Vijolīte" 

audzēkľi. Tāpat "Dzejas mikrofonā" varēs piedalīties ikviens, kas raksta dzeju un vēlas tajā dalīties ar citiem. 

 

Lai piedalītos "Dzejas mikrofonā", līdz 8. septembrim jāpiesakās pa e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv vai tālruni 

63007747. Katram dalībniekam savas dzejas lasījumam tiks dots laika limits trīs minūtes, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. 

 

Ľemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības, svētku rīkotāji aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem, ievērot 

savstarpēju divu metru distanci un roku higiēnu un neapmeklēt publiskus pasākumus, ja novēroti infekcijas slimības 

simptomi. 

 

Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzľemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts 

un izplatīts bez ierobeţojuma. 

Foto: publicitātes 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienām „Drupatas no Dieva galda” 

03.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-dzejas-dienam-drupatas-no-dieva-galda-

251558 

Елгавская библиотека приглашает на Дни поэзии 

08.09.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39420 

 

 

Atvērs jau četrpadsmito "Zemgales vācelīti" 

08.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atvers-jau-cetrpadsmito-zemgales-vaceliti-1/ 

 

Svētdien, 13. septembrī, pulksten 14 Jelgavas kultūras namā, norisinoties ikgadējām Dzejas dienām, tiks atvērts jau 

14. dzejas kopkrājums "Zemgales vācelīte". Šogad tajā publicēti 37 autoru darbi par daţādām tēmām, visvairāk 

izceļot tieši pārdomas par dzīvi un cilvēku savstarpējām attiecībām pandēmijas laikā. 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-dzejas-dienam-drupatas-no-dieva-galda-251558
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-uz-dzejas-dienam-drupatas-no-dieva-galda-251558
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39420
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atvers-jau-cetrpadsmito-zemgales-vaceliti-1/
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Krājums jau 14. gadu top Jelgavas Latviešu biedrības 

dzejas kluba "Pieskāriens" paspārnē, un, kā uzsver 

kluba vadītājs Jānis Zariľš, arī šogad netiek lauzta 

tradīcija Dzejas mēnesi septembri aizvadīt ar 

atvēršanas svētkiem: "Šogad nebijām droši, vai 

varēsim krājumu laikus sastādīt, tomēr saľēmāmies, 

tas ir tapis un arī atvēršanas svētki būs. Kopābūšana 

autoriem ir ļoti svarīga, jo arī mūsu dzejas klubā no 

marta līdz jūnijam nenotika ierastās satikšanās, līdz ar 

to atvēršanas svētki šogad tiek gaidīti jo vairāk." 

J.Zariľš piebilst, ka līdzīga vēriena ikgadēji dzejas 

krājuma atvēršanas svētki nenotiek nekur citur 

Latvijā, un par to organizēšanu īpašs paldies jāsaka 

pašvaldības iestādei "Kultūra". 

 

Krājums šogad pulcējis dzejniekus no visas Zemgales, kā arī Rīgas un "Zemgales vācelītē 2020" būs lasāmi arī 

astoľu jelgavnieku dzejoļi. J.Zariľš stāsta, ka līdzās dzejniekiem, kuru darbi krājumā parādās gadu no gada, 

piemēram, Edvīnam Jansonsam, Veltai Brinzai, agrākajai "Pieskāriena" vadītājai Rasmai Urtānei un citiem, šogad 

būs lasāmi darbi arī no pieciem dzejniekiem, kuri krājumā iekļauti pirmoreiz – Ainas Gerutes, Elitas Ābeles, Irēnas 

Ščeglovas, Paulas Klegeres-Dortānes un Rēzijas Annas Jasevičas. "Jāsaka, ka šo gadu laikā "Zemgales vācelīte" ir 

kļuvusi par lielisku iespēju jaunajiem autoriem tikt pirmoreiz publicētiem, savukārt ilggadējiem dzejniekiem tikt 

pamanītiem un spert soļus pretī sava krājuma izdošanai. Šis krājums ir ļoti pieprasīts bibliotēkās Jelgavas pilsētā, 

novadā un arī citur Latvijā, tāpēc katru reizi cenšamies sagādāt arī papildus grāmatas, ko nodot bibliotēku 

lasītājiem," uzsver J.Zariľš. 

 

Kopkrājuma atvēršanas pasākumā 13. septembrī notiks dzejoļu autoru lasījumi, kā arī ar muzikāliem 

priekšnesumiem uzstāsies Jelgavas novada Līvbērzes pagasta vokālā grupa "Sapľu lidojums", dzejniece un 

dziedātāja Ingūna Lipska ar skolēniem, kā arī jaunā izpildītāja R.A.Jaseviča. 

 

Jāpiebilst, ka ieeja pasākumā ir ar ielūgumiem. Par to saľemšanu un pasākuma apmeklēšanu interesenti aicināti 

zvanīt pa tālruni 27184922. 

Apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

 

Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzľemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts 

un izplatīts bez ierobeţojuma. 

 

Foto: Jelgavas Latviešu biedrība. 

 

 

 

Noslēdzies Jelgavas velobrauciens 

08.09.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1599512400&cat=10&art=49917 

 

Aizvadīts 15. ikgadējais Jelgavas velobrauciens, kas šogad, pielāgojoties epidemioloģiskai situācijai valstī, noticis 

neierastā formātā – individuālos braucienos visa augusta mēneša garumā. Velobrauciens, kam šoreiz tika dots 

nosaukums "Manai pilsētai 755", kopumā pulcējis 100 velobraucējus un nu izlozētas arī balvas veiksmīgākajiem un 

atraktīvākajiem tā dalībniekiem. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1599512400&cat=10&art=49917
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Kā informē velobrauciena organizatori, tajā piedalījušies gan individuāli dalībnieki, gan 

draugu, kolektīvu un ģimeľu komandas. "Šogad izmēģinājām pavisam jaunu un 

citādāku formātu, līdz ar to nebija paredzams, kāda būs aktivitāte, taču ļoti pozitīvi, ka 

kopumā 100 dalībnieki izbrauca īpaši izveidoto maršrutu. Nu atliek gaidīt nākamo gadu 

un jau 16. velobraucienu, ar kuru, cerams, varēsim atgriezties pie ierastā formāta un 

aizvadīt vienu lielu braucienu, kas līdz šim ik gadu pulcējis vairākus simtus dalībnieku, 

radot kopības sajūtu," stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciāliste Ţanna 

Novaša. 

 

Noslēdzot šāgada velobraucienu, notika arī izloze, kurā no dalībnieku vidus tika izlozēti daţādu balvu ieguvēji. 

Galveno balvu – dāvanu karti velosipēda iegādei – ieguva Beāte Vanaga, bet īpašās nominācijās tika sadalītas 

speciālbalvas. Radošākās komandas titulu izcīnījuši dalībnieki "Deviľspēks", pateicoties krekliľiem, kas kopā 

veidojuši Jelgavas vārdu. Radošākais dalībnieku duets velobraucienā bija Rita un Estere Jungfermanes, kas maršrutu 

veikušas ar Jelgavas karogu, savukārt radošākā individuālā dalībniece ir Jeļena Simanoviča, kura izcēlusies ar 

vizuālo tēlu. Par saliedētāko komandu nosaukts Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvs, bet par kuplāko – deju 

kolektīva "Rota" dalībnieki. Par vienotāko ģimeni atzīta Oskantu ģimene, bet par kuplāko velobrauciena ģimeni 

nosaukta Ozolu ģimene – abas ģimenes velobraucienā piedalās jau vairākus gadus. Kā inovatīvākais velobrauciena 

duets nosaukti Ilze Strikmane un Ivars Purnis, kuri ne vien veica maršrutu un nofotografējās nepieciešamajos 15 

pieturas punktos, bet savu braucienu iemūţināja arī nelielā video. Tāpat 15. ikgadējā Jelgavas velobraucienā piešķirta 

īpaša balva dalībniekam ar 15. kārtas numuru, kas bijusi Signija Fiļimonova. Velobrauciena organizatori ir 

sazinājušies ar balvu ieguvējiem, nosūtot viľiem arī izlozes ierakstu. 

 

Velobraucienu organizēja Jelgavas pilsētas pašvaldība un biedrība "Jelgavā 21. gadsimts" ar nodibinājuma "Jāľa 

Bisenieka fonds" atbalstu. 

 

Publicēts arī: 

 

Noslēdzies Jelgavas velobrauciens 

08.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nosledzies-jelgavas-velobrauciens/ 

 

 

Pilsētas bibliotēkas apceļo "Dzejritenis" 

10.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-bibliotekas-apcelo-dzejritenis/ 

 

Jau piekto gadu tradicionālās Dzejas dienas Jelgavā pavada "Dzejritenis" – kopīgs velobrauciens pa pilsētu, veicot 

pieturas pie pilsētas bibliotēkām, lai vērotu radošus priekšnesumus un klausītos dzejas lasījumos. 2020. gada Dzejas 

dienas Jelgavā notiek ar vadmotīvu "Drupatas no Dieva galda", pieminot šogad mūţībā aizgājušo dzejnieku Leonu 

Briedi. 

 

""Drupatas no Dieva galda" kā moto šogad ir ļoti trāpīgs, jo dzīve ir neparedzama, nevaram, piemēram, vienmēr 

sagaidīt tikai saulainu laiku, bet diena ir jātver tāda, kāda tā mums ir dota. Arī "Dzejriteľa" brauciena kolonna šogad 

ir mazāka, taču pie bibliotēkām pulcējam savu interesentu kodoliľu, tostarp skolēnus, tāpēc šodien dzeju 

neaizmirstam," stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne. 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/nosledzies-jelgavas-velobrauciens/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-bibliotekas-apcelo-dzejritenis/
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Katrā no četrām pieturām – pie Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas, pie Miezītes un Pārlielupes 

bibliotēkas, kā arī pie bērnu un jauniešu 

bibliotēkas "Zinītis" ar dzejas lasījumiem, mūzikas 

un teātra priekšnesumiem uzstājās Jelgavas 

skolēni. Tāpat "Dzejriteni" pavadīja dzejnieces 

Milda Klampe un Dagnija Dreika, kuras lasīja 

savus darbus un piedāvāja arī pārdomas par 

L.Brieţa dzejas tekstiem. "Manuprāt, dzejnieks ir 

Dieva balss, ne atraitnis. Viľš ir tāda kā 

saucējbalss tuksnesī, kas varbūt ne vienmēr tiek 

sadzirdēta, bet ir ar īpašu sūtību," L.Brieţa rindas 

"Kas gan ir dzejnieks, ja ne Dieva atraitnis" 

komentē M.Klampe. 

 

Dzejas dienu noskaľas šonedēļ jūtamas katrā no pilsētas bibliotēkām. Miezītes bibliotēka aicina ikvienu sevī atklāt 

dzejnieka talantu, izmēģinot "Blackout poetry" jeb svītrojumu dzejas mākslu, radot dzejoļus no grāmatu un avīţu 

lapām, kā arī pakavēties pie L.Brieţa dzejas plaukta ar viľa spilgtākajiem citātiem. Pārlielupes bibliotēka aicina 

mazos lasītājus uzzīmēt savu L.Brieţa dzejoli, iedvesmai piedāvājot dzejnieka interesantāko darbu izlasi. "Zinītis" 

piedāvā īpašu L.Brieţa "drupatkūkas" recepti, ar ko var iepazīties Zemgales prospektā 7. Savukārt Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē apskatāms tēlnieces Olgas Šilovas ģipša modelis "Milda trīs ceturtdaļu 

pagriezienā", kas atskaľo L.Brieţa dzejas tekstus. Turpat, Kr.Barona zālē, 10. septembra Dzejas dienu pasākumi 

izskanēs ar "Dzejas mikrofonu", kurā no pulksten 16 varēs klausīties vairāku dzejnieku lasījumus. "Dzejas 

mikrofonā" savus darbus lasīs arī dalībnieki no Jelgavas Latviešu biedrības dzejas kluba "Pieskāriens", kura paspārnē 

tapis jau 14. dzejas kopkrājums "Zemgales vācelīte". Krājums tiks atvērts svētdien, 13. septembrī, pulksten 14 

Jelgavas kultūras namā. 

 

Galerija: 18 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

Ripo “Dzejritenis” (FOTO)  

10.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ripo-dzejritenis-foto-251714 

Galerija: 31 attēls 

 

 

Lasa dzeju “Dzejas mikrofonā” (FOTO) 

10.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lasa-dzeju-dzejas-mikrofona-foto-251723 

 

Dzejas dienas noslēgumā Jelgavas pilsētas bibliotēkā noritēja ―Dzejas 

mikrofons‖, kuram ar savu trīs minūšu garo dzejas lasījumu līdz 8. 

septembrim tika aicināts pieteikt ikviens, kas raksta dzeju un vēlas tajā 

dalīties ar citiem. Bibliotēkas pārstāvji lasījumiem rosināja izvēlēties 

oriģināldzejoļus, iedvesmojoties no šā gada Dzejas dienas vadmotīva 

―Drupatas no Dieva galda‖. Vakara gaitā dzeju mūzikas valodā iespēlēja 

altiste un vijolniece Karlīna Īv āne un studijas ―Vijolīte‖ audzēkľi.  

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ripo-dzejritenis-foto-251714
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/lasa-dzeju-dzejas-mikrofona-foto-251723
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Foto: Ruslans Antropovs . 

Galerija: 31 attēls. 

 

 

"Zinītī" skatāma Anitas Rupeikas ilustrāciju izstāde 

11.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-skatama-anitas-rupeikas-ilustraciju-izstade/ 

 

Līdz 31. oktobrim bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" Zemgales prospektā 7 aplūkojama Anitas Rupeikas 

ilustrāciju izstāde "Es māku tikai zīmēt". Izstādē apskatāmas ilustrācijas, kas tapušas pēdējo piecu gadu laikā, kā arī 

apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ielūkoties vēl nepublicētā grāmatā, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

 

Par sevi ilustrāciju autore saka: "Es slikti rēķinu, 

nemāku braukt ar mašīnu, valodas mācos ar 

grūtībām un pat vienkārši dzenot naglu sienā protu 

sevi satraumēt. Es māku tikai zīmēt. Labi tas vai 

slikti? No pašas bērnības es gribēju ilustrēt grāmatas 

un zīmēt animāciju. Laikam uz šo mērķi 

koncentrējos pārāk stipri, jo neko citu lietderīgu 

neiemācījos. Ja nu vienīgi cept kūkas un cepumus. 

Jo kas var būt labāks, kā silta tēja, garšīga kūka un 

mīļotais darbs – zīmēšana!" 

 

A.Rupeika ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas 

Mākslas akadēmijā un ir pazīstama kā ilustrāciju 

autore populārām bērnu grāmatām, piemēram, Jura 

Zvirgzdiľa grāmatai "Tobiass un Rakstnieks", Sabīnes Košeļevas grāmatai "Gurķis Elmārs, kas dikti kreľķējās", kas 

tika iekļauta 2020. gada Bērnu ţūrijas grāmatu izlasē, un Ievas Melgalves grāmatai "Mamma, kas apēda bērnus", kas 

tika nominēta Jāľa Baltvilka balvai bērnu literatūrā un grāmatu mākslā 2018. gadā. 

 

Pazīstamā ilustratore ir piedalījusies arī vairāk nekā 20 izstādēs, zīmējusi komiksus un ir strādājusi pie vairākām 

animācijas filmām, piemēram, pie studijas "Lokomotīve" tapušās pilnmetrāţas animācijas filmas "Saule brauca 

debesīs". 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" Zemgales prospektā 7 ir atvērta pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 

pulksten 10 līdz 18, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20, bet sestdienās no pulksten 9 līdz 14. 

 

Izstādes apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās 

drošības prasības. 

 

Foto: A.Rupeikas personīgais arhīvs. 

Galerija: 2 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā – Anitas Rupeikas ilustrāciju izstāde 

17.09.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/bernu-un-jauniesu-biblioteka-anitas-rupeikas-ilustraciju-izstade-251811 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-skatama-anitas-rupeikas-ilustraciju-izstade/
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/bernu-un-jauniesu-biblioteka-anitas-rupeikas-ilustraciju-izstade-251811
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Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”- Anitas Rupeikas ilustrāciju izstāde 

11.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bernu-un-jauniesu-biblioteka-zinitis-anitas-rupeikas-ilustraciju-izstade-251731 

Galerija: 2 attēli 

Bibliotēkā - Anitas Rupeikas ilustrāciju izstāde 

11.09.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1599771600&cat=10&art=49941 

В библиотеке Zinītis – выставка иллюстраций Аниты Рупейки 

11.09.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39446 

 

Atver jau četrpadsmito "Zemgales vācelīti" 

13.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atver-jau-cetrpadsmito-zemgales-vaceliti/ 

 

13. septembrī, Dzejas dienu nedēļas izskaľā, Jelgavas 

kultūras namā norisinājās jau 14. dzejas kopkrājuma 

"Zemgales vācelīte" atvēršanas svētki. Šogad tajā publicēti 

37 autoru darbi par daţādām tēmām, visvairāk izceļot tieši 

pārdomas par dzīvi un cilvēku savstarpējām attiecībām 

pandēmijas laikā. 

 

Krājums jau 14. gadu top Jelgavas Latviešu biedrības dzejas 

kluba "Pieskāriens" paspārnē un tajā publicēti gan ilggadēju 

autoru, gan jauno dzejnieku darbi. Visos 14 krājumos 

publicējušās autores Rasma Urtāne, Brigita Kārkliľa, 

Sarmīte Gausiľa-Elksne, Ināra Gaile, Mairita Ķērpe-Dūze 

un Vera Roķe. Savukārt šogad pirmoreiz krājumā publicēti Ainas Gerutes, Elitas Ābeles, Irēnas Ščeglovas, Paulas 

Klegeres-Dortānes un Rēzijas Annas Jasevičas dzejoļi. 

 

Kopkrājuma sastādītāji atvēršanas svētku pasākumā veltīja pateicības vārdus tā ilggadējiem atbalstītājiem, tostarp 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai, pašvaldības iestādei "Kultūra", pilsētas bibliotēkai, Sabiedrības integrācijas pārvaldei 

un Jelgavas izglītības pārvaldei. Savukārt krājuma autorus un sastādītājus sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja 

vietniece Rita Vectirāne, uzsverot, ka publicētie autori veido vēsturi, jo, lasot šo krājumu, ikviens varēs ieskatīties 

2020. gada notikumos un sajūtās caur dzejnieku rakstītajām rindām. 

 

Pasākumā ar lasījumiem uzstājās dzejoļu autori, bet muzikālu sveicienu klātsošajiem veltīja Jelgavas novada 

Līvbērzes pagasta vokālā grupa "Sapľu lidojums", dzejniece un dziedātāja Ingūna Lipska ar skolēniem, kā arī jaunā 

izpildītāja R.A.Jaseviča. 

 

Līdz ar krājuma atvēršanu grāmatas eksemplāri tika nodoti Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās filiālēm, kur ikviens 

varēs iepazīties ar šāgada Zemgales dzejnieku veikumu. Tāpat kopkrājumu var iegādāties Jelgavas Latviešu biedrībā 

Lielajā ielā 13–15. 

 

Foto: Jelgavas pilsēta. 

Galerija: 9 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bernu-un-jauniesu-biblioteka-zinitis-anitas-rupeikas-ilustraciju-izstade-251731
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1599771600&cat=10&art=49941
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39446
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/atver-jau-cetrpadsmito-zemgales-vaceliti/
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37 autoru dzejas kopdarbs 

17.09.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/37-autoru-dzejas-kopdarbs-251822 

 

 

Pārlielupes bibliotēkā skatāma Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde 

16.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-skatama-latvijas-okupacijas-muzeja-celojosa-izstade/ 

 

Līdz 30. septembrim Pārlielupes bibliotēkā Loka 

maģistrālē 17 apskatāma Latvijas Okupācijas muzeja 

ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā 

pasaules karā". Izstāde sastāv no planšetēm ar attēliem, 

fotogrāfijām, plakātiem, karikatūrām un dokumentiem no 

Okupācijas muzeja un citu muzeju un arhīvu krātuvēm, 

informē bibliotēkā. 

 

Otrā pasaules kara laikā no 1939. līdz 1945. gadam tiek 

iznīcināts Latvijas valstiskums un armija. Latvijas 

iedzīvotāji tika iesaistīti karadarbībā divu totalitāru valstu 

– nacistiskās Vācijas un PSRS – bruľotajos spēkos. 

Izstāde atklāj karavīru motivāciju, cīľas un ikdienu, 

karojot frontes abās pusēs – gan padomju, gan vācu 

karaspēkā. Tāpat apskatāmie materiāli parāda, kā karš skāra sieviešu dzīves un kā iedzīvotāji pretojās okupācijas 

varām. Atsevišķas planšetes veltītas karavīru likteľiem pēc kara un sabiedrības pretrunīgajiem vērtējumiem. 

 

"Īpaši noderīga šī izstāde ir vecāko klašu skolēniem, jo tā palīdz apgūt Latvijas vēsturi interesantā veidā, tāpēc 

piedāvājam apmeklēt izstādi grupās. Izstādes veidotāji ir sagatavojuši metodiskus materiālus par tās tēmu. Tajos 

ietilpst skolēna darba lapa, atbilţu lapa skolotājam un prezentācija ar jautājumiem un atbildēm, lai audzēkľi var 

pārbaudīt savas zināšanas," stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova. Grupu apmeklējumu var pieteikt, 

zvanot pa tālruni 63011829 vai rakstot uz e-pastu parlielupe@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

 

Foto un informācija: Pārlielupes bibliotēka. 

Galerija: 2 attēli. 

 

 

Jelgavā norisināsies projekts "Zenit stāsti" 

16.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-norisinasies-projekts-zenit-stasti/ 

 

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, no šī gada septembra līdz 

2021. gada janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinās projekts "Zenit stāsti". Tā gaitā jaunieši tiek aicināti 

uzrunāt radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viľu atmiľu stāstus, mēģināt 

attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros, informē 

Jelgavas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Iegūtie foto materiāli tiks digitalizēti, tādējādi papildinot Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas kolekciju "Zudusī Latvija" un saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/37-autoru-dzejas-kopdarbs-251822
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-skatama-latvijas-okupacijas-muzeja-celojosa-izstade/
mailto:parlielupe@biblioteka.jelgava.lv
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-norisinasies-projekts-zenit-stasti/
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"Projekta gaitā būs vērtīgi uzzināt, kā jauniešu 

radinieki atceras tā laika ikdienas dzīvi, 

attiecības ar iebraucējiem, no kuriem liela daļa 

kļuva par kaimiľiem, kolēģiem, arī draugiem 

un ģimenes locekļiem, kādas bija viľu 

emocijas un piedzīvojumi. Sevišķi aizraujoši 

būs arī tie stāsti, kurus palīdzēs restaurēt 

radinieki, kuri bija iebraucēji Latvijā. Kādas ir 

spilgtākās tā laika atmiľas, atgadījumi, 

apmeklētās vietas, darītie darbi? Kā viľi 

pavadīja savu brīvo laiku? Kādus svētkus viľi 

svinēja? Cik daudz fotogrāfijas ir saglabājušās 

no 1960. – 1980. gadam? Kādas izjūtas rodas skatoties šīs fotogrāfijas? Šie ir tikai daţi rosinoši jautājumi, kas 

palīdzētu veidot dzīvās vēstures pieredzes stāstus un veicinātu daţādo paaudţu sarunas, savstarpējo cieľu un 

izpratni," skaidro LNB pārstāvis Augusts Zilberts. 

 

Skolēni tiek aicināti atmiľu stāstus pierakstīt vai fiksēt audio, vai video formātā, kā arī izmantot pieejamās 

pilsētvides fotogrāfijas un mēģināt šīs vietas atrast un nofotografēt no tā paša rakursa, demonstrējot, kā tās izskatās 

mūsdienās. Ikviens aicināts atdzīvināt dzirdēto un redzēto sociālajos medijos, daloties ar atmiľu stāstiem un 

pievienojot tēmturus #ZenitStasti un #PeopleToPeople. 

 

Katrā projekta norises pilsētā ir plānoti arī divi stāstu vakari, kuros tiksies projekta dalībnieki, lai izstāstītu savus 

stāstus un dalītos ar piedzīvoto pirms 50 gadiem. "Zenit stāsti" tematiskie vakari līdz gada beigām norisināsies arī 

Jelgavā un par to norisi informēs Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Jāpiebilst, ka projekta dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar LNB resursiem un projekta partneru novadpētniecības 

materiāliem, lai varētu veikt detalizētu fotoattēlu un tajos redzamo vietu izpēti. Antropoloģe Anna Elizabete Griķe 

apkopos iegūtos stāstus, tos analizēs un gala rezultātā taps publikācijas par katru no projektā iesaistītajām pilsētām, 

kas vēlāk būs pieejamas ikvienam. 

 

Projektu "Zenit stāsti" rīko LNB sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā "People to People Cultural 

Engagement" programmas gaitā, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales 

Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku. 

Galerija: 2 attēli 

 

Publicēts arī: 

 

Stāstīs “Zenit stāstus” 

17.09.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/stastis-zenit-stastus-251814 

Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisināsies projekts “Zenit stāsti” 

15.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/daugavpili-jelgava-un-liepaja-norisinasies-projekts-zenit-stasti-251787 

Jelgavā norisināsies projekts "Zenit stāsti" 

16.09.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1600203600&cat=10&art=49973 

В Елгаве пройдет познавательный проект для школьников «Zenit stāsti» 

17.09.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/stastis-zenit-stastus-251814
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/daugavpili-jelgava-un-liepaja-norisinasies-projekts-zenit-stasti-251787
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1600203600&cat=10&art=49973
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http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39482 

 

 

Miezītes bibliotēkā - dimanta gleznu un zīmuļu izstāde 

19.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-dimanta-gleznu-un-zimulu-izstade/ 

 

Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100a otrajā stāvā 

apskatāma Aijas un Alda Feldmaľu zīmuļu kolekcijas izstāde, 

kā arī A.Feldmanes dimanta glezas. Izstāde apskatāma līdz 7. 

novembrim. 

 

Izstādē apskatāma mākslinieku 1400 zīmuļu kolekcija no 

visas pasaules. Vienlaikus apmeklētāji var iepazīties ar 

zīmuļu vēsturi un izlasīt tematisku pasaku par šo 

rakstāmpiederumu. Tāpat ikviens var novērtēt A.Feldmanes 

dimanta gleznas, kurās attēlota daba - ziedi un dzīvnieki. 

 

Foto: Jelgavas pilsēta. 

Galerija: 4 attēli. 

 

 

24. septembrī – Aizmāršīgo lasītāju diena bibliotēkās 

23.09.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/24-septembri-aizmarsigo-lasitaju-diena-bibliotekas-1/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru mēnesi tiek rīkota Aizmāršīgo 

lasītāju diena, kuras laikā var nodot bibliotēkā paľemtās grāmatas, 

nemaksājot kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas vai 

sabojātas, tās var aizvietot ar līdzvērtīgām. Šajā mēnesī Aizmāršīgo 

lasītāju diena Jelgavas pilsētas bibliotēkā un visās tās filiālēs – 

bērnu bibliotēkā "Zinītis", Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes 

bibliotēkā – notiks 24. septembrī. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs. 

Publicēts arī: 

 

24. septembrī – Aizmāršīgo lasītāju diena Jelgavas bibliotēkās 

23.09.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/24-septembri-aizmarsigo-lasitaju-diena-jelgavas-bibliotekas-251976 

 

 

  

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39482
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-dimanta-gleznu-un-zimulu-izstade/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/24-septembri-aizmarsigo-lasitaju-diena-bibliotekas-1/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/24-septembri-aizmarsigo-lasitaju-diena-jelgavas-bibliotekas-251976
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 10.2020.  

 

 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 22 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 105 

 Facebook JPB sekotāju skaits – 1012 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 883 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 648 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  7 

www.zz.lv  9 

www.jelgavniekiem.lv  2 

www.novaja.lv  3 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 0 

Citi 0 

Kopā 21 

 

 

Bibliotēka aicina aplūkot divpadsmit autoru mākslas izstādi "Mežs" 

02.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-aplukot-divpadsmit-autoru-makslas-izstadi-mezs/ 

 

Svētdien, 4. oktobrī, pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, Akadēmijas ielā 26, tiks atklāta 12 

autoru kolektīva darbu izstāde "Meţs". Izstādē būs aplūkojamas gleznas un zīmējumi daţādās tehnikās, kā arī 

miniatūri tekstiliju darbi, informē bibliotēkā. 

 

Savu veikumu bibliotēkas apmeklētājiem parādīs mākslinieces Aiva Bulmere, Anda Buškevica, Ilze Ezerniece, Anna 

Kaltigina, Vita Makra, Inta Paulsone, Ivanda Spulle-Meiere, Nellija Skujeniece, Inga Rudzīte, Dita Veģe, Inita Vilks 

un Mairita Zvirgzdiľa. 

 

Izstādes organizatore un māksliniece Inita Vilks par šo divpadsmit autoru satikšanos mākslā stāsta: "Šajā izstādē 

savas sajūtas un noskaľas pauţ mākslinieces, kuras vieno līdzīgi uzskati dzīvē un mākslā. Meţs ir noslēpumaina un 

brīnumu pilna telpa. Koku, augu un dzīvnieku mājvieta. Cilvēks tajā ir viesis. Meţs izsenis pasakās un teikās arī ir 

pārejas vieta uz citu pasauli, citu esamību.  Romantisma laikmeta iespaidā meţs kļuvis par dabas un harmonijas 

simbolu, pretstatā cilvēku radītajai, tehnokrātiskajai videi. Meţs – tas ir noslēpums, sajūtas, emocijas." 

Izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir apskatāma no 1. oktobra līdz 31. oktobrim bibliotēkas darba laikā – darbdienās 

no pulksten 10 līdz 19, bet svētdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00. Sestdienās bibliotēka ir slēgta. 

 

Izstādes apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās 

drošības prasības. 

 

Galerija: 2 attēli. 

 

Publicēts arī: 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina aplūkot divpadsmit autoru mākslas izstādi "Mežs" 

03.10.2020. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-aplukot-divpadsmit-autoru-makslas-izstadi-mezs/
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https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-aplukot-divpadsmit-autoru-makslas-izstadi-

mezs-252208 

Bibliotēka aicina aplūkot izstādi “Mežs” 

02.10.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1601586000&cat=10&art=50091 

Библиотека приглашает на художественную выставку «Лес» 

01.10.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39601 

 

 

Miezītes bibliotēka aicina uz Dambretes rītu 

07.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aicina-uz-dambretes-ritu/ 

 

Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100a 10. un 24. 

oktobrī pulksten 11 notiks Dambretes rīti kopā ar 

vairākkārtējo Latvijas čempionu dambretē un 

pasaules čempionāta turnīra dalībnieku jelgavnieku 

Vladislavu Vesperi, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. 

 

V.Vesperis ir Latvijas vīriešu čempionāta dambretē 

uzvarētājs 2000. gadā un 2011. gadā, kā arī 

daudzkārtējs Latvijas vīriešu komandu čempionāta 

uzvarētājs Dambretes attīstības biedrības komandas 

sastāvā, Prāgas starptautiskā turnīra uzvarētājs 1999. gadā, 3. vietas ieguvējs Partenē (Francija) starptautiskajā turnīrā 

1997. gadā, kā arī bijis pasaules čempiona titula pretendentu turnīra dalībnieks 2002. gadā. Kopš 2002. gada viľš ir 

arī starptautiskais meistars dambretē. 

 

V.Vespera ceļš pretī dambretei aizsācies jau pirmajā klasē, tomēr nopietni spēlei viľš pievērsies sestajā klasē, kad 

gūti pirmie panākumi – godalgotas vietas jauniešu čempionātos. Sākotnēji viľš trenējies Ventspilī pie trenera Viktora 

Lasmaľa. Raksturojot savu aizraušanos, V.Vesperis skaidro, ka dambretē – sevišķi starptautiskajā dambretē – īpašs ir 

tas, ka tā ir stratēģiska spēle, kas ļauj paredzēt notikumus uz priekšu. Tā ir arī radoša spēle, kas spēlētājam sniedz 

plašas radošās domāšanas un rīcības variēšanas iespējas, tai skaitā pārsteidzošus un neordinārus gājienus un 

risinājumus. 

 

Miezītes bibliotēkā stāsta, ka pasākums bibliotēkā galvenokārt notiks kā spēle, V.Vesperim aizvadot seansus ar 

pasākuma dalībniekiem, taču tiks atbildēts arī uz interesējošiem jautājumiem. Pirmoreiz šāds pasākums aizvadīts 

janvārī, savukārt oktobrī tas notiks divreiz. 

 

Pasākuma apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās 

drošības prasības. 

 

 

Grāmatas un bibliotekāri satiekas fotogrāfijās kultūras namā 

07.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramatas-un-bibliotekari-satiekas-fotografijas-kulturas-nama/ 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-aplukot-divpadsmit-autoru-makslas-izstadi-mezs-252208
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-aicina-aplukot-divpadsmit-autoru-makslas-izstadi-mezs-252208
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1601586000&cat=10&art=50091
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39601
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aicina-uz-dambretes-ritu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gramatas-un-bibliotekari-satiekas-fotografijas-kulturas-nama/
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Trešdien Jelgavas kultūras namā atklāta fotomākslinieka 

Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde "Jelgava. 

Bibliotēka. Mēs. Simtgades impresijas. Grāmata". "Tā ir 

savdabīga un viena otru papildinoša divu izstāţu 

simbioze, kurā līdztekus mākslinieciskiem grāmatu 

fotoattēliem apcerīgās rudens noskaľās ir redzami arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki 

neierastā ampluā," teikts izstādes pieteikumā. 

 

Svinot Jelgavas pilsētas 100. dzimšanas dienu, vasarā 

bibliotēkā bija skatāma izstāde "Jelgava. Bibliotēka. 

Mēs". Tā īpaša ar to, ka fotogrāfijās redzami 40 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki. 

Šobrīd šī izstāde eksponēta Jelgavas kultūras namā, un to papildina 10 lielformāta fotogrāfijas, kuru centrālais tēls ir 

grāmatas – bibliotēkas un ikdienas dzīves sastāvdaļa. 

 

Fotomākslinieks J.Zēbergs šajā izstādē fotogrāfijās ir apvienojis bibliotekārus, caur fotoobjektīvu notverot katra 

bibliotēkas darbinieka raksturu un tēlu, un grāmatas. Fotografēšana notika pavasarī, iemūţinot visus Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas un tās filiāļu darbiniekus. "Jā, mums nākuši klāt daţi jauni kolēģi, un varbūt būs jādomā par izstādes 

turpinājumu," piebilst Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariľa. 

 

Atklāšanā klātesošos priecēja jaunrades nama "Junda" ansamblis "Lai skan" un Pārlielupes bibliotēkas bērnu un 

jauniešu teātra pulciľš "Teatrēni". 

 

Jāpiebilst, ka fotoizstāde tapusi par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas pilsētas Kultūras padomes 

atbalstītā projekta "Bibliotekārs caur fotoobjektīvu" gaitā. 

 

Foto: Jelgavas pilsēta 

Galerija: 13 attēli 

 

Publicēts arī: 

 

Grāmatas un bibliotekāri satiekas fotogrāfijās Jelgavas kultūras namā 

06.10.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/gramatas-un-bibliotekari-satiekas-fotografijas-jelgavas-kulturas-nama-252354 

 

 

"Zinītī" – ģimenes diena moderno tehnoloģiju gaisotnē 

11.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-gimenes-diena-moderno-tehnologiju-gaisotne/ 

 

Arī šogad norisināsies Jelgavas pilsētas bibliotēkas rudens brīvlaika aktivitātes bērniem "Rudens raibumiľi", kas 

apmeklētājus gaidīs 17. oktobrī no pulksten 11 līdz 14 bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis". "Rudens raibumiľu" 

jaunā mājvieta sniegs vēl plašākas aktivitāšu iespējas nekā līdz šim, īpašu uzsvaru liekot uz modernajām 

tehnoloģijām, tāpēc gaidīti kā bērni un jaunieši, tā arī viľu vecāki, informē bibliotēkā. 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja Dace Labdzere atklāj, ka bibliotēka ir sagatavojusi ļoti interesantu 

programmu, kas patiks gan vecākiem, gan bērniem un jauniešiem: "Ikviens 3D vidē planšetē vai viedtālruľa ekrānā 

varēs atdzīvināt paša izkrāsotu zīmējumu, izmantojot populāro lietotni "Quivervision.com". Varēs arī darboties ar 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/gramatas-un-bibliotekari-satiekas-fotografijas-jelgavas-kulturas-nama-252354
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-gimenes-diena-moderno-tehnologiju-gaisotne/
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bibliotēkas "Lego" robotu un kopā ar vecākiem vai draugiem spēlēt datorspēles ar spēļu konsoli. Tāpat būs radošā 

meistardarbnīca "Akmens, šķēres, papīriľš", kā arī ikviens tiks aicināts darboties ar rudens krāsām, radot savas 

glezniľas." Pasākuma viesi varēs tuvāk iepazīt jaunās "Zinīša" ēkas vēsturi apaļajā zālē, bet drosmīgākos gaidīs 

simultānseanss ar Latvijas čempionu dambretē Vladislavu Vesperi. 

 

Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" šogad piedzīvoja vienu no nozīmīgākajiem notikumiem savā pastāvēšanas 

vēsturē – pārcelšanos uz jaunām telpām rekonstruētā vēsturiskā ēkā Zemgales prospektā 7. Rekonstrukcijas darbi 

ilga vairāk nekā divus gadus, un to rezultāts ir mūsdienīga un moderna vide, kuru var izmantot ikviens. "Zinīša" 

vadītāja piebilst, ka bibliotēkas un jaunrades nama "Junda" pastāvēšana vienā ēkā ir lielisks ieguvums pilsētniekiem, 

jo ikviens "Jundas" apmeklētājs brīvo laiku pirms, pēc un starp nodarbībām var droši pavadīt bibliotēkas telpās, 

izmantojot tās kā satikšanās vietu, kur var ne tikai lasīt, bet arī klausīties mūziku, spēlēt spēles, klusumā pildīt 

mājasdarbus, parunāties ar draugiem, uzlādēt savu tālruni vai arī vienkārši atpūsties. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

 

Bibliotēka maina kārtību, kādā tiek nodotas paņemtās grāmatas 

16.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-2020-10-

16/ 

 

Lai ierobeţotu Covid-19 izplatību un pēc iespējas ilgāk saglabātu iespēju 

apkalpot lasītājus klātienē, sākot ar 16. oktobri Jelgavas pilsētas 

bibliotēka un tās filiāles maina kārtību, kādā tiek nodotas paľemtās 

grāmatas. 

 

Aicinām ikvienu lasītāju Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 

un bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" Zemgales prospektā 7 grāmatas 

nodot pašapkalpošanās iekārtā. Savukārt Pārlielupes bibliotēkā un 

Miezītes bibliotēkā, kur šādu iekārtu vēl nav, lasītāji grāmatas varēs 

ievietot īpaši iekārtotā grāmatu nodošanas kastē bibliotēkas iekštelpās, 

īpaši tam norādītā vietā. Nodotās grāmatas 3 dienas atradīsies karantīnā, 

un tikai pēc tam bibliotekāri tās apstrādās un novietos atpakaļ plauktā. 

Laikā, kad bibliotēka slēgta, kā ierasts, grāmatas var nodot arī grāmatu nodošanas iekārtā ārpus bibliotēkas ēkas, 

Akadēmijas ielā 26. 

Arī grāmatu izsniegšana Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 un "Zinītī" pēc iespējas notiek tikai ar 

pašapkalpošanās iekārtas starpniecību, tādējādi mazinot rindas un saīsinot bibliotēkā pavadīto laiku. 

 

Tāpat bibliotēka īpaši šajā laikā aicina rezervēt grāmatas un pagarināt to nodošanas termiľu attālināti – caur e-

katalogu. 

 

Atgādinām, ka, ierodoties bibliotēkā, ir jāuzvelk sejas maska un jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem. Bibliotēka 

nodrošina iespēju mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī regulāri vēdina telpas un dezinficē virsmas. 

 

Informācija un foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

Bibliotēka maina kārtību, kādā tiek nodotas paņemtās grāmatas 

22.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-2020-10-16/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-2020-10-16/
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
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https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-252653 

Jelgavas pilsētas bibliotēka maina kārtību, kādā tiek nodotas paņemtās grāmatas 

16.10.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-

gramatas-252549 

Mainīta kārtība, kādā var nodot grāmatas 

17.10.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1602882000&cat=10&art=50199 

Библиотека меняет порядок возврата взятых книг 

16.10.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39708 

 

 

Zinītī” atcelta ģimenes diena "Rudens raibumiņi" 

16.10.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ziniti-atcelta-gimenes-diena-rudens-raibumini-252533 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka informē, ka iepriekš izsludinātā ģimenes 

diena "Rudens raibumiľi", kas bija paredzēta bērnu un jauniešu 

bibliotēkā "Zinītis" 17. oktobrī, diemţēl ir atcelta epidemioloģiskās 

situācijas dēļ, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.  

 

Foto: no arhīva. 

 

 

 

 

Bibliotēka aicina uz diskusiju “Industriālās attīstības ceļi un gaita mūsdienu pasaulē un Jelgavā” 

17.10.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-aicina-uz-diskusiju-industrialas-attistibas-celi-un-gaita-musdienu-

pasaule-un-jelgava-252559 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā Krišjāľa Barona zālē 22. oktobrī no pulksten 15 līdz 16.30 notiks seminārs–diskusija 

―Industriālās attīstības ceļi un gaita mūsdienu pasaulē un Jelgavā‖ uz kuru tiek aicināti gan uzľēmēji, pedagogi un 

studenti, gan arī ikviens klausītājs, kuru interesē Jelgavas un Latvijas attīstība raţošanas nozarēs ar augstu pievienoto 

vērtību, informē bibliotēka. 

 

Diskusijā ar aktuālām tēmām uzstāsies sabiedrībā pazīstamas personas. Bijušais Ministru prezidents Ivars Godmanis 

uzstāsies ar tēmu "Globālās tendences inovatīvai industriālai attīstībai pasaulē un tās mācības Latvijai".  Akadēmiķis, 

Elektro nikas un datorzinātľu institūta direktors Modris Greitāns runās par "Mākslīgā intelekta, IT un robotikas 

sniegtajām iespējām Eiropas un Latvijas tehnoloģiju attīstībai". Pazīstamais inţenieris un autobūvētājs Andris 

Dambis sagatavojis prezentāciju "Sacīkšu un inovatīvas autobūves pieredze un iespējas Latvijā". SIA "Laflora" 

valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks atklās "Laflora" vēja parka un zaļās industriālās zonas ieceri Jelgavas novadā.  

 

Pasākumu vadīs moderators, Latvijas Zinātľu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Tiks nodrošināta arī pasākuma 

straumēšana bibliotēkas Facebook kontā www.facebook.com/ https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka.  

 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-252653
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-252549
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-pilsetas-biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas-252549
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1602882000&cat=10&art=50199
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39708
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/ziniti-atcelta-gimenes-diena-rudens-raibumini-252533
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-aicina-uz-diskusiju-industrialas-attistibas-celi-un-gaita-musdienu-pasaule-un-jelgava-252559
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-aicina-uz-diskusiju-industrialas-attistibas-celi-un-gaita-musdienu-pasaule-un-jelgava-252559
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka
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Seminārs–diskusija tiks organizēta saskaľā ar Sanitāro protokolu. Bibliotēka uzraudzīs apmeklētāju plūsmu un 

piedāvās iespēju mazgāt un dezinficēt rokas. Bibliotēka arī aicina apmeklētājus būt atbildīgiem par savu un 

līdzcilvēku veselību, ievērot 2 metru distanci vienam no otra. 

 

Foto: no Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājaslapas. 

 

Publicēts arī: 

 

Библиотека приглашает на семинар - дискуссию «Пути и ход индустриального развития в 

современном мире и Елгаве» 

12.10.2020. 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39666 

 

 

Bibliotēka aicina uz grāmatas "Baiba" atvēršanas svētkiem 

19.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-uz-gramatas-

baiba-atversanas-svetkiem/ 

 

25. oktobrī pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē 

notiks Rasmas Urtānes un Baibas Rivţas grāmatas "Baiba" atvēršanas svētki. 

Monogrāfijā no cilvēku liecībām un dzīvesstāstiem, balstoties uz faktiem, 

apskatītas profesores B.Rivţas dzimtas tradīcijas, paaudţu gadsimtiem ilgā 

attīstība, dzīves gudrības un vērtības, informē universitātē. 

 

B.Rivţa ir Latvijas ekonomiste, augstskolas pasniedzēja un politiķe, Latvijas 

Lauksaimniecības un meţa zinātľu akadēmijas prezidente, Latvijas 

Augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas 

Zinātnes konsulatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas 

un dabas zinātľu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, Latvijas 

Zinātľu akadēmijas viceprezidente un akadēmiķe. Bijusi arī Izglītības un zinātnes ministre, kā arī 9. Saeimas 

deputāte. Jelgavniekiem B.Rivţa ir labi pazīstama arī kā LLU pasniedzēja un profesore.  

 

Grāmatā caur spīta, virzības uz sasniegumiem, mīlestības un veiksmju, sāpju un kritienu, karjeras kāpľu prizmu, ir 

izstāstīta akadēmiķes dzīve, sākot no stāstiem par B.Rivţas ģimeni, dzīvi Jelgavā, skolas un studiju gadiem. Īpaši 

tiek izcelti darba gadi, kā arī zinātniskā darbība. Nodaļā "Sieviete var" lasāms par to, kā B.Rivţa kopā ar 

domubiedrenēm nolēma apvienot Jelgavas enerģiskās sievietes, kurām ir interese uzľēmējdarbībā, dibinot 

organizāciju "Astra". Īpaši aizkustinošas ir profesores attiecības ar dzīvesbiedru, LLU Informācijas tehnoloģiju 

fakultātes profesoru, vadošo pētnieku Pēteri Rivţu – nodaļā "Mīlestība mūţa garumā" ir lasāmas vēstules, ko 

B.Rivţa gadu gaitā sakrājusi. 

 

Daudzšķautľaina, ar labirintiem un negaidītiem pavērsieniem, grāmata "Baiba" aptver akadēmiķes dzīvi no daţādiem 

skatupunktiem – tā stāsta gan par kāzu un dzīves jubilejām, gan Triju Zvaigţľu ordeľa iegūšanu, par atmiľām, 

mazbērniem, par darbu kā LLU Ekonomikas fakultātes dekānei un nākotnes plāniem. Grāmatas recenzijā LZA 

Ekonomikas institūta direktore Ľina Linde uzsver: "Ļoti iedvesmojošs, aizraujošs un dziļš dzīvesstāsts, kas māca 

domāt nevis dienu vai gadu, bet gadsimtu griezumā. Grāmata "Baiba", kas tika veidota kā biogrāfija un stāsts par 

vienu drosmīgu un cienījamu dzimtu, manuprāt, ir pārsniegusi biogrāfiskās robeţas, jo ietver sevī kultūrvēsturisku, 

pedagoģisku, zinātnisku un humānistisku vērtību." 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39666
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-uz-gramatas-baiba-atversanas-svetkiem/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-aicina-uz-gramatas-baiba-atversanas-svetkiem/
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Jāpiebilst, ka pirmie grāmatas atvēršanas svētki tika aizvadīti 15. okotbrī LLU. Tajos B.Rivţa izteica pateicību 

līdzautorei Rasmai Urtānei, recenzentiem, savai ģimenei, īpaši – dzīvesbiedram Pēterim, uzsverot, ka tieši viľš esot 

bijis lielākais monogrāfijas kritiķis. Liela nozīme grāmatas tapšanā bija arī Baibas skolotājiem, kuri iedrošinājuši 

bērnībā rakstīt dienasgrāmatu, pateicoties kam profesore savas atmiľas, ikdienas domas un svarīgos dzīves 

notikumus ir pierakstījusi jau no piektās klases. "Ir labi padarīta darba sajūta," uzsvēra B. Rivţa un norādīja, ka šī 

grāmata kalpos kā dzimtas stāstu avots nākamajām ģimenes paaudzēm. 

 

Foto un informācija: LLU; Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

 

Publicēts arī: 

 

Bibliotēkā notiks Rasmas Urtānes un Baibas Rivžas grāmatas "Baiba" atvēršanas svētki 

25.10.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-notiks-rasmas-urtanes-un-baibas-rivzas-gramatas-baiba-atversanas-

svetki-252733 

 

 

Bibliotēkā – tikšanās ar vēsturiski biogrāfisko romānu autoru Jāni Ūdri 

26.10.2020. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-tiksanas-ar-vesturiski-biografisko-romanu-autoru-jani-udri/ 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka rakstnieka un publicista Jāľa Ūdra 75. jubilejas gadā aicina uz tikšanos un sarunu, kas 

29. oktobrī pulksten 17.30 norisināsies bibliotēkas Krišjāľa Barona zālē Akadēmijas ielā 26. Sarunas centrā būs 

J.Ūdra profesionālās gaitas Jelgavā, sarakstītās grāmatas un to misija, vēsture un Latvija. Vienlaikus tikšanās ļaus 

ieskatīties arī autora jaunākā romāna "Ivande Kaija. Sievietes dzelme" saturā un tapšanā.  

"Jānis Ūdris savulaik dzīvojis, strādājis un 

savu ţurnālista karjeru sācis tieši Jelgavā. 

Turklāt kādu laiku viľa darbavieta bijusi 

Lielajā ielā 15 – tajās pašās telpās, kur vēlāk 

atradās mūsu bērnu un jauniešu bibliotēka 

"Zinītis". Jānis Ūdris no 1967. līdz 1971. 

gadam bija Latvijas Radio korespondents 

Jelgavā, un ar mūsu pilsētu rakstniekam 

saistās daudz gaišu un arī neticamu atmiľu un 

piedzīvojumu," stāsta bibliotēkas speciāliste 

Maija Rubauska, uzsverot, ka autora saikne ar 

Jelgavu sniegs sarunai pievienoto vērtību. 

 

J.Ūdris profesionāli darbojas kā rakstnieks un 

publicists. Kopš 2004. gada sarakstījis astoľus 

vēsturiski biogrāfiskus romānus. Pirms gaitām rakstniecībā bijis 1991. gada barikāţu laikā un pirmajos atjaunotās 

Latvijas gados iznākušās Latvijas Zemniecības fonda avīzes "Ābele" (1991–1995) redaktors, kā arī oficiālā laikraksta 

"Latvijas Vēstnesis" ārpolitikas redaktors. Viľa vēsturiskie romāni "Ulmanis. Lielā Kārļa testaments", "Zigfrīda 

Meierovica trīs Annas" un bērnu auditorijai paredzētā grāmata "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" iekļauti 2014. 

gadā tapušā latviešu visu laiku lasītāko grāmatu "Top 100" klāstā. 

 

Pavasarī iznācis J.Ūdra jaunākais romāns "Ivande Kaija. Sievietes dzelme" par rakstnieci, publicisti un politiķi, kura 

sniegusi būtisku ieguldījumu Latvijas nosargāšanā valsts pirmajos gados, Antoniju Lūkinu, kas darbojusies ar 

pseidonīmu Ivande Kaija. Kā uzsver autors, 20. gadsimta sākuma spilgtā personība viľu uzrunājusi ar dedzīgo 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-notiks-rasmas-urtanes-un-baibas-rivzas-gramatas-baiba-atversanas-svetki-252733
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-notiks-rasmas-urtanes-un-baibas-rivzas-gramatas-baiba-atversanas-svetki-252733
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-tiksanas-ar-vesturiski-biografisko-romanu-autoru-jani-udri/
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mīlestību pret Latviju un paveikto bermontiādes laikā – viľa šuvusi karavīru tērpus, publicējusi preses rakstus un 

strādājusi Ārlietu ministrijā, pagūstot arī parūpēties par trim bērniem. Gan šis, gan citi autora darbi pieejami Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs. 

 

Kā informē bibliotēkā, tikšanās tiks organizēta saskaľā ar sanitāro protokolu. Apmeklētāji aicināti būt atbildīgi par 

savu un līdzcilvēku veselību, ievērot divu metru distanci citam no cita. Tāpat kopš 14. oktobra, uzturoties bibliotēkas 

telpās, jālieto sejas maska. Pasākuma laikā bibliotēkas Facebook kontā tiks nodrošināta arī video tiešraide. 

 

Foto: Juris Rozenbergs. 

 

Publicēts arī: 

 

Bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieku Jāni Ūdri (papildināta ar FOTO) 

25.10.2020. 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-notiks-tiksanas-ar-rakstnieku-jani-udri-papildinata-ar-foto-252740 

Aicina uz tikšanos ar Jāni Ūdri 

29.10.2020. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-uz-tiksanos-ar-jani-udri-252835 

  

https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/biblioteka-notiks-tiksanas-ar-rakstnieku-jani-udri-papildinata-ar-foto-252740
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-uz-tiksanos-ar-jani-udri-252835
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 23 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) - 81 

 Facebook JPB sekotāju skaits –1021 

 Draugiem JPB sekotāju skaits – 881 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 649 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  9 

www.zz.lv  2 

www.jelgavniekiem.lv  3 

www.novaja.lv  4 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 2 

Citi 0 

Kopā 20 

 

www.jelgava.lv 

 

1. Jelgavas pilsētas bibliotēka saņem vērtīgu grāmatu iepirkumu 

14.11.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sanem-vertigu-gramatu-iepirkumu/ 

 

Novembra sākumā Jelgavas pilsētas bibliotēka no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saľēma apjomīgu grāmatu 

iepirkumu, kas sagādāts vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām gaitā. Pilsētas bibliotēka 

un tās filiāles - Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" - pateicoties 

iepirkumam ieguvušas kopumā 176 grāmatas. 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka saľem vērtīgu grāmatu iepirkumu 2 

Ľemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un 

tulkotājus -, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu 

izdevumiem, Latvijas valdība 2020. gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt 

finansējumu 300 000 eiro apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vērtīgo 

grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai. 

 

Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas individuālās krājuma komplektēšanas 

vajadzības un izstrādāto profilu, kā arī izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, bibliotēku 

darbinieki iesaistījās grāmatu nosaukumu un eksemplāru skaita izvēlē. 

 

"Kopskaitā esam saľēmuši 176 grāmatas par kopsummu 1541 eiro. Ir uzsācies darbs pie grāmatu apstrādes un 

plānojam uz tuvāko Jauno grāmatu dienu, kas paredzēta 19. novembrī, tās jau piedāvāt lasītājiem," informē Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska. Ārkārtējās situācijas laikā Jauno grāmatu diena notiks izstādes veidā. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibiotēka 

Galerijā pievienotas 2 bildes  

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-sanem-vertigu-gramatu-iepirkumu/
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2. Bibliotēka iepazīstina ar novembra grāmatu papildinājumu  

26.11.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-novembra-gramatu-papildinajumu/?category=4  

 

 

Novembris Jelgavas pilsētas bibliotēkā bijis bagāts ar jaunu grāmatu birumu. Ar jaunākajiem darbiem, kurus lasītāji 

var arī rezervēt ľemšanai uz mājām, bibliotēka iepazīstina savā mājaslapā. 

 

"Sirds un sveču siltuma piepildīti aizvadīti valsts svētki, Hercoga Jēkaba laukumā lielā egle jau māj Ziemassvētku 

gaidās. Bibliotēkas logi mirdz gaiši, aicina ienākt un paľemt jaunu grāmatu, lai adventa vakaros ļautos lasīšanas 

burvībai. Mūsu plauktos atkal jaunas grāmatas un iemīļotu grāmatu svaigi eksemplāri. Tā kā esam aicināti 

Ziemassvētkus pavadīt mierīgā gaisotnē, tad varbūt laba dāvana būs atvēlēt sev netraucētas stundas lasīšanai. 

Pieslēgties radiem un draugiem tiešsaistē un atjaunot priekšā lasīšanas tradīciju. Grāmatas gaida lasītājus. Lai 

veselība, dzīvesprieks un lasītkāre mūsu sabiedrotie," novēl bibliotēkā. 

  

Novembra jaunumu saraksts, grāmatu apraksti un saites to rezervācijai atrodamas ŠEIT. 

 

3. Projekta “Zenit stāsti”papildina bibiotēkas vēstures arhīvus  

23.11.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/projekta-zenit-stasti-papildina-bibliotekas-vestures-arhivus/?category=4   

 

 

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, no šā gada septembra līdz 

2021. gada janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinās projekts "Zenit stāsti". Tā gaitā Jelgavas jaunieši tiek 

aicināti uzrunāt radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, un fiksēt viľu stāstus, tādējādi 

piedaloties vērienīgā digitalizācijas akcijā, kas ļaus laikmeta liecības saglabāt nākamajām paaudzēm. 

 

"Projekts "Zenit stāsti" Jelgavā primāri bija mērķēts uz sadarbību ar mazākumtautību skolām, un jāsaka, ka Covid-19 

daţādo ierobeţojumu dēļ tas ieguvis ļoti vērtīgu pavērsienu. Proti, aicinājumam iesaistīties projektā ir atsaukušies 

Jelgavas brīvprātīgie jaunieši, kuriem intervijas sniedz Jelgavas mazākumtautību nacionālo kultūras biedrību biedri. 

Jauniešu iegūtās fotogrāfijas tiek apstrādātas un digitalizētas, bet līdz gada beigām tās tiks pievienotas Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas novadpētniecības digitālajai kolekcijai, un daļa no tām – portālam www.zudusilatvija.lv. 26. 

novembrī pulksten 16 plānots arī tiešsaistes stāstu vakars "Zoom" platformā, kurā brīvprātīgie jaunieši dalīsies ar 

iegūtajiem stāstiem un foto, kā arī pārdomām par uzzināto," informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas 

nodaļas vadītāja projekta kuratore Jelgavā Baiba Īvāne, kura par jauniešu iesaisti saka paldies Sabiedrības 

integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistiem Oskaram Šulcam un Lindai Voverei. 

  

Projektā ir iesaistījušās arī Jelgavas 5. vidusskolas skolotājas Inna Čerľicova un Inguna Bernāne, kuras devušas 

saviem audzēkľiem uzdevumu intervēt radiniekus, kas atminas dzīvi Jelgavā pirms 50 gadiem, kā arī pārskatīt viľu 

fotoalbumus. Projektam atsaukusies arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotāja Dagnija Jākobsone ar saviem 

audzēkľiem. Kā stāsta B.Īvāne, Mūzikas vidusskolas jauniešu iegūtie stāsti ir ne tikai par Jelgavu, bet arī citām 

Latvijas vietām, kurās minētajā laika periodā dzīvojuši viľu radinieki, tādējādi jaunieši mudināti par ģimenes vēsturi 

domāt ne tikai savas dzīvesvietas kontekstā. 

  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-novembra-gramatu-papildinajumu/?category=4
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/gramatu-papildinajums-novembri-1216/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/projekta-zenit-stasti-papildina-bibliotekas-vestures-arhivus/?category=4
http://www.zudusilatvija.lv/
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Savukārt skolotāja D.Jākobsone nodevusi bibliotēkai daļu sava privātā arhīva fotogrāfiju digitālās kopijas, kurās 

redzama Jelgavas pilsētvide projektā pētītajā laika posmā, un arī šis dāvinājums bagātinās pilsētas bibliotēkas 

novadpētniecības kolekciju. "Projekts turpinās, tāpēc vēlamies aicināt ikvienu iedzīvotāju pārskatīt savus privātos 

fotoalbumus un nodot digitalizācijai fotogrāfijas, kurās redzama Jelgavas pilsētvide 20. gadsimta 60.-80. gados. 

Oriģināli tiks atdoti atpakaļ, taču digitālās kopijas ar īpašnieka atļauju tiks pievienotas bibliotēkas novadpētniecība 

kolekcijai un daļa no tām – Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajai kolekcijai "Zudusilatvija.lv", tā saglabājot un 

padarot pieejamas plašākai sabiedrībai vizuālās liecības par pagājušā gadsimta Jelgavu," uzsver B.Īvāne. 

Kontaktinformācija: 63046587, 63046713, info@biblioteka.jelgava.lv vai baiba.Ivane@biblioteka.jelgava.lv. 

  

Projektu "Zenit stāsti" rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā "People 

to People Cultural Engagement" programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas 

bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku. Projekta stāstus apkopos 

antropoloģe Anna Elizabete Griķe, tie tiks analizēti un rezultātā taps publikācijas par katru no iesaistītajām pilsētām, 

tāpēc, pateicoties jauniešu un iedzīvotāju iesaistei, tiks ne vien papildināti vēstures arhīvi, bet arī veikts pētniecisks 

ieskats sabiedrībā, kāda tā bija pirms vairāk nekā 40 gadiem. 

 

Foto: Santa Bane 

 

4. Tapusi ceturtā bibliotēkas simtgades publikācija 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tapusi-ceturta-bibliotekas-simtgades-publikacija/?category=4   

22.11.2020 

 

5. Bibliotēka iepazīstina ar baltkrievu literatūru 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-baltkrievu-literaturu/?category=4 19.11.2020 

Literatūra ir neatľemama ikvienas nācijas identitātes daļa, tāpēc Jelgavas pilsētas bibliotēka, pauţot atbalstu 

baltkrieviem viľu ceļā uz brīvību, aicina ikvienu jelgavnieku 

iepazīties ar baltkrievu kultūru, lasot mūsdienu baltkrievu 

literatūru. Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iegādājusies septiľus 

romānus – zīmīgus un augstvērtīgus mūsdienu baltkrievu 

literatūras paraugus, trīs mūsdienu baltkrievu autoru darbus, 

kuri nu pieejami ikvienam interesentam. 

 

"Baltkrievijā jau ceturto mēnesi pēc kārtas notiek tautas 

nerimstoši un nevardarbīgi protesti pret nelikumīgām valsts 

prezidenta vēlēšanām, diktatūru, pretī saľemot nelikumīgus 

masveida arestus, spēka struktūru vardarbību, nevainīgu 

cilvēku nogalināšanu. Mūsu kaimiľiem ir nepieciešams 

atbalsts! Tas var būt daţāds – politisks, finansiāls vai cits. Bet 

ikviens no mums var atbalstīt baltkrievus, iepazīstoties ar viľu kultūru, mākslu, literatūru," skaidro Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, piebilstot: "Novembrī mēs, latvieši, īpaši atceramies visus tos, 

kas ir cīnījušies, krituši un iestājušies par mūsu brīvību. Mēs esam lepni un laimīgi, ka mums ir sava, brīva Latvija. 

Taču novembris var būt arī mēnesis, kurā neaizmirst, ka joprojām pasaulē ir nācijas, kas cīnās par savām tiesībām 

būt brīviem. Par tiesībām būt. Arī tepat, kaimiľos." 

  

Jelgavas pilsētas bibliotēka iepazīstina ar trim baltkrievu autoriem: Algirdu Bahareviču, Svetlanu Aleksijeviču 

un Viktoru Martinoviču. Vairāk par autoru darbiem – ŠEIT. Grāmatas var pasūtīt elektroniskajā kopkatalogā vai 

zvanot pa tālruni 63046587. 

  

mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
mailto:baiba.Ivane@biblioteka.jelgava.lv
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tapusi-ceturta-bibliotekas-simtgades-publikacija/?category=4
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-baltkrievu-literaturu/?category=4
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/atbalsti-kaiminus--lasi-augstvertigu-baltkrievu-literaturu-1214/
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
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Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 
Publicēts vēl:  

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/musdienu-baltkrievu-literatura-biblioteka-253414 

 

6. Saīsināts bibliotēkas darba laiks 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/17-novembri-saisinats-pilsetas-biblioteku-darba-laiks/?category=4 

17.11.2020 

 

7. Zinītī var iepazīt zemes dzīļu dārgumus 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-var-iepazit-zemes-dzilu-dargumus/?category=4 12.11.2020 

Līdz 16. decembrim bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" Zemgales prospektā 7 var aplūkot Latvijas Universitātes 

(LU) muzeja ģeoloģijas kolekcijas paraugu interaktīvo izstādi "Dārgumi Latvijas zemes dzīlēs", ko bibliotēka velta 

ikvienam jelgavniekam Latvijas 102. dzimšanas dienā. 

 

Izstādē apskatāmi Latvijas zemes ieţi no devona perioda, kas noslēdzās pirms vairāk nekā 350 miljoniem gadu, 

kvartāra perioda, kas aizsākās pirms 2,5 miljoniem gadu, un ietver arī mūsdienas. Izstādes veidotāja ir LU ģeoloģijas 

zinātľu doktore un LU muzeja eksperte Vija Hodireva, kura kopš 1992. gada ir arī muzeja krājuma glabātāja. 

Eksponāti atklāj, ko varam uzzināt par pagātni no zemē atrodamajām ģeoloģiskajām liecībām un kāds ir daţādu ieţu 

praktiskais pielietojums mūsdienās. 

  

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja Dace Labdzere stāsta, ka izstādes kodolu veido 25 ieţu un fosiliju 

paraugu oriģināli, kas izcelti no zemes dzīlēm tepat Latvijā. Starp paraugiem sastopamas sarkanās un baltās kvarca 

smiltis, sarkanais smilšakmens, šūnakmens, ģipšakmens, daţādi mālu veidi, bruľuzivju pārakmeľojumi un citi 

vērtīgi atradumi. Izstāde papildināta ar ieţu atsegumu fotogrāfijām, LU muzeja ekspertes V.Hodirevas sagatavotu 

videolekciju par izstādē redzamajiem eksponātiem un lielisku 30 grāmatu izlasi no Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

fonda par Latvijā un pasaulē sastopamajiem ieţiem, kas interesēs gan mazos, gan lielos lasītājus, un jo īpaši 

skolēnus, kas mācās ģeogrāfiju un dabas zinības. Izstādes tapšanā savu artavu devis arī Ģederta Eliasa Jelgavas 

Vēstures un mākslas muzejs, kas nodrošinājis bibliotēku ar specializētām vitrīnām eksponātu uzglabāšanai. 

  

Svarīgi piebilst, ka sabiedrības veselības drošības nolūkos bibliotēkā ir jāievēro divu metru distance no apkārtējiem, 

savukārt visiem, kas vecāki par 13 gadiem, jālieto sejas aizsargmaska. Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja nomazgāt 

un dezinficēt rokas, kā arī regulāri tiek vēdinātas telpas un dezinficētas virsmas. Ar visiem ierobeţojumiem un 

izmaiľām apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā var iepazīties mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv. 

  

Foto: Jelgavas pilsēta 

  

Informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts arī:  

 
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39843 
 

8. Bibliotēkā uzplaukst krāsas autoru kolektīva mākslas izstāde  “Ziedi”  

01.11.2020 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-uzplaukst-krasas-autoru-kolektiva-makslas-izstade-ziedi-1-

1/?category=4   

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/musdienu-baltkrievu-literatura-biblioteka-253414
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/17-novembri-saisinats-pilsetas-biblioteku-darba-laiks/?category=4
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-var-iepazit-zemes-dzilu-dargumus/?category=4
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39843
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-uzplaukst-krasas-autoru-kolektiva-makslas-izstade-ziedi-1-1/?category=4
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-uzplaukst-krasas-autoru-kolektiva-makslas-izstade-ziedi-1-1/?category=4
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9. Bibliotēkā varēs aplūkot studijas Mansards audzēkņu darbu izstādi 

29.11.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-vares-aplukot-studijas-mansards-audzeknu-darbu-

izstadi/?category=4   

 

Noslēdzoties Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades gadam, no 1. līdz 30. decembrim ikviens aicināts aplūkot Raita 

Junkera vadītās mākslas studijas "Mansards" 

audzēkľu darbu izstādi "Vai redzi? Bibliotēka!", 

kas būs apskatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas centrā, bet jaunajā gadā - arī 

bibliotēkas filiālēs. 

 

Izstādē ietverti studijas "Mansards" 18 audzēkľu 

vecumā no 9 līdz 16 gadiem daţādās tehnikās 

veidoti zīmējumi, kuros redzama Jelgavas 

pilsētas bibliotēka un tās trīs filiāles – 

Pārlielupes bibliotēka, bibliotēka "Miezīte", kā 

arī bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", kura 

pavisam nesen pārcēlusies uz savu jauno 

mājvietu Zemgales prospektā 7. 

  

Bibliotēka aicina ikvienu interesentu palūkoties uz ierastajām bibliotēku ēkām ar citām acīm – jaunās krāsās un 

neparastos rakursos. Izstādes iniciatore ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Latvijas 

Universitātes doktora studiju programmas "Komunikācijas zinātne" doktorante Baiba Īvāne, kuras promocijas 

pētījums saistīts ar Jelgavas pilsētas bibliotēku ēkām un to vietas identitātes problemātiku. 

  

Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā: darbdienās no pulksten 10 līdz 19, svētdienās no pulksten 10 līdz 17. 

Sestdienās bibliotēka ir slēgta. 

  

Bibliotēka atgādina, ka sabiedrības veselības drošības nolūkos bibliotēkā ir jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem 

un visiem, kas vecāki par 13 gadiem, jāvalkā sejas aizsargmaska. Bibliotēka nodrošina iespēju mazgāt un dezinficēt 

rokas, kā arī regulāri vēdina telpas un dezinficē virsmas. Ar visiem ierobeţojumiem un izmaiľām apmeklētāju 

apkalpošanā var iepazīties mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv. 

 

  

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

      

Publicēts arī: 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vai-redzi-biblioteka-253605  

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1606168800&cat=10&art=50478 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39988 

 

 

 

 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-vares-aplukot-studijas-mansards-audzeknu-darbu-izstadi/?category=4
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-vares-aplukot-studijas-mansards-audzeknu-darbu-izstadi/?category=4
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vai-redzi-biblioteka-253605%2029.11.2020
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1606168800&cat=10&art=50478
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39988
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www.zz.lv 

 

1. Vai redzi bibotēka 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vai-redzi-biblioteka-253605  

29.11.2020 

 

Noslēdzoties Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades gadam, no 1. līdz 30. decembrim bibliotēka aicina aplūkot Raita 

Junkera vadītās mākslas studijas ―Mansards‖ audzēkľu darbu izstādi ―Vai redzi? Bibliotēka!‖, kas būs redzama 

bibliotēkas Informācijas centrā, bet jaunajā gadā arī tās filiālēs.  

Izstādē ietverti studijas ―Mansards‖ 18 audzēkľu vecumā no deviľiem līdz 16 gadiem daţādās tehnikās veidoti 

zīmējumi, kuros atainota Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās trīs filiāles – Pārlielupes bibliotēka, bibliotēka ―Miezīte‖, 

kā arī bērnu un jauniešu bibliotēka ―Zinītis‖.  Ikviens interesents aicināts palūkoties uz ierastajām bibliotēku ēkām ar 

citām acīm – jaunās krāsās un neparastos rakursos. Bibliotēkas vienmēr ir kopā ar jelgavniekiem un viesiem – atliek 

vien pacelt acis un ieraudzīt tās. 

Kā skaidro bibliotēkā, izstādes iniciatore ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Latvijas 

Universitātes doktora studiju programmas ―Komunikācijas zinātne‖ doktorante Baiba Īvāne, kuras promocijas 

pētījums saistīts ar Jelgavas pilsētas bibliotēku ēkām un to vietas identitātes problemātiku. 

Izstāde apskatāma darba dienās no pulksten 10 līdz 19, svētdienās no 10 līdz 17. Sestdienās bibliotēka ir slēgta. 

 

2. Mūsdienu baltkrievu literatūra bibliotēkā.  

21.11.2020 

 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/musdienu-baltkrievu-literatura-biblioteka-253414  

 

Literatūra ir neatľemama ikvienas nācijas identitātes daļa, tāpēc Jelgavas pilsētas bibliotēka, pauţot atbalstu 

baltkrieviem viľu ceļā uz brīvību, aicina ikvienu jelgavnieku iepazīties ar baltkrievu kultūru, lasot mūsdienu 

baltkrievu literatūru, vēsta bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne. Jelgavas pilsētas bibliotēka ir 

iegādājusies septiľus romānus – zīmīgus un augstvērtīgus mūsdienu baltkrievu literatūras paraugus, trīs mūsdienu 

baltkrievu autoru darbus, kuri nu pieejami ikvienam interesentam.  

―Baltkrievijā jau ceturto mēnesi pēc kārtas notiek tautas nerimstoši un nevardarbīgi protesti pret nelikumīgām valsts 

prezidenta vēlēšanām, diktatūru, pretī saľemot nelikumīgus masveida arestus, spēka struktūru vardarbību, nevainīgu 

cilvēku nogalināšanu. Mūsu kaimiľiem ir nepieciešams atbalsts! Atbalsts var būt daţāds – politisks, finansiāls vai 

cits. Bet ikviens no mums var atbalstīt baltkrievus, iepazīstoties ar viľu kultūru, mākslu, literatūru. Novembrī mēs, 

latvieši, īpaši atceramies visus tos, kas ir cīnījušies, krituši un iestājušies par mūsu brīvību. Mēs esam lepni un 

laimīgi, ka mums ir sava, brīva Latvija. Taču novembris var būt arī mēnesis, kurā neaizmirst, ka joprojām pasaulē ir 

nācijas, kas cīnās par savām tiesībām būt brīviem. Par tiesībām būt. Arī tepat, kaimiľos,‖ rosinot lasīt šos darbus, 

skaidro bibliotēkā.  

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka  

 

www.jelgavniekiem.lv 

 

1. Varēs aplūkot “Mansards” audzēkņu darbu izstādi 11.24.2020 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1606168800&cat=10&art=50478 

2. Kultūras iestādes turpina darbu 11.11.2020 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1605045600&cat=10&art=50381 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/vai-redzi-biblioteka-253605
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/musdienu-baltkrievu-literatura-biblioteka-253414%2021.11.2020
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1606168800&cat=10&art=50478
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1605045600&cat=10&art=50381
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3. Jelgavas pilsētas bibliotēkās jauni ierobežojumi  

09.11.2020 

No 9. novembra līdz 6. decembrim Jelgavas pilsētas bibliotēkās (Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes bibliotēkā, 

Miezītes bibliotēkā un bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖) tiek noteikti jauni ierobeţojumi apmeklētāju 

apkalpošanā. Joprojām tiks izsniegti iespieddarbi, taču būs slēgta pieeja ţurnāliem un avīzēm lasītavās, kā arī 

piekļuve biroja tehnikai – datoriem, printeriem, skeneriem, kopētājiem. Ţurnālus, ieskaitot to pēdējos numurus, 

bibliotēkas izsniegs lasīšanai uz mājām. 

Lai neveidotos drūzmēšanās, atbilstoši katras bibliotēkas iespējām, ľemot vērā telpu platību un izkārtojumu, 

bibliotēkās vienlaikus tiks ielaists ierobeţots skaits lasītāju, kuru plūsmu regulēs bibliotēkas darbinieki. Bibliotēkās 

var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izľemot vienas mājsaimniecības locekļus. Tiek atcelti visi publiskie 

pasākumi bibliotēkās. 

Lai mazinātu uzkavēšanās laiku bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt iepriekš, izmantojot e-katalogu vai sazinoties 

telefoniski, vai pa e-pastu. Iespieddarbus aicinām nodot, tos novietojot īpaši sagatavotās kastēs bibliotēkas telpās. 

Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas un citus iespieddarbus iespējams nodot grāmatu nodošanas iekārtā blakus 

Jelgavas pilsētas bibliotēkai Akadēmijas ielā 26. Nodotie iespieddarbi tiks turēti karantīnā 3 dienas pirms tie atkal 

nonāks plauktā. 

Aicinām arī aktīvi izmantot visus pieejamos e-resursus: datubāzes EBSCO, Britannica, News.lv, Periodika.lv, 3td-

egrāmatu bibliotēka, Letonika un citas, kā arī aicinām ielūkoties bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumos. Ja 

ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem resursiem, aicinām zvanīt pa tālruni vai rakstīt e-pastu. Lai piekļūtu 

datubāzēm pilnā apmērā, aicinām kļūt par bibliotēkas lasītājiem un reģistrēties arī attālināti: 

https://ej.uz/registrejiesJPB. Sekojiet līdzi jaunumiem bibliotēkas mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv un sociālajos 

tīklos: www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka un www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka . 

Atgādinām, ka apmeklējot bibliotēkas, obligāti jāuzvelk sejas aizsargmaska un jāietur 2 metru distance no 

apkārtējiem. Bibliotēka nodrošina iespēju mazgāt un dezinficēt rokas, regulāri vēdina telpas un dezinficē virsmas.  

 

 

www.novaja.lv 

 

1. В Елгавской библиотеке можно будет осмотреть выставку работ участников художественной студии 

Mansards 

23.11.2021 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39988   

 

2. Новые ограничения в обслуживании посетителей елгавских библиотек 

23.11.2021 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39880  

 

3. В детско - юношеской библиотеке Zinītis можно будет осмотреть «Сокровища земных недр Латвии»  

04.11.2021 

 http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39843  

http://www.jelgavniekiem.lv/www.jelgavasbiblioteka.lv
http://www.jelgavniekiem.lv/www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka
http://www.jelgavniekiem.lv/www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39988
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39880
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39843
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4. В библиотеке можно осмотреть художественную выставку «Цветы»  

01.11.2021 

 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39820  

 

Jelgavas Vēstnesis 

 

1. ”Zinītī” var iepazīt zemes dzīļu dārgumus 

17.11.2020 

 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/11/17/ziniti-var-iepazit-zemes-dzilu-dargumus  

 

2. Izstādes  

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/11/17/izstades  

17.11.2020 

  

  

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=39820
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/11/17/ziniti-var-iepazit-zemes-dzilu-dargumus
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/11/17/izstades
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 Tīmekļvietnē ievietotās ziľas – 15 

 Sociālajos tīklos ievietotās ziľas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) –121 

 Facebook JPB sekotāju skaits –1030 

 Draugiem JPB sekotāju skaits –881 

 Twitter JPB sekotāju skaits – 649 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 

skaits 

www.jelgava.lv  7 

www.zz.lv  7 

www.jelgavniekiem.lv  2 

www.novaja.lv  3 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 2 

Citi 0 

Kopā 21 

 

www.jelgavniekiem.lv 

1. Bibliotēkas darbiniekiem sniedz atzinības rakstus  

21.12.2020. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1608501600&cat=10&art=50668 

Šogad Jelgavas pilsētas bibliotēka svin savu simtgadi. 1920. gada 10. jūnijā Jelgavā tika atvērta pirmā pašvaldības 

dibinātā un uzturētā bibliotēka – Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pieminot šo nozīmīgo jubileju un aktualizējot 

bibliotēku lomu vietējās kopienas dzīvē, Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir pasniegusi Atzinības un 

Pateicības rakstus bibliotēkas 12 darbiniekiem un atbalstītājiem par būtisku ieguldījumu kultūras jomā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki ir parādījuši milzīgu radošo potenciālu, spēju strādāt daţādās jomās gan 

izglītojot sabiedrību, gan piedaloties daţādās lasītveicināšanas programmās. 2017. gadā esam saľēmuši Latvijas 

Bibliotekāru biedrības Gada bibliotēkas nosaukumu. Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra 

Jēkabsone atzīst, ka augstu novērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkā  ieviestās inovācijas, kvalitatīvos pakalpojumus, 

oriģinālu projektu realizāciju, inovatīvu, aktīvu darbu bibliotēkas virtuālajā vidē, veiksmīgu sadarbību ar plašu 

sadarbības partneru loku, sekmīgu bibliotēkas kolektīva darbu komandā. 

Pateicības un atzinības rakstus saľēmuši:  

Pateicības  raksts Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei  par nesavtīgu un godprātīgu atbalstu, par 

plašu, mērķtiecīgu redzējumu, veicinot bibliotēku atpazīstamību un attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas 100. gadadienu. 

Atzinības raksts Lāsmai Zariľai par mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu, nozīmīgu  ieguldījumu Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100.gadadienu. 

Atzinības raksts Dzintrai Pungai par  iniciatīvu, radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. 

 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/
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Pateicības  raksts Liānai Pasterei par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. 

 

Pateicības  Baibai Īvānei par izcilu mācībprasmi, erudīciju, vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, jaunradi un 

radošumu, veicinot   Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. 

gadadienu. 

 

Pateicības raksts Gundegai Kalniľai par izcilu mācībprasmi, par stāstniecības kustības uzturēšanu, profesionālu 

darbu ar bērniem, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. 

 

Pateicības  raksts Sandrai Silmanei par  augstu profesionalitāti, daudzpusību un radošu ieguldījumu, veicinot 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā  ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. 

 

Pateicības  raksts Vivitai Armanovičai par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un 

radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. 

gadadienu. 

 

Pateicības  raksts Klintai Kalnējai par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un 

radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā  ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. 

gadadienu. 

 

Pateicības  raksts Olgai Spirtai par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī 

sakarā ar  Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. 

Pateicības  raksts Haraldam Bukšam par  augstu profesionalitāti, daudzpusību un radošu ieguldījumu, veicinot 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu 

 2. Tapusi bērnu radīta animācijas filma  

10.12.2020 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1607551200&cat=10&art=50603 

 

www.zz.lv 

1. Tornis, bibliotēkas, muzeji no 21. decembra apmeklētājiem būs slēgti  

20.12.2020 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tornis-bibliotekas-muzeji-no-21-decembra-apmekletajiem-bus-slegti-254143 

Ľemot vērā pastiprinātos drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobeţošanai, no 21. decembra slēgta 

būs  Jelgavas pilsētas bibliotēka, tās filiāles, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ādolfa Alunāna 

memoriālais muzejs, kā arī Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību pārvaldē. 

Saskaľā ar valdības 17. decembra grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 

no 21. decembra līdz 11. janvārim nestrādās bibliotēkas, izstāţu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkst organizēt 

gadatirgus. Tāpat apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet darbu drīkst turpināt muzeju brīvdabas teritorijas, 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=188&act=10&date=1607551200&cat=10&art=50603
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/tornis-bibliotekas-muzeji-no-21-decembra-apmekletajiem-bus-slegti-254143
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kurās jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz divu 

metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.          

Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītājas vietniece Dzintra Punga informē, ka  svētdien, 20. decembrī, no pulksten 10 

līdz 17 strādās Jelgavas pilsētas bibliotēka. Jāatgādina, ka bibliotēkas grāmatas iespējams nodot jebkurā laikā, 

atstājot tās īpašajā grāmatu kastē, kas atrodas pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas. Tajā var nodot arī filiālbibliotēku 

grāmatas. Lasītājiem vēlams grāmatas iepriekš rezervēt, bet var nākt arī izvēlēties grāmatas uz vietas. Taču jārēķinās, 

ka uzturēšanās laiks bibliotēkā ir līdz 20 minūtēm. Ieeja bibliotēkā – tikai ar sejas aizsargmasku.  

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis svētdien, 20. decembrī, atvērts no pulksten 11 līdz 18. Apmeklējot torni, 

obligāti jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro citi noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Jelgavas 

reģionālajā Tūrisma centrā norāda, ka iedzīvotāji ar iestādi var sazināties pa e-pastu vai tālruni. Kontaktinformācija 

pieejama mājaslapā www.visit.jelgava.lv.  

No 21. decembra līdz 11. janvārim – trīs nedēļas – visas minētās iestādes apmeklētājiem būs slēgtas.   

2. Pastiprinot Covid-19 ierobežošanas pasākumus, no 21. decembra nestrādās bibliotēkas un apmeklētājiem 

būs slēgtas muzeju iekštelpas  

17.12.2020 

https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pastiprinot-covid-19-ierobezosanas-pasakumus-no-21-decembra-nestradas-

bibliotekas-un-apmekletajiem-b-254099 

 

3. Bibliotēkā – virtuālā izstāde  

17.12.2020 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-virtuala-izstade-254042?prices=1 

4. Publicēts Novadnieku kalendārs 2021. gadam  

17.12.2020 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/publicets-novadnieku-kalendars-2021-gadam-254050 

5.  Aicina piedalīties aptaujā par bibliotēkas darbu  

10.12.2020 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-piedalities-aptauja-par-bibliotekas-darbu-253865 

6.  Baiba visu pierakstīja. 

10.12.2020 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/baiba-visu-pierakstija-253848  

Ar interesentu rindu Jelgavas pilsētas bibliotēkā ceļu pie lasītājiem sākusi ―Baiba‖ – grāmata par sabiedrisko 

darbinieci, Latvijas Zinātľu akadēmijas akadēmiķi, LLU profesori, profesora Pētera Rivţas kundzi. 

7.  Kas? Kur? Kad?  

03.12.2020 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/kas-kur-kad-253674 

http://www.visit.jelgava.lv/
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pastiprinot-covid-19-ierobezosanas-pasakumus-no-21-decembra-nestradas-bibliotekas-un-apmekletajiem-b-254099
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/pastiprinot-covid-19-ierobezosanas-pasakumus-no-21-decembra-nestradas-bibliotekas-un-apmekletajiem-b-254099
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-virtuala-izstade-254042?prices=1
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/publicets-novadnieku-kalendars-2021-gadam-254050
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/aicina-piedalities-aptauja-par-bibliotekas-darbu-253865
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/baiba-visu-pierakstija-253848
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/kas-kur-kad-253674
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―Daudz laimes!‖Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde Pārlielupes bibliotēkā līdz 16. decembrim.―Dārgumi 

Latvijas zemes dzīlēs‖LU muzeja ģeoloģijas kolekcijas paraugu izstāde bērnu un jauniešu bibliotēkā ―Zinītis‖. 

www.novaja.lv 

 

1. Работники Елгавской библиотеки получили Благодарственные грамоты и письма от Министерства 

культуры  

21.12.2020 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=40216 

 

2. В период с 21 декабря до 11 января Елгавская библиотека и ее филиалы закрыты  

18.12.2020 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=40200 

 

3. Жителей приглашают участвовать в опросе о работе Елгавской библиотеки 

 07.12.2020 

http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=40099 

 

 

Jelgavas vēstnesis (news.lv) 

 

1. Bibliotēkā tapusi bērnu radīta animācijas filma. 

 16.12.2020 

 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/12/16/biblioteka-tapusi-bernu-radita-animacijas-filma 

 

Sadarbojoties Jelgavas pilsētas bibliotēkai un Jelgavas novada izglītības iestādēm, noslēdzies darbs pie projekta 

««Visi zin’…» 100 gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm», kā rezultātā tapusi bērnu veidota animācijas 

īsfilma par bibliotēkas darbu un noteikumiem, kas ikvienam jāatceras, apmeklējot bibliotēku. 

Sadarbojoties Jelgavas pilsētas bibliotēkai un Jelgavas novada izglītības iestādēm, noslēdzies darbs pie projekta 

««Visi zin’…» 100 gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm», kā rezultātā tapusi bērnu veidota animācijas 

īsfilma par bibliotēkas darbu un noteikumiem, kas ikvienam jāatceras, apmeklējot bibliotēku. Animācijas filmas 

tapšanā Jelgavas pilsētas un novada bērni strādāja kopā ar profesionāliem animatoriem, scenāristiem un skaľu 

inţenieriem, un rezultātu turpmāk varēs novērtēt bibliotekāro stundu apmeklētāji. 

Kā stāsta bērnu un jauniešu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Dace Labdzere, ideja tika pieteikta «Zemgales kultūras 

programmas» projektu konkursā jau pavasarī, taču realizēt to izdevies vien septembrī: «Doma par šādu projektu 

radās, redzot, ka vairākās Latvijas bibliotēkās radītas līdzīgas bērnu veidotas animācijas filmas. Mums bija 

nepieciešams šāds uzskates līdzeklis bibliotekārajām stundām, kurās bērniem stāstām, kas pie mums notiek, tāpēc 

nolēmām, ka šāda filmiľa būtu lielisks risinājums.» 

Radošais darbs pie īsfilmas tapšanas notika septembrī. «Scenāriju rakstīja Svētes pamatskolas bērni, kurus konsultēja 

scenāriste Līga Gaisa, filmas «Jēkabs, Mimmi un runājošie suľi» scenārija autore. Kopīgā meistarklasē, kā smējās 

bērni, sarakstīti seši metri scenārija,» tā D.Labdzere, turpinot: «Visvairāk – 11 – bija animatoru, kuri veidoja 

dekorācijas, lelles, mācījās kadrēt un filmēt kopā ar animatori Daci Liepu un vēl pieciem pasniedzējiem. Viss 

vizuālais materiāls tapa septiľās nodarbībās. Un visbeidzot scenārijs tika ieskaľots – to darīja Pārlielupes bibliotēkas 

http://www.novaja.lv/
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=40216
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=40200
http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=40099
http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/12/16/biblioteka-tapusi-bernu-radita-animacijas-filma
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teātra grupiľas «Teatrēni» bērni,kuri skatuves runas nianses apguva kopā ar pasniedzēju Māru Liniľu. Ieraksts tapa 

skaľu reţisora Uģa Vītiľa mobilajā studijā.» 

Radošās komandas darbojās atsevišķi cita no citas, taču rezultāts ir kopīgs – septiľas minūtes gara īsfilma par 

bibliotēku. Scenārija pamatā ir pašu bērnu radīti noteikumi bibliotēkas apmeklējumam, kas parādīti animatoru 

atdzīvināto leļļu izpildījumā. Lai bērni kadrā varētu ieraudzīt arī sevi, tapis video par radošā procesa aizkulisēm, kas 

paliks par piemiľu filmas tapšanā iesaistītajiem. Savukārt radītā īsfilma būs pieejama pilsētas un iesaistīto izglītības 

iestāţu bibliotēkās. Projekts tapis ar «Zemgales kultūras programmas 2020» atbalstu. 

2. Jauniešu par dzīvi jelgavā 60.-80. gados izzina projektā “Zenit stāsti” 

 16.12.2020 

 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/12/16/jauniesi-dzivi-jelgava-6080-gados-izzina-projekta-zenit-stasti 

 

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, līdz 2021. gada janvārim 

Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinās projekts «Zenit stāsti». 

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, līdz 2021. gada janvārim 

Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinās projekts «Zenit stāsti». Tā gaitā Jelgavas jaunieši tiek aicināti uzrunāt 

radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, un fiksēt viľu stāstīto, tādējādi piedaloties 

vērienīgā digitalizācijas akcijā, kas laikmeta liecības ļaus saglabāt nākamajām paaudzēm. 

«Projektā «Zenit stāsti» jauniešu iegūtās fotogrāfijas tiek apstrādātas un digitalizētas, bet līdz gada beigām tās tiks 

pievienotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības digitālajai kolekcijai un daļa no tām – portālā 

www.zudusilatvija.lv,» informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja projekta kuratore Jelgavā 

Baiba Īvāne, kura par jauniešu iesaisti saka paldies Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistiem 

Oskaram Šulcam un Lindai Voverei. 

Projektā ir iesaistījušās arī Jelgavas 5. vidusskolas skolotājas Inna Čerľicova un Inguna Bernāne un viľu audzēkľi, 

kuri intervē savus radiniekus, kas atminas dzīvi Jelgavā pirms 50 gadiem, kā arī pārskata ģimenes fotoalbumus. 

Tāpat projektam atsaukusies Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotāja Dagnija Jākobsone ar audzēkľiem, un viľa 

nodevusi bibliotēkai sava privātā arhīva fotogrāfiju digitālās kopijas, kurās redzama Jelgavas pilsētvide projektā 

pētītajā laika posmā, – arī šis dāvinājums bagātinās pilsētas bibliotēkas novadpētniecības kolekciju. «Projekts 

turpinās, tāpēc vēlamies aicināt ikvienu iedzīvotāju pārskatīt savus privātos fotoalbumus un nodot digitalizācijai 

fotogrāfijas, kurās redzama Jelgavas pilsētvide 20. gadsimta 60.–80. gados. Oriģināli tiks atdoti atpakaļ, taču 

digitālās kopijas ar īpašnieka atļauju tiks pievienotas bibliotēkas novadpētniecības kolekcijai un daļa no tām – 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajai kolekcijai www.zudusilatvija.lv, tā saglabājot un padarot pieejamas 

plašākai sabiedrībai vizuālās liecības par pagājušā gadsimta Jelgavu,» uzsver B.Īvāne. Papildu informācija – pa 

tālruni 63046587, 63046713 un e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv, baiba.ivane@biblioteka.jelgava.lv. 

26. novembrī aizvadīts arī pirmais projekta stāstu vakars, kura gaitā dalībnieki dalījās ar iegūtajām vēstures liecībām. 

«Stāstu vakars izdevās labi arī tiešsaistes formātā. Esam ieguvuši daţādu cilvēku stāstus par dzīvi, kāda tā Jelgavā 

bija pētītajā laika posmā. Stāstu dalībnieki atceras, piemēram, ka pilsētā daudzviet vēl joprojām bija vērojamas kara 

postījumu sekas. Atmiľas vēsta par mikrorajonu parādīšanos – to, kā tika apbūvēts Meiju ceļš un Satiksmes iela, 

RAF masīvs –, bet citviet, piemēram, Lidotāju ielā, kur šobrīd ir daudzstāvu mājas, savulaik bijušas privātmāju 

rindas. Ikdienā arvien pieejamāki kļuva fotoaparāti, tāpēc bieţāk tika fiksēti ikdienas brīţi, kas arī ir nodrošinājis 

daudzveidīgas laika liecības gan no ikdienas, gan svētkiem. Atpūta bija saistīta ar dejām un kino, bet laiks pie 

http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2020/12/16/jauniesi-dzivi-jelgava-6080-gados-izzina-projekta-zenit-stasti
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televizora tika pavadīts, galvenokārt lai skatītos ziľu pārraides,» piebilst projekta kuratore. Projekta noslēgumā 

janvārī plānota vēl viena tikšanās. 

Projektu «Zenit stāsti» rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 

«People to People Cultural Engagement» programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas 

pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku. Projekta stāstus apkopos 

antropoloģe Anna Elizabete Griķe, tie tiks analizēti, un rezultātā taps publikācijas par katru no iesaistītajām pilsētām, 

tāpēc, pateicoties jauniešu un iedzīvotāju iesaistei, ne vien tiks papildināts vēstures arhīvs, bet arī veikts pētniecisks 

ieskats sabiedrībā, kāda tā bija pirms 50 gadiem. 

www.jelgava.lv 

 

1.Reģistrējies un piekļūsti bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem 22.12.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-

bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/ 

 

 

Laika posmā no 21. decembra līdz 11. janvārim apmeklētājiem 

slēgta Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles, taču 

turpinās bibliotēkas jauno lasītāju reģistrēšana tiešsasaistē. 

Ikviens, kas vēlas kļūt par bibliotēkas lasītāju, aizpildot vienkāršu 

pieteikuma anketu, var bez maksas piekļūt bibliotēkas 

attālinātajiem pakalpojumiem. Savukārt situācijai pasaulē un valstī normalizējoties, ikviens, kurš būs attālināti 

reģistrējies, varēs turpināt izmantot bibliotēkas pakalpojumus arī klātienē. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītājiem tiešsaistē ir pieejams plašs e-resursu piedāvājums: 3td-egrāmatu bibliotēku, 

datubāzes Letonika, EBSCO, Britannica, News.lv, Periodika.lv un citas. Bibliotēkas abonētās datubāzes vienkopus 

redzamas ŠEIT. Ja ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem resursiem, interesenti aicināti zvanīt pa tālruni vai 

rakstīt e-pastu. Lai piekļūtu datubāzēm pilnā apmērā, jākļūst par bibliotēkas lasītāju, reģistrējoties attālināti ŠEIT. 

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir slēgtas līdz 11. janvārim, taču lasītāju sirdsmieram visu 

grāmatu nodošanas termiľi automātiski ir pagarināti līdz 15. janvārim. Tomēr, ja vien ir tāda iespēja, ikviens laipni 

aicināts izmantot grāmatu nodošanas kasti, kas atrodas netālu no bibliotēkas ieejas durvīm, Akadēmijas ielā 26. 

Tāpat lasītāji tiek konsultēti attālināti pa tālruni 63046587 vai e-

pastu abo@biblioteka.jelgava.lv un info@biblioteka.jelgava.lv. 

Bibliotēka ar saviem jaunumiem regulāri iepazīstina arī tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv unsociālajos 

tīklos: www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka un www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka. 

  

Foto: Pixabay.com 

Informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

2. Bibliotēkas darbinieki un atbalstītāji saņem kultūras ministrijas pateicības  

21.21.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-darbinieki-un-atbalstitaji-sanem-kulturas-ministrijas-pateicibas/ 

 

http://www.jelgava.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/
https://www.3td.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc82YB-B-aYhQzV1p-Ygbc1NKY0KdDOjPMr5PLzAvNDI2If1g/viewform
mailto:abo@biblioteka.jelgava.lv
mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka
https://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-darbinieki-un-atbalstitaji-sanem-kulturas-ministrijas-pateicibas/
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1920. gada 10. jūnijā Jelgavā tika atvērta pirmā pašvaldības dibinātā un uzturētā bibliotēka – Jelgavas pilsētas 

bibliotēka –, un šāgada decembrī noslēdzas tās simtgades svinību gads. Pieminot šo nozīmīgo jubileju un aktualizējot 

bibliotēku lomu vietējās kopienas dzīvē, Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir pasniegusi atzinības un pateicības 

rakstus 12 Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbiniekiem un atbalstītājiem par būtisku ieguldījumu kultūras jomā. 

Atzinības raksts pasniegts Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei Lāsmai Zariľai par mērķtiecīgu un nesavtīgu 

darbu, nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas 100. gadadienu. Tāpat atzinību saľēmusi direktores vietniece Dzintra Punga, kurai tā pasniegta par 

iniciatīvu, radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. 

Tāpat pasniegti 10 pateicības raksti. Bibliotēkas direktores vietniece saimniecības darbos Liāna Pastere saľēmusi 

pateicību par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā. Pateicību 

par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas attīstībā saľēmušas Fonda 

izmantošanas un organizācijas nodaļas 

bibliotekāres Viktorija Agafonova un Olga Spirta. Par 

izcilu mācībprasmi, erudīciju, vēstures 

dokumentēšanu un saglabāšanu, jaunradi un 

radošumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

attīstību, pateicība izteikta bibliotēkas Informācijas 

nodaļas vadītājai Baibai Īvānei, kā arī par izcilu 

mācībprasmi, stāstniecības kustības uzturēšanu, un 

profesionālu darbu ar bērniem pateicības rakstu 

saľēmusi bibliotekāre Gundega Kalniľa. Par augstu 

profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu 

redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas attīstību pateicības 

izteiktas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas 

vadītājai Sandrai Silmanei, Lasītāju apkalpošanas 

nodaļas vadītājai Vivitai Armanovičai, projektu 

vadītājai Klintai Kalnējai un datortīkla 

administratoram Haraldam Bukšam. Tāpat īpaša 

pateicība izteikta Jelgavas pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei  par nesavtīgu un godprātīgu atbalstu, par plašu, mērķtiecīgu redzējumu, 

veicinot bibliotēku atpazīstamību un attīstību. Visas pateicības izteiktas arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

100. gadadienu. 

Atzinības un pateicības raksti, ko pasniegusi Kultūras ministrija, apleicina, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki 

ir parādījuši savu radošo potenciālu, spēju strādāt daţādās jomās gan izglītojot sabiedrību, gan piedaloties daţādās 

lasītveicināšanas programmās. Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieku ieguldījums īpaši tika novērtēts 

arī 2018. gadā, kad bibliotēka saľēma Latvijas Bibliotekāru biedrības "Gada bibliotēkas 

2017" nosaukumu. Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone atzīst, ka augstu novērtē 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ieviestās inovācijas, kvalitatīvos pakalpojumus, oriģinālu projektu realizāciju, inovatīvu, 

aktīvu darbu bibliotēkas virtuālajā vidē, veiksmīgu sadarbību ar plašu sadarbības partneru loku, kā arī sekmīgu 

bibliotēkas kolektīva darbu komandā. 

  

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-biblioteka-sanem-latvijas-gada-bibliotekas-balvu-899/
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3. Tornis, bibliotēkas, muzeji no 21. decembra apmeklētājiem būs slēgti  

18.12.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tornis -bibliotekas-muzeji-no-21-decembra-apmekletajiem-bus-

slegti/ 

 

4. Bibliotēka papildinājusi virtuālo izstādi “Jelgavas izdevēji Jāņa Vilkakolekcija”  

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-papildinajusi-virtualo-izstadi-jelgavas-izdeveji-jana-vilka-

kolekcija 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā līdz 14. janvārim lasītājiem pieejama izstāde "Jelgavas izdevēji. Jāľa Vilka 

kolekcija" trešā – noslēdzošā – daļa, kurā eksponēti 

Jelgavā izdoti iespieddarbi. Ľemot vērā epidemioloģisko 

situāciju valstī un pulcēšanās ierobeţojumus, šī izstāde 

apskatāma arī virtuāli, gūstot nelielu vēsturisku ieskatu 

Jelgavas izdevējdarbības daudzveidībā. 

Noslēdzošajā izstādes daļā skatāmi Johana Frīdriha 

Šablovska, Eduarda Zīslaka, Ādolfa Reinberga, Jēkaba 

Draviľa-Dravnieka un Luda Neimaľa Jelgavā izdoti 

iespieddarbi. 

Izstāţu cikls tapis, atzīmējot Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

dibināšanas 100. jubileju. Gada garumā sadarbībā ar jelgavnieku, kolekcionāru J.Vilku bibliotēkas lasītavā bija 

iespējams ielūkoties Jelgavā iespiestu izdevumu daudzveidībā – sākot ar unikāliem eksemplāriem no 18. gadsimta 

sākuma, līdz pat 20. gadsimta pirmajai pusei. Mainīgā ekspozīcijā lasītavā bija apskatāmi daţādu izdevumu oriģināli 

– gan Johana Heinriha Kestera, gan Georga Radecka, Jakoba Frīdriha Hinca, Heinriha Alunāna, Gustava Ādolfa 

Reiera un citi. 

Bibliotēka atgādina, ka sabiedrības veselības drošības nolūkos, apmeklējot bibliotēku, ir jāievēro divu metru distance 

no apkārtējiem, maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā ir 20 minūtes, visiem, kas ir vecāki par 13 gadiem, jāvalkā 

sejas aizsargmaska. Bibliotēka nodrošina iespēju mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī regulāri vēdina telpas un 

dezinficē virsmas.  

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

5.Bibliotēkā tapusi bērnu radīta animācijas filma  

10.12.2020 

 

 https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-tapusi-bernu-radita-animacijas-filma/ 

 

6. Aicina piedalīties aptaujā par bibliotēkas darbu  

07.12.2020 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-piedalities-aptauja-par-bibliotekas-darbu/ 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tornis-bibliotekas-muzeji-no-21-decembra-apmekletajiem-bus-slegti/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/tornis-bibliotekas-muzeji-no-21-decembra-apmekletajiem-bus-slegti/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-papildinajusi-virtualo-izstadi-jelgavas-izdeveji-jana-vilka-kolekcija
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-papildinajusi-virtualo-izstadi-jelgavas-izdeveji-jana-vilka-kolekcija
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-tapusi-bernu-radita-animacijas-filma/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aicina-piedalities-aptauja-par-bibliotekas-darbu/

