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Apzīmējumu saraksts 

 

BJB Bērnu un jauniešu bibliotēka  
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CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

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  
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SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

(Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VKKF Valsts kultūrkapitāla fonds 

ZRKAC  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 
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Pārskata perioda kopsavilkums 
 

“Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!” 

2021. gads Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs iesākās ar daudzām digitālām 

aktivitātēm. Covid-19 joprojām ierobežoja pasākumu norisi, bet bibliotēku lietotāji gaidīja 

informāciju un sekoja Jelgavas bibliotēkām sociālajos tīklos un JPB tīmekļvietnē.  

Tīmekļvietnes sadaļā “Pēc darba” lasāmi  jauki stāsti par mums un mūsu sajūtām šajā laikā. 

Kolēģe Aiga dalījās ar Ziemassvētku sajūtu savā ģimenē. Baiba un Sandra stāstīja par savu brīvā laika 

pavadīšanu, Andra par adītprieku, Aigas mājās vienmēr top kaut kas garšīgs, kolēģēm patīk gan 

audzēt puķes, gan paceļot tepat pa Latviju. 

2021. gadā turpinām stāstīt par kolēģiem, kuri saņēmuši Latvijas Kultūras ministrijas 

Pateicības un Atzinības rakstus. Mēs patiesi lepojamies! 

Sociālajos tīklos stāstām par e-grāmatām, izmantojam tēmturus: #kadbibliotēkasslēgtas 

#bērniemunjauniešiem  #EBSCOhost  

Mūsu veidotais digipulkstenis iekarojis daudzu sirdis un popularizējis 3td e-grāmatu 

bibliotēku visā Latvijā.  

Ar tēmturi  #Egrāmatupirmdiena popularizējam grāmatas, kuras no sirds iesakām izlasīt mūsu 

lasītājiem, tā kā šos ierakstus veido ikviens kolēģis mūsu bibliotēkās, tad šeit parādās liela 

daudzpusība un interesants piedāvājums.  

2021. gadā piedāvājam jaunu pakalpojumu: piedāvājam e-pastā saņemt skenētus materiālus 

no grāmatām, laikrakstiem un citiem iespieddarbiem. Pakalpojums ir pieejams tikai reģistrētiem 

lasītājiem un ir bez maksas. 

Izveidojām prāta asināšanas istabu: Izvēlies, ko vēlies darīt – risini krustvārdu mīklas par 

literatūru un Jelgavu, vai pildi interesantas mīklas par grāmatām!  

Sākot ar februāri popularizējam grāmatas jaunā veidā ar tēmturi #Nedēļasgramata   

Mēs mīlam savu bibliotēku, un te ir klausāms un skatāms stāsts par mums. Par bibliotēku, 

lasītājiem, bibliotekāriem, vidi un to, ko darām: https://ej.uz/wj8z. Videoprezentācija ir angļu valodā 

un ir tapusi Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā projekta 

“Rural and Regional Libraries as Local Family Entrepreneurship centres” (“Lauku un reģionālās 

bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”) ietvaros. 

2021. gadā noslēdzās brīnišķīgs projekts “Zenit stāsti”, kurā skolotāji, skolēni dalījās stāstos 

par savu radu dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados. Te skatāms videostāsts: https://ej.uz/xqgu 

2021. gadu Jelgavas Pilsētas bibliotēku varam nosaukt par Irbes stāstu gadu: februāris –  

https://ej.uz/5ax6; marts – https://ej.uz/Irbesizlase2; aprīlis – https://ej.uz/Irbesizlase3; maijs – 

https://ej.uz/Irbesizlase4; jūnijs – https://ej.uz/igjt; jūlijs – https://ej.uz/Irbesizlase6; augusts – 

https://www.facebook.com/hashtag/kadbibliot%C4%93kassl%C4%93gtas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX2MkCJ7QsxkY1JilMfCB31bcGgm_lEMgJBNoWbaUJlOnuDSFldl1OGfV_HgP_iS1Chz4mw6bGwsMLTIyLE4DhZXGYK1HC5W8ORCXcqVpuQP1PvWqCxSfujhAjSHMwNufuTDFsqaEPDFFDrp1aZIbpDt-eHMiraIJcDLZCcNWWNsTcfl4JiczvJ8g9wL06dTxV0J3PBnQTigEWcBsQ7enk7ugDtyj2HXdLdOl5UTMHyMA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%C4%93rniemunjaunie%C5%A1iem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX2MkCJ7QsxkY1JilMfCB31bcGgm_lEMgJBNoWbaUJlOnuDSFldl1OGfV_HgP_iS1Chz4mw6bGwsMLTIyLE4DhZXGYK1HC5W8ORCXcqVpuQP1PvWqCxSfujhAjSHMwNufuTDFsqaEPDFFDrp1aZIbpDt-eHMiraIJcDLZCcNWWNsTcfl4JiczvJ8g9wL06dTxV0J3PBnQTigEWcBsQ7enk7ugDtyj2HXdLdOl5UTMHyMA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ebscohost?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX2MkCJ7QsxkY1JilMfCB31bcGgm_lEMgJBNoWbaUJlOnuDSFldl1OGfV_HgP_iS1Chz4mw6bGwsMLTIyLE4DhZXGYK1HC5W8ORCXcqVpuQP1PvWqCxSfujhAjSHMwNufuTDFsqaEPDFFDrp1aZIbpDt-eHMiraIJcDLZCcNWWNsTcfl4JiczvJ8g9wL06dTxV0J3PBnQTigEWcBsQ7enk7ugDtyj2HXdLdOl5UTMHyMA&__tn__=*NK-y-R
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/pulkstenim-pa-pedam-aicinam-lasit-egramatas-1230/?fbclid=IwAR2HZEioJsr3Ex9pTvIFSDSQuPyFwHNTrKj2_qegmNBGYTQxSOol1mM7m0Q
https://www.facebook.com/hashtag/egr%C4%81matupirmdiena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWW7gGN1TCIO5eJ7ECVYV0ifpHKRoapDF_cQ_a9E_5koR9eI2CRr7_tMuEtAAf977-uYiWdGZ0lw6qh7xSMo5USP-5ncv-ArWuZLQoXQQRV5n7SWfq8tjcLGTk2RoNBsqXaEyIn_FPphhv2RX2T8JD7JhEsJrstYKTnRn4-418SFFLbAoGqDlJv0x1YhdxvpB8&__tn__=*NK-R
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/piedavajam-sanemt-epasta-skenetus-iespieddarbu-fragmentus-1229/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/prata-asinasanas-istaba-lieliem-un-maziem/
https://www.facebook.com/hashtag/ned%C4%93%C4%BCasgramata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYvjciU-bTy5IiWK2O49484xn3F4awzWp0mr_75mPb6JNVU8ZaACzFpnBrRrdufXNyTKKnzsukwdus9Abg0zepkI67td7ymLSs20q4QhW0wlJauJP_kkEbRzEaD4LFg1CL_fHSOEmFOhc8rIEqUp-FxqTha6rlloLIBtwUIQiRPzFn7n3Oxt33PnH98KzKPHs&__tn__=*NK-R
https://ej.uz/wj8z
https://www.youtube.com/watch?v=BreaGEaVFgI&t=522s
https://ej.uz/xqgu
https://ej.uz/5ax6
https://ej.uz/Irbesizlase2
https://ej.uz/Irbesizlase3
https://ej.uz/Irbesizlase4
https://ej.uz/igjt
https://ej.uz/Irbesizlase6
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https://ej.uz/34g5; septembris – https://ej.uz/a1o8; oktobris – https://ej.uz/84zp; novembris – 

https://ej.uz/8xe2; decembris – https://ej.uz/rrhv.  

Esam izveidojuši jaunu novadpētniecības rubriku, kas veltīta apkārtnes personībām, 

notikumiem un faktiem.  

Jelgavas Pilsētas bibliotēka Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB) ideju tirgū iegūst 2. vietu. 

LBB ideju tirgus notiek reizi divos gados, kurā festivāla otrajā dienā Latvijas bibliotēkas aicinātas 

parādīt savas idejas, kas realizētas bibliotēku sfērā un mēs lepojamies ar savējām.  

Jelgavas bibliotēkās strādā aizrautīgi un savu darbu mīloši bibliotekāri. Bibliotēka lepojas ar 

saviem cilvēkiem, tāpēc – iepazīstam savējos! Un piedalāmies daudzveidīgos projektos. Piemēram, 

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 

projektā “Visi zin’… 100-gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm".  

2021. gadā uzsākām projektu #rakstniekijubilāri. Regulāri publicējam izzinošus, saistošus 

stāstus par rakstniekiem jubilāriem, tā lai interesanti lasīt visiem interesentiem un mums pašiem arī. 

 

Darba prioritātes: 

 Datubāzu un e-resursu popularizēšana, bibliotēku lietotāju izglītošana; 

 Darbs e-vidē, publikācijas bibliotēkas tīmekļvietnē, sociālajos tīklos; 

 Darbs projektu realizēšanā; 

 Metodiskais darbs Jelgavas reģiona bibliotēkās.  

 

Problēmas, to risinājumi 

Domājam, ka labi piemērojāmies esošajiem apstākļiem. Protams, 2021. 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. 

2021. gadā  apkopojām Jelgavas Pilsētas bibliotēkas aptaujas datus, aptauja bija  trīs valodās 

– latviešu, krievu un angļu, aicinot pilsētas iedzīvotājus izteikt savu viedokli par bibliotēkas darbu, 

nozīmi un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Īpaši tika aicināti aizpildīt anketu tie, kas ikdienā 

bibliotēku neapmeklē. Iezīmējās vairākas problēmas, kuras tika apkopotas un analizētas. 

Apkopojums pieejams JPB tīmekļvietnē: https://ej.uz/5e23.  

  

https://ej.uz/34g5
https://ej.uz/a1o8
https://ej.uz/84zp
https://ej.uz/8xe2
https://ej.uz/rrhv
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-un-apkartnes-personibas-notikumi-fakti--jauna-bibliotekas-novadpetniecibas-rubrika-1248/
https://www.youtube.com/watch?v=LezpbyBmEpY
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/iepazistam-savejos/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/visi-zinjeb-zirneklis-biblioteka-1275/
https://www.facebook.com/hashtag/rakstniekijubil%C4%81ri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9TAK7z5KyeFUm2wq4F1DvYHnTL5gcTqRwIZG5niXLuQf1LKTC79JhMQWUA7VswQ5Znlb3cym8998EPrGzzK7HDeo6Vnxa3FAGO4k-fhlxQM-1SDjA7D66upwDcpQaMHekfHADZbSgw3O6zMttdBoKhDioBeN6NSJNmh1sN89G_GN61Pdw2DNGJrzJ-1qdD9w&__tn__=*NK-R
https://ej.uz/5e23
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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts 

Jelgavas pilsētā bibliotekāros pakalpojumus sniedz 4 publiskās bibliotēkas, 13 izglītības 

iestāžu bibliotēkas, Jelgavas valstspilsētas 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 26 Jelgavas novada 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  

2021. gada Administratīvi teritoriālā reforma Jelgavas pilsētu, līdz ar to arī 

pilsētas  bibliotēkas tiešā veidā neskāra, ja neskaita no jauna ieviesto terminu “valstspilsēta”. Līdz ar 

to tika veikti redakcionāli grozījumi bibliotēku darbību reglamentējošajos dokumentos. 

Stājoties spēkā Administratīvi teritoriālā reformai, Jelgavas novadam tika pievienots 

Ozolnieku novads. Līdz ar to 4 Ozolnieku novada publiskās bibliotēkas kļuva par Jelgavas novada 

Kultūras pārvaldes struktūrvienībām. Metodiskās pārraudzības ziņā nekas nemainījās, jo arī pirms 

reformas bija noslēgts līgums ar Ozolnieku novadu. Joprojām Ozolnieku 4 publiskajām bibliotēkām 

ir savs elektroniskais katalogs. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka 2021. gadā izstrādājusi darbības  stratēģiju līdz 2027.gadam. 

Bibliotēkas stratēģijā definēti 19 uzdevumi. Jāsecina, ka uzdevumi tiek veikti sekmīgi, cik to atļauj 

Covid-19 pandēmijas noteikumi. Arī visas definētās funkcijas veicam labā kvalitātē: 

 Iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšana; 

 Novadpētniecības datubāzu veidošana un uzturēšana atbilstoši novadpētniecības 

vadlīnijām; 

 Bibliotēkas kopkrājuma, informācijas sistēmu un datubāzu pieejamības 

nodrošināšana;  

 Sadarbībā ar bērnu bibliotēku veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā; 

 Bibliotēkas uzturēšana un apsaimniekošana; 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20211027131048484139723.pdf
https://ej.uz/bbt2
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 Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana; 

 Iesaistīšanās valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) sistēmā. 

 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

Jelgavas Pilsētas bibliotēka, tāpat kā bibliotēkas visā pasaulē, piedāvā plašu produktu un 

pakalpojumu klāstu, kas veicina Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. No rakstpratības 

veicināšanas līdz bezmaksas informācijas pieejamības nodrošināšanai, bibliotēka ir droša un 

draudzīga vieta pašā kopienas centrā. Tā piedāvā neatsveramu atbalstu, ko sniedz īpaši apmācīts 

personāls ar dziļu izpratni par vietējām vajadzībām. Tā veicina digitālo iekļaušanu, piedāvājot 

piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), interneta pieslēgumu un iespēju apgūt 

dažādas prasmes. Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles veicina inovāciju, radošumu un pasaules 

zināšanu pieejamību pašreizējām un nākamajām paaudzēm. Bibliotēkas saistītas ar vienu vai 

vairākiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles attīstās saskaņā 

ar pilsētas, valsts un starptautiskajiem plānošanas dokumentiem – ar Latvijas ilgtermiņa attīstības 

stratēģiju 2030, ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2027, ar Reģionālās politikas 

7 pamatnostādnēm 2027, ar Latvijas Republikas Bibliotēku likuma un IFLA/UNESCO (International 

Federation of Library Associations and Institutions/ United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) vadlīnijām (publisko bibliotēku mērķis ir veidot un stiprināt labvēlīgu 

infrastruktūru un sekmēt inovāciju attīstību, nodrošinot daudzveidīgu resursu un pakalpojumu 

piedāvājumu ikvienam sabiedrības loceklim), ar ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030 u.c. 

Pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem JPB ir definējusi bibliotēkas vērtības: 

https://ej.uz/mswf 

 

Bibliotēku akreditācija  

2021. gadā notika Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un tās 3 filiālbibliotēku akreditācija. 

Bibliotēku darbība 5 pārskata gadu periodā tika novērtēta atzinīgi. Akreditācijas komisijas ieteikumi 

vērsti galvenokārt uz bibliotēku infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu ikviena apmeklētāja iespējas 

daudzpusīgos bibliotēku pakalpojumus ērti izmantot. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Pašvaldības piešķirtais finansējums ir attīstību veicinošs. Jelgavas Pilsētas bibliotēka 

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

pašvaldības piešķirtajam finansējumam. 2019. un 2020. gadā notika Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un 

tās 2 filiālbibliotēku renovācijas un aprīkojuma nomaiņas pasākumi, tādēļ arī salīdzinājumā ar 2021. 

gadu it kā vērojams finansējuma samazinājums. Lai arī finansējums bibliotēku attīstībai un darbinieku 

https://ej.uz/mswf
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profesionālajai pilnveidei ir pietiekams, neraugoties uz arvien pieaugošajām prasībā, ievērojami 

atpaliek bibliotekāru atalgojums.  

2.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku izdevumi                                             

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 1 045 990 871 202 684 089 

Darbinieku atalgojums (bruto) 409 530 431 182 419 613 

Krājuma komplektēšana 30 000 46 569 46 062 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Covid-19 izraisītās pandēmijas, valstī noteiktās ārkārtas situācijas ieviešanas un ierobežotā 

finansējuma dēļ Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs remontdarbi pārskata periodā veikti 

salīdzinoši mazāk. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā 2021. gadā veikti 

nelieli remontdarbi (durvju, logu, rokturu, slēdzeņu, apgaismojuma, remontdarbi u. tml.). 

Tika veikta JPB tīmekļvietnes dizaina uzlabošana. Noslēgts līgums par automašīnās nomu 

bibliotēkas saimnieciskās darbības nodrošināšanā, kas lieliski atvieglojis bibliotēkas darbības un 

darbinieku ikdienu. Nozīmīgs notikums un papildinājums Jelgavas Pilsētas bibliotēkas pakalpojumu 

sniegšanā ir pakomāts grāmatu saņemšanai un grāmatu nodošanas kaste. 

 Ir plānoti remontdarbi un budžeta pieprasījumā 2022. gadam iesniegtas remontdarbu tāmes 

lifta izbūvei un Jelgavas Pilsētas bibliotēkas dūmvadu remontam. 

Kopumā vērtējot Jelgavas pilsētas bibliotēku telpu stāvokli, aprīkojuma nodrošinājumu un 

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

apmierinošs. Jelgavas Pilsētas bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka nespēj visiem apmeklētājiem 

pilnvērtīgi nodrošināt piekļuvi pakalpojumiem, bez pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Pārlielupes bibliotēku nepieciešams pārcelt uz citām telpām. Tiek meklēti risinājumi sarunās ar 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldību par finansiālo atbalstu un bibliotēkai piemērotu telpu apzināšanu.  

 

Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Pārskata gadā telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām nav notikusi.  

 

Jaunu ēku būvniecība 

2021. 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 2021. gadā                                              

 Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

Pārlielupes 

bibliotēka 

Miezītes 

bibliotēka 

BJB “Zinītis” 

Datortehnika 49 10 7 11 

 

t. sk. darbiniekiem 24 (t.sk. 1 

planšetdators) 

4 4 5 (t.sk. 1 

planšetdators) 

t. sk. apmeklētājiem 24 (t.sk. 10 

planšetdatori) 

6 3 6 (t.sk. 2 interaktīvie 

galdi) 

Serveru kopskaits 1    

Printeru kopskaits 4 1 2 1 

Multifunkcionālo 

iekārtu kopskaits 

5 2 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: 35 datori jaunāki par 4 gadiem; 11 datori 5 gadus veci; 31 dators 

vecāks par 9 gadiem (2020. gadā šie datori tika atjaunināti, nomainot cietus diskus pret ātrajiem SSD 

diskiem, palielinot operatīvu atmiņu un uzlikot Windows 10 operētājsistēmu). 

2021. gadā tika atjaunināti visi JPB mācību klases datori, palielinot disku ietilpību, ka arī 

pārinstalējot operētājsistēmu un programmatūru. 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

2021. gadā galvenā problēma joprojām bija bibliotēku vides nepieejamība personām ar 

kustību traucējumiem. Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkā Akadēmijas ielā 26 tiem pieejams tikai 

1. stāvs. Šo problēmu atrisinās lifta izbūve, bet pagaidām bibliotekāri nones lietotājiem nepieciešamo 

uz pirmo stāvu. Arī Pārlielupes bibliotēka pašlaik personām ar kustību traucējumiem ir nepieejama, 

jo atrodas otrajā stāvā un nav ne lifta, ne pacēlāja. 
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4. Personāls 
 

Personāla raksturojums  

2021. gada beigās Jelgavas pilsētas bibliotēkās kopā strādāja 44 darbinieki (41 sieviete un 

3 vīrieši), no tiem 32 bibliotekārie darbinieki:  

 Jelgavas Pilsētas bibliotēkā – 22;  

 Miezītes bibliotēkā – 2;  

 Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā – 4;  

 Bērnu bibliotēkā “Zinītis” – 4.      

31 cilvēks bija strādāja uz pilno slodzi, 1 cilvēks uz pusslodzi. Darbinieku sadalījums pēc 

vecuma: 20–29 gadi – 1 (3 %); 30–39 gadi – 4 (12 %); 40–49 gadi – 7 (22 %); 50–59 gadi – 12 

(38 %); 60–69 gadi – 8 (25 %) (sk. 4.1. attēlu).  

 

 

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

 

19 Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem ir bibliotekārā izglītība, no tiem 9 darbiniekiem 

– augstākā bibliotekārā izglītība (sk. 4.1. tabulu).                                                                          

 4.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku bibliotekāro darbinieku izglītība 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 19 

t. sk. ar maģistra grādu                                5 

t. sk. ar bakalaura grādu 4 

t. sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību 

 

1; 3%

4; 12%

7; 22%

12; 38%

8; 25%

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 



 12 

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

t. sk. ar profesionālo vidējo izglītību 6 

III profesionālais kvalifikācijas līmenis 4 

Ar izglītību citās jomās kopā 7 

t. sk. ar maģistra grādu                                  5 

t. sk. ar bakalaura grādu 2 

t. sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību 

 

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

Ar vispārējo vidējo izglītību 6 

 

Pārskata gadā 1 bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis” darbinieks pabeidza studijas 

LU Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmā.  

 

Apbalvojumi un pateicības 

2021. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēku darbiniekiem nebija piešķirti apbalvojumi un 

pateicības.  

 

Finansējums personāla attīstībai  

Finansējumu profesionālās pilnveides nodrošināšanai piešķir ikgadējo budžeta līdzekļu 

ietvaros. katram darbiniekam tiek ieplānoti līdzekļi profesionālajai pilnveidei un savu kompetenču 

paaugstināšanai. Finansējums šim nolūkam ir pietiekams. Papildu finansējums personāla attīstībai 

tiek iegūts arī ar projektu izstrādi. 

2021. gadā sakarā ar drošības pasākumiem pandēmijas mazināšanai, finansējums personāla 

attīstībai no plānotā tika izlietots daļēji. 2021. gads bija sarežģīts arī mācību procesa norisē, jo lielākā 

daļa nodarbību, semināru u.c aktivitāšu tika pārceltas vai atceltas, aizvietojot mācības tiešsaistē, kas 

ir mīnuss klātienes komunikācijā. Daudzi darbinieki aktīvi sameklēja savam amatam un darba 

pienākumiem atbilstošas bezmaksas nodarbības (psiholoģija, pedagoģija, personālvadība, darba 

drošība, komunikācijas māksla, digitālās prasmes u.c.), kas ir pluss arī digitālās izglītības 

papildināšanā, pielietošanā un bibliotēkas finansējuma ekonomijā.  

Pārskata gadā Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieki papildinājuši savas profesionālās 

zināšanas dažādos piedāvātajos semināros un kursos (sk. 4.2. tabulu). 
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4.2. tabula 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N. 

p.k. 

 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma 

nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 15.01.2021. Jelgava 

NVO Izglītības 

inovāciju 

pārneses centrs 

Tiešsaistes seminārs – 

diskusija par dažādu 

digitālo rīku 

izmantošanas iespējām 

pieaugušo izglītībā 

Covid-19 pandēmijas 

laikā 

4 

 

 

 

Attālināti 

2. 17.02.2021. Jelgava 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 

pieaugušo 

izglītības iestāde 

"Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs" 

Seminārs “Tiešsaistes 

rīks Genially: 

interaktīva digitālā 

satura veidošana” 

3 

 

 

 

 

Attālināti 

3. 17.02.2021. Rīga 

LR KM Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

“Elektroniskie resursi 

un informācijas 

meklēšana: PRIMO 

katalogs, ārvalstu 

abonētās datubāzes” 

6 

 

 

 

Attālināti 

4. 10.03.2021. Rīga 

LR KM Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Tiešsaiste: “Projekta 

“Zenit stāsti” seminārs” 
3 

 

 

Attālināti 

5. 11.03.2021. Rīga 

LR KM Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

“Elektroniskie resursi 

un informācijas 

meklēšana: PRIMO 

katalogs, ārvalstu 

abonētās datubāzes” 

6 

 

Attālināti 

6. 15.03.2021. Jelgava 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 

pieaugušo 

izglītības iestāde 

"Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs" 

Pasākums “E-prasmju 

diena Zemgales reģiona 

pedagogiem” 

6 

 

Attālināti 
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7. 18.03.2021. Rīga 

Latvijas 

Kultūras 

akadēmijas 

aģentūra 

“Latvijas 

Kultūras 

akadēmijas 

Latvijas 

Kultūras 

koledža” 

Tiešsaistes lekcijas 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

(profesijas iespējas un 

izaicinājumi, 

informācijpratības 

veicināšanas norises, 

digitālā komunikācija 

un sociālie tīkli) 

4 

 

 

 

Attālināti 

8. 25.03.2021. Jelgava 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 

pieaugušo 

izglītības iestāde 

"Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs" 

Seminārs “Tiešsaistes 

rīks Genially: 

interaktīva digitālā 

satura veidošana” 

3 

 

Attālināti 

9. 25.03.2021. Rīga 

“Libera” SIA, 

“Iepirkumi 

ekspertu klubs” 

Vebinārs “Tirgus 

izpētes, cenu aptaujas, 

zemsliekšņu iepirkumi 

u.c. “ārpus 

regulējuma” 

iepirkumi” 

3 

 

Attālināti 

10. 30.03.2021. Rīga 

IZM ES 

Erasmus+ 

programmas 

projekta 

“EPALE 

Nacionālais 

atbalsta 

dienests” 

Tiešsaistes nodarbība 

“Darbs ar Google 

disku: dokumenti un 

aptaujas” 

2 

 

Attālināti 

11. 07.04.2021. Jelgava 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 

pieaugušo 

izglītības iestāde 

"Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs" 

Tiešsaistes seminārs 

“Vizuālā satura 

veidošana un 

tiešsaistes rīks Canva” 

3 

 

Attālināti 

12. 14.04.2021. Rīga 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2021: 

Latvijas bibliotekāru 

21. konference “Darīt 

neticamo!” 

5 

 

Attālināti 
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13. 15.04.2021. Rīga 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2021: 

Bibliotēku ideju tirgus 

“Darīt neticamo!” 

4 

 

Attālināti 

14. 21.04.2021. Rīga TietoEVRY 

BIS ALISE kurss 

“Pamatkursi, 

informācijas 

meklēšana un 

cirkulācija” 

8 

 

Attālināti 

15. 21.04.2021. Rīga 

LR KM Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Neformālās izglītības 

programma “Ievads 

klasificēšanā ar UDK” 

6 

 

Attālināti 

16. 22.04.2021. Rīga TietoEVRY 

BIS ALISE kurss 

“Komplektēšana: 

padziļinātais kurss” 

8 

 

Attālināti 

17. 12.05.2021. Jelgava 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrības 

Zemgales 

reģionālā 

nodaļa, JPPI 

“Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka” 

Seminārs “Publisko, 

bērnu un skolu 

bibliotēku loma 

lasītprieka veicināšanā 

jeb ikviens ir 

neatkārtojams un 

neviens nav 

neaizvietojams” 

3 

 

Attālināti 

18. 13.05.2021. Rīga 

LR KM Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Tiešsaiste 

“Konference 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram”” 

5 

 

Attālināti 

19. 14.05.2021. Ludza 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrības 

Latgales nodaļa 

LBB Latgales nodaļas 

bibliotekāru 

konference (kāpēc ir 

jāmācās?, publikso un 

skolu bibliotēku 

sadarbības kultūra, 

bibliotēku mārketings, 

LBB Jauno speciālistu 

sekcija) 

6 

 

Attālināti 

20. 14.05.2021. Rīga 

“Libera” SIA, 

“Iepirkumi 

ekspertu klubs” 

Vebinārs 

“Saimnieciskā 

nodrošinājuma 

iepirkumi” 

3 

 

Attālināti 
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21. 26.05.2021. Rīga 

Režosora 

Viestura 

Meikšāna 

publiskās runas 

skola 

Lekcija “Digitālā 

komunikācija tavā 

ikdienā” 

4 

 

Attālināti 

22. 03.06.2021. Rīga 

LR KM Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka, 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tiešsaiste “Lekcija 

“Informācijas krīze, 

informācijas 

traucējumi, vārtu 

sargāšana un faktu 

pārbaude”” 

3 

 

Attālināti 

23. 28.07.2021. Rīga 

Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Izglītības programma 

“Iekšējās 

komunikācijas 

stratēģijas un rīki 

pašvaldībā” 

6 

 

Attālināti 

24. 21.08.2021. Rīga 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Literārais pārgājiens 

Skrīveri – Ogre - 

Ikšķile 

8 

Klātienē 

25. 25.08.2021. Dobele 

Dobeles novada 

Kultūras un 

sporta pārvalde, 

Dobeles novada 

Centrālā 

bibliotēka 

LBB Zemgales 

reģiona bibliotekāru 

seminārs “Vasaras 

iedvesmas un 

radošuma skola” 

5 

Klātienē 

26. 
16.09.–  

17.09.2021. 

Rijeka, 

Horvāti

ja 

Agency for 

mobility and EU 

programmes, 

Erasmus+ 

Programme of 

the European 

Union 

Second Transnational 

Project Meeting 

“Family Business 

Library Rural and 

regional Libraries as 

Local Family 

Entrepreneurship 

centres” 

2 

dienas 

Klātienē 

27. 22.09.2021. Rīga 

Latvijas 

Bibliotekāru 

izglītības 

apvienība 

Seminārs 

“Nesaprotamais 

jaunietis bibliotēkā” 

2 

 

Attālināti 

28. 22.10.2021. Cēsis 

Cēsu novada 

pašvaldība, Cēsu 

Centrālā 

bibliotēka 

Vidzemes novada 

Bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku 

19. konference 

“Inovatīvi 

pakalpojumi 

bibliotēkās – pieredze, 

6 

 

Attālināti 
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risinājumi, nākotnes 

vīzijas” 

29. 09.11.2021. Rīga 

LBB, LNB, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Neformālās izglītības 

programma 

“nenoteiktības un 

pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo 

kompetenču attīstīšana 

Latvijas bibliotēku 

vadītājiem” 

24 

 

Attālināti 

30. 
26.10. – 

16.11.2021. 
 

Kultūras 

ministrija, 

Latvijas 

Kultūras 

akadēmija 

Profesionālās 

pilnveides kursa 

programma 

“Medijpratība 

pedagogiem digitālo 

pārmaiņu laikmetā” 

8 

 

Attālināti 

31. 17.11.2021.  

Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju 

augstskola 

“RISEBA” 

Integrētās 

komunikācijas un 

mācību aktivitāšu 

programmas “Mana 

Latvija.lv. Dari 

digitāli!” mācību 

kurss digitālajiem 

līderiem 

16 

 

Attālināti 

32. 
26.10.– 

30.11.2021. 
 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Pieaugušo 

profesionālās 

pilnveides kursu 

programma “ARETĒ 

5 soļu pozitīvo 

ieradumu programma 

personiskai un 

profesionālai 

izaugsmei, 

produktivitātei un 

dzīvespriekam” 

6 

 

Attālināti 

33. X-XI 2021.  

The Biblio, 

Erasmus+ 

Programme of 

the European 

Union 

The Massive Open 

Online Course 

(MOOC) “Boosting 

Digital Skills for 

Librarians in Europe-

BIBLIO” 

80 

(8 

nedēļas

) 

 

Attālināti 

34. 13.12.2021.  

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 

pieaugušo 

izglītības iestāde 

Izglītības programma 

“Personalizētas 

mācības valsts, 

pašvaldību 

8 

 

Attālināti 
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"Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs" 

darbiniekiem – kā 

neizdegt kā 

darbiniekam, stresa 

vadības praktikums” 

35. 14.12.2021. Bauska 

Bauskas 

Centrālā 

bibliotēka 

LBB Zemgales 

reģionālais 

bibliotekāru seminārs 

“Bibliotēkas 

kaleidoskopā” 

4 

Klātienē 

 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Būtisku problēmu personāla jomā nav. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Galvenie rādītāji  

5.1. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku pamatrādītāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits kopā 11 556 10 268 9 089  - 11 %; - 11.5 % 

t. sk. bērni 4 656 3 970 3 494 - 15%; - 12 % 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka 4 825 4 490 4 136 - 6.9 %; - 8 % 

t. sk. bērni 1 184 1062 1 294 - 10 %; +22 % 

Pārlielupes bibliotēka 2 343 1 833 1 653 - 22 %; - 10 % 

t. sk. bērni 1 017 673 484 - 34 %; - 28 % 

Miezītes bibliotēka 1 004 1 045 1 006 + 4 %; - 4% 

t. sk. bērni 341  377 339 + 10.5 %; - 10 % 

BJB “Zinītis” 3 384 2 900 2 294 - 16 %; - 21 % 

t. sk. bērni 2 115 1 858 1 377 - 12 %; - 26 % 

Bibliotēku apmeklējums kopā 11 2870 85 586 74 077 - 24 %; - 13 % 

t. sk. bērni 28 712 20 797 18 092 - 27 %; - 13 % 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka 57 590 41 682 34 071 - 28 %; - 18 % 

t. sk. bērni 4 715 3 973 4 049  -15.7 %; + 1.9 % 

Pārlielupes bibliotēka 17 259 13 349 12 648 - 22.6 %; - 5.3 % 
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t. sk. bērni 6 741 4 195 3 210 - 37.8 %; - 23 % 

Miezītes bibliotēka 8 664 9 382 9 510 + 7.6 %; +1.4 % 

t. sk. bērni 3 180 2 729 2 419 - 14.1 %; - 11.4 % 

BJB “Zinītis” 29 357 21 173 17 848 - 27.9 %; - 15.7% 

t. sk. bērni 14 076 9 900 8 414 - 29.7 %; - 15 % 

Virtuālais apmeklējums 60 220 64 218 71 291 + 6.6 %; + 11 % 

Izsniegums kopā 190 661 160 717 146 802 - 15.7 %; - 8.7 % 

t. sk. grāmatas 152 270 131 086 128 320 - 14 %; - 2.1 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 38 391 24 759 15 512  - 35 %; - 37.3 %  

t. sk. bērniem 32 069  29 320 30 298  - 8.6 %; + 3.3 % 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka 105 237 86 508 78 942 - 17.8 %; - 8.7 % 

t. sk. grāmatas 81 120 71 148 67 704 -12.3 %; - 4.8 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 19 239 13 106 10 036 - 32 %; - 23.4 % 

t. sk. bērniem 7 610 6 731 5 044 - 11.5 %; - 25 % 

Pārlielupes bibliotēka 27 796 24 184 22 121 - 13 %; - 8.5 % 

t. sk. grāmatas 20 441 19 351 20 299  - 5.3 %; +4.9 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 6 436 3 989 1 505 - 38 %; - 62.3 % 

t. sk. bērniem 4 817 4 864 5 067 + 1 %; + 4.2 % 

Miezītes bibliotēka 17 294 19 451 17 818 + 12.5 %; - 8.4 % 

t. sk. grāmatas 11 812 14 966 15 292 + 26.7 %; + 2.2 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 1 552 3 820 2 085 + 146 %; - 45.4 % 

t. sk. bērniem 1 358 2 960 4 453 + 118 %; + 50 % 

BJB “Zinītis” 40 510 30 574 27 936  - 24.5 %; - 8.6 % 

t. sk. grāmatas 30 277 25 621 25 025 - 15.3 %; - 2.3 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 7 979 3 844 1 886  - 52 %; - 51 % 

t. sk. bērniem 17 096 14 765 15 734 - 13.7 %; + 6.6 % 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā 

19.5 17 16  

t. sk. bērni līdz 18 g. 38 32 28  

Iedzīvotāju skaits pilsētā* 59 202 59 107 58 565 - 0.2 %; - 0.9 % 
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Bērnu līdz 18 g. skaits pilsētā** 12 405 12 112 12 516 - 2.4 %; + 3.3 % 

*Piezīme: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.  

       **Piezīme: Centrālās statistikas pārvaldes dati. 

 

Analizējot 2021. gada darba rādītājus jākonstatē, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkās turpināja 

samazināties lietotāju skaits (- 11.5 %), apmeklējums klātienē (- 13 %) un izsniegums (- 8.7 %). 

Saprotamu iemeslu dēļ palielinājies virtuālo apmeklējumu skaits (+ 11 %), jo Covid-19 apstākļos 

bibliotēku darbs daļēji pārcēlies uz virtuālo vidi. Tika vairāk strādāts ar informāciju tīmekļvietnē un 

sociālajos tīklos.  

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību laikā, kad bibliotēkas lietotājiem slēgtas, jau 2020. 

gadā 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 saņemšanu e-pastā. Lietotāji piedāvājumu 

izmantoja arī laikā, kad bibliotēkas bija atvērtas, kopumā 2021. gadā šādi tika piereģistrēti 115 

lietotāji. 

2020. gada decembrī tika izstrādāts jauns pakalpojums: e-pastā saņemt skenētus materiālus 

no grāmatām, laikrakstiem un citiem iespieddarbiem. Pakalpojums bez maksas pieejams reģistrētiem 

bibliotēkas lietotājiem. Piedāvājums izstrādāts, atsaucoties uz Autortiesību likumu un Biedrības 

“Latrepo” vadlīnijām par publicēta darba reprogrāfiskas reproducēšanas pieļaujamo apjomu. 2021. 

gadā ieskenēti un nosūtīti materiāli astoņiem lietotājiem.  

Lietotāju ērtībai, pirms ikmēneša jaunumu dienām JPB, bibliotēkas tīmekļvietnē tika veidoti 

jaunumu saraksti. Elektroniskajā kopkatalogā atlasītie jaunāko iespieddarbu apraksti, anotācijas, 

attēli sagrupēti pārskatāma, viegli izmantojama saraksta veidā. Informācija un saite uz sarakstu pirms 

jaunumu dienas tika nosūtīta uz to lietotāju e-pastiem, kuri izvēlējušies saņemt informāciju par 

jaunieguvumiem bibliotēkā. 2021. gadā izveidoti 18 jaunumu saraksti, ieskatam decembra saraksts: 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/pilnas-kupenas-gramatam-jeb-decembra-

jaunumi-1362/ 

Bibliotēkas tīmekļvietnē izveidota “Prāta asināšanas istaba lieliem un maziem” 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/prata-asinasanas-istaba-lieliem-un-

maziem/#PrataMezgi, kur lasīšanas, literatūras un novadpētniecības popularizēšanai izvietotas 

bibliotekāru sastādītas krustvārdu mīklas un prāta mežģi. 

 

 

https://ej.uz/tiessaistes_registracija
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/pilnas-kupenas-gramatam-jeb-decembra-jaunumi-1362/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/pilnas-kupenas-gramatam-jeb-decembra-jaunumi-1362/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/prata-asinasanas-istaba-lieliem-un-maziem/#PrataMezgi
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/prata-asinasanas-istaba-lieliem-un-maziem/#PrataMezgi


 21 

E-grāmatu bibliotēka  

5.2. tabula 

E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 2019 2020 2021 
E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits kopā  

373 756 1 029 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits pārskata periodā 

373 381 275 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 1 034 3 754 6 654 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 

periodā 

1 034 2 720 2 900 

        *Piezīme: KISC dati. 

 

2021. gadā no Jelgavas reģiona “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” reģistrēti 275 jauni lasītāji, 

lasītājiem izsniegtas 2 900 e-grāmatas. Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) novērtēja 

bibliotēku darbu: “3TD e-grāmatu bibliotēkas” lasītāji – 1 029 (4. vieta starp visām 34 ALISE 

instancēm), e-grāmatu izsniegums – 6 654 (3. vieta starp visām 34 ALISE instancēm). 

Pārskata gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1 852 bibliotēkas lietotājiem (par 34 % 

vairāk salīdzinājumā ar 2020. 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”.  

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 režīmi, 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. 

Lietotāji ir ieinteresēti, lai būtu iespēja aplūkot visu grāmatu sarakstu e-bibliotēkā. Vēlas lasīt 

jaunākos izdevumus, uz kuriem bibliotēkās ir rinda. 

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

kad bija slēgtas publiskās bibliotēkas. 

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

vispār lasīt tiešsaistē. 

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

stāsta par tās ieguvumiem gan bibliotēku lietotājiem, gan kolēģiem no Jelgavas novada pašvaldību 

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

bibliotēku vienmēr tiek pārsūtīts Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga dalībbibliotēkām. 
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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 visām e-kopkataloga dalībbibliotēkām WebPAC 

https://jelgava.biblioteka.lv un https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC (e-kataloga jaunā versija). 

Informācija par pakalpojumu tika publicēta reģionālo un vietējo mediju portālos, bibliotēkas 

tīmekļvietnē sadaļā: Jelgavas Pilsētas bibliotēka > Piedāvājam > Jaunumi > E-grāmata 

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkās un Jelgavas novada publiskajās bibliotēkās uz grāmatām, kas ir 

pieejamas elektroniskā veidā, ir uzlīmes ar tekstu “Grāmata pieejama e-Grāmatu bibliotēkā 3td.lv” 

(sk. 5.2. attēlu). 

 

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

Informācija par e-grāmatu bibliotēku ir norādīta bibliotēku izdales lapās par datubāzēm (sk. 

5.3. attēlu). 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://ej.uz/e_gramatas
https://jelgava.biblioteka.lv/
https://jelgava.biblioteka.lv/
https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/egramata
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/egramata


 23 

 

5.3. att. JPB izdales lapa par datubāzēm 

 

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. un 5.5. att.).  

 

 

5.4. att. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs (https://jelgava.biblioteka.lv/Alise) 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv
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5.5. att. E-kataloga jaunā versija (https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC) 

Papildus norādām saiti uz izdevumu e-Grāmatu bibliotēkā (sk. 5.6. att.): 

 

5.6. att. Saite uz izdevumu e-Grāmatu bibliotēkā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā 

Iespēja lasīt “3td e-Grāmatu bibliotēkā” tiek popularizēta arī JPB sociālo tīklu kontos (sk. 5.7. 

att.), kā arī Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa tikšanās reizēs. Ir novērojama pozitīva 

tendence – cilvēki, kas ilgu laiku nav apmeklējuši bibliotēku, atgriežas, lai iegūtu iespēju piekļūt e-

grāmatu bibliotēkai, kā arī, izsakot vēlmi izmantot tieši šo jauno pakalpojumu, bibliotēkā reģistrējas 

jauni lasītāji. 

https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC
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5.7. att. Jelgavas pilsētas bibliotēkas publikācija sociālajā tīklā Facebook.com 

 

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

jaunu lasītāju piesaiste 

2021. gadā  pabeigta Jelgavas Pilsētas bibliotēkas veiktā Jelgavas un tās apkārtnes iedzīvotāju 

aptauja, lai uzzinātu viedokli par JPB un to filiālbibliotēku darbu, nozīmi un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem. Aptauja notika trīs valodās – latviešu, krievu un angļu, aicinot savu viedokli izteikt 

gan bibliotēku apmeklētājus, gan neapmeklētājus. 

Aptaujā respondenti tika aicināti sniegt atbildes par saviem bibliotēkas apmeklēšanas 

paradumiem, bibliotēkas pakalpojumiem un citiem ar bibliotēkas darbu saistītiem jautājumiem, kā 

arī izteikt savus ierosinājumus. Jāuzsver, ka aptaujas mērķis bija uzzināt vairāk par bibliotēkas 

lietošanas paradumiem ikdienišķos apstākļos, nevis ārkārtējās situācijas laikā. Aptaujas anketas tika 

piedāvātas lietotājiem gan bibliotēkā uz vietas, gan arī elektroniski. Saite uz aptauju tika publicēta 

JPB tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, ka arī nosūtīta bibliotēku lietotājiem uz e-pastu. 

Aptaujas dalībnieku izteiktie viedokļi un ieteikumi sniedz ieskatu par šī brīža nepilnībām un 

būs noderīgi Jelgavas pilsētas bibliotēku turpmākās darbības uzlabošanā. Pilns aptaujas rezultātu 

apkopojums ir pieejams šeit: https://ej.uz/5e23 

Ikvienam interesentam ir iespējams izteikt savu viedokli par bibliotēkas darbu mutiski, 

bibliotēku profilos sociālajos tīklos, ka arī bibliotēkas tīmekļvietnes sadaļā “Jautā bibliotekāram” 

www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram (sk. 5.8. attēlu). 

https://ej.uz/5e23
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram
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5.8. att. JPB tīmekļvietnes sadaļa “Jautā bibliotekāram” 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Jelgavas pilsētas bibliotēkām nav ārējo apkalpošanas punktu. 

 

Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums  

Jelgavas pilsētas bibliotēkām nav pakalpojumu sniegšanas vietu. 

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas ēkā Akadēmijas ielā 26 situācija vides pieejamībā personām ar 

īpašām vajadzībām joprojām nav mainījusies. Piekļuve bibliotēkas pakalpojumiem nodrošināta tikai 

pirmajā stāvā. Lietotājiem vajadzīgos iespieddarbus bibliotekāri nones uz pirmo stāvu, bet tā kā 

pasākumu telpas, kā arī labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem atrodas 3. stāvā, ļoti 

nepieciešams lifts. Pārskata rakstīšanas laikā saņemta priecīga ziņa, ka lifta izbūvei nepieciešamais 

finansējums ir piešķirts un 2022. gadā lifts tiks izbūvēts! 

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

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

izmantoja 19 Jelgavas pilsētas iedzīvotāji. 

Jau septiņus gadus JPB piedāvā bezmaksas pakalpojumu lasītājiem, kuri paši dažādu iemeslu 

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

priekšā. Cilvēku loks, kuriem šāds pakalpojums ir nepieciešams, tiek apzināts sadarbībā ar Jelgavas 

Sociālo lietu pārvaldi. 2021. gadā šo iespēju izmantoja 1 cilvēks.  

Pārskata gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāli, sniedzot 

iespēju lasītājiem, kuriem nepieciešama pielāgota literatūra (audio formātā vai palielinātā drukā), 
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saņemt to Jelgavas Pilsētas bibliotēkā. Katru ceturksni tiek mainītas lietotājiem pielāgotās literatūras 

kopas, izvietota informācija par šo specializēto bibliotēku.   

Pieejamība uzlabojusies Miezītes bibliotēkā, kur 2019. gada renovācijas rezultātā izveidota 

uzbrauktuve un līdz ar to bibliotēkas 1. stāvā – abonementā, lasītavā un bērnu nodaļā ir iespējams 

iekļūt ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Pilnībā nodrošināta ērta iekļūšana telpās ir BJB 

“Zinītis”, kur apmeklētājiem pieejamas gan kāpnes, gan lifts, pietiekami liels, lai bibliotēkā varētu 

nokļūt gan jaunās māmiņās ar bērnu ratiem, gan personas ratiņkrēslos. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā jau sesto gadu darbojās 2016. gadā dibinātais lasītāju klubiņš. 

2021. gada sarežģītajā situācijā bibliotekāri ierosināja pārcelt tikšanos virtuālajā vidē. Gandrīz visi 

lasītāju klubiņa dalībnieki ir seniori un kaut gan vairums izmanto datoru un internetu, šis ierosinājums 

netika atbalstīts. Līdz ar to, atskaites gadā tikšanās reižu skaits bija minimāls – septembrī, novembrī 

un decembrī. Katrai tikšanās reizei piemeklēta individuāla tēma, gan bibliotekāru, gan klubiņa 

dalībnieku ierosināta. Lai kopābūšanas laiks būtu pilnvērtīgs, papildus sarunām par grāmatām un 

lasīšanu, tika piedāvāti grāmatu apskati, izstādes, interesantu faktu apkopojumi, uzdevumi, jautājumi 

un prātamežģi. Klubiņa darbību nedaudz apgrūtina piekļuves iespēja. Telpa pasākumiem atrodas 

3. stāvā un tā kā klubiņa dalībnieki ir seniori, viņiem problemātiski tur nokļūt. Arvien aktuālāks kļūst 

jautājums par lifta ierīkošanu bibliotēkā.  

2021. gada 8. martā bibliotēka organizēja lasītāju klubiņa dalībnieču apsveikšanu 

dzīvesvietās. Tika iegādāti ziedi, izveidotas apsveikuma kartītes un bibliotēkas darbinieki nogādāja 

šo pārsteigumu visām klubiņa dalībniecēm. 

2021. gada aprīlī viena no lasītāju klubiņa dalībniecēm piedalījās Latvijas radio raidījumā 

“Kultūras rondo”. 

Miezītes bibliotēka jau 9 gadu sadarbojas ar Jelgavas pensionāru biedrību. Bibliotēka 

pensionāru biedrības biedriem piedāvā jauno grāmatu apskatu. Par katras grāmatas saturu tiek 

nedaudz pastāstīts un tikšanās laikā ir iespējams grāmatu paņemt lasīšanai, kā arī nodot iepriekš 

paņemtās grāmatas. Diemžēl pārskata gadā epidemioloģisko apstākļu dēļ bibliotekāri biedrību 

apmeklēja tikai divas reizes piedāvājot tikšanās apmeklētājiem 72 jaunās grāmatas.  

 

Uzziņu un informācijas darbs  

Pārskata periodā nodrošināts regulārs un kvalitatīvs darbs JPB Informācijas centrā, sniedzot 

visdažādākos pakalpojumus centra apmeklētājiem – izdrukas no e-pastiem, uzņēmumu datu izgūšana 

no LURSOFT datubāzes, dokumentu skenēšana, printēšana, kopēšana, banku izdrukas, EBSCO 

datubāzes izmantošanas pamācība, u.c. 
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Informācijas centrā sniegtās uzziņas vairāk saistītas ar praktiskiem jautājumiem. Izplatītākās 

ir uzziņas par to, kā sagatavot bankas konta izrakstus internetbankā, kā nopirkt aviobiļetes, izmaiņas 

ceļošanas noteikumos, e-paraksta lietošana, protams, Covid-19 laika nepieciešamība – vakcinācijas 

sertifikāta izdrukāšana, u.c. 

Arvien sarūk pieprasījums pēc padziļinātām uzziņām, tas skaidrojams ar attālināto 

pakalpojumu iespējām. Cilvēki veic informācijas meklējumus no saviem datoriem, tā kā pandēmijas 

viestās pārmaiņas daudziem likušas pāriet uz attālināto darbu un mācībām, bet iestādes un institūcijas 

atvērušas plašākas pieejas dažādām datubāzēm un informācijas resursiem.   

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

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

bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu, bet veic arī izglītojošo darbību, uzsverot mūžizglītības 

lomu vietējās sabiedrības attīstībā.  

2007. gadā Jelgavas Pilsētas bibliotēkā (toreiz Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā) darbu uzsāka 

viens no desmit Latvijas reģionālajiem bibliotekāru mācību centriem, kas veiksmīgi darbojās, lai 

pilnveidotu un izglītotu Bauskas, Dobeles un Jelgavas rajonu bibliotekārus. 2012. gada beigās, 

izbeidzoties līgumam ar valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas”, kas bija publisko 

bibliotēku attīstības projekta īstenotāja Latvijā, nepietiekama finansējuma dēļ reģionālo mācību 

centru neizdevās pārveidot par bibliotēkas struktūrvienību. Līdzīgā situācijā nonāca arī dažas citas 

bibliotēkas Latvijā, kurās bija izveidoti reģionālie mācību centri.  

Neskatoties uz to, visus šos gadus izveidotā mācību klase tika plaši un daudzpusīgi izmantota, 

un bibliotēkas izglītojošā darbība netika pārtraukta. 

2021. gadā izdevies atrisināt JPB mācību centra oficiālā statusa jautājumu – no 1. jūlija 

izveidota atsevišķa bibliotēkas struktūrvienība – Jelgavas Pilsētas bibliotēkas reģionālā bibliotekārā 

mācību nodaļa. Struktūrvienības nosaukuma izvēli ietekmējis tas, ka Jelgavā darbojas Jelgavas 

valstspilsētas domes dibināta pieaugušo izglītības iestāde – Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs. Līdz ar to tradicionālais nosaukums “Jelgavas Pilsētas bibliotēkas reģionālais mācību centrs” 

pilsētas administrācijā tika atzīts par nepiemērotu.  

Jaunizveidotajā nodaļā strādā divi cilvēki, bet bibliotēkas izglītojošās darbības veikšanā, tāpat 

kā iepriekš, iesaistās arī citi darbinieki – direktores vietniece metodiskajā darbā, sistembibliotekāre, 

Informācijas nodaļas darbinieki. Vairākiem bibliotēkas speciālistiem, kuri iesaistās šajā procesā, 

papildus augstākajai bibliotekārajai izglītībai, ir arī augstākā pedagoģiskā izglītība. Turklāt dažādos 

kursos, semināros un starptautiskos projektos regulāri tiek uzlabotas un papildinātas esošās zināšanas 

andragoģijas jomā. 
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Bibliotēkas mācību klase ir aprīkota ar visu nepieciešamo tehniku (interaktīvā tāfele ar 

skārienjūtīgu darba virsmu, datori ar jaunāko programmatūru, planšetdatori, multifunkcionālais 

printeris). Mācībām pieejama arī K. Barona zāle ar 80 sēdvietu ietilpību un projektora ekrānu. Tas 

dod iespēju organizēt profesionālās tālākizglītības seminārus pilsētas un novada bibliotēku 

darbiniekiem, ka arī regulāras un daudzpusīgas praktiskās nodarbības dažādām mērķgrupām – 

bibliotekāriem, pedagogiem, izglītojamiem, bibliotēkas lietotājiem u.c. 

Jau vairākus gadus JPB piedāvā apgūt datorprasmes ikvienam interesentam bez 

priekšzināšanām un iemaņām datora lietošanā. Līdz šim brīdim iespēju izmantojuši teju 1000 

iedzīvotāji, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa ir vecākā gadagājuma cilvēki. Seniori apzinās 

nepieciešamību apgūt digitālās prasmes – tās veicina veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrības norisēs, 

starppaaudžu komunikāciju, paplašina izglītošanās un arī brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

Šobrīd iesācējiem tiek piedāvāts desmit nodarbību cikls datorprasmju apguvei latviešu un 

krievu valodas grupās (6–8 cilvēki katrā), divas vai trīs reizes nedēļā no rīta un pēcpusdienā. 

Nodarbības ilgums – 2,5 stundas. Dalībnieku skaits grupās ir neliels apzināti, lai katram dalībniekam 

būtu iespējams veltīt pienācīgu uzmanību. 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 paredzēta arī darbam ar 

planšetdatoriem.  

Diemžēl Covid-19 infekcijas izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi valstī nelabvēlīgi ietekmēja 

šī pakalpojuma sniegšanu, 2021. gadā klātienes nodarbības nenotika, taču vadīt datorprasmju 

nodarbības iesācējiem attālināti nav iespējams. Tas liek domāt arī par nākotnes perspektīvām – kā 

līdzīgās situācijās, kas var atkārtoties, tomēr nodrošināt iespēju apgūt pamatprasmes tehnoloģiju 

lietošanā tiem iedzīvotājiem, kam tas ir nepieciešams. Kā bibliotēka var palīdzēt šiem cilvēkiem 

saņemt nepieciešamos pakalpojumus, neļaujot palielināt digitālo plaisu starp dažādām sabiedrības 

grupām. 

Lietotājiem ar priekšzināšanām, iepriekš piesakoties, ir pieejamas individuālās konsultācijas 

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

41 individuālā konsultācija. Bieži konsultācijām piesakās vecākā gadagājuma cilvēki, kuriem 

nepieciešama palīdzība viedtālruņa plašo funkciju apgūšanā. Individuālās konsultācijas dod iespēju 

strādāt ar klientu viņam piemērotā tempā, un daudziem tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ļauj pārvarēt arī 

psiholoģiskos šķēršļus un nedrošību. Covid-19 pandēmijas laikā konsultācijas tiek nodrošinātas arī 

attālināti, tiešsaistes platformā ZOOM.   

Bibliotēka ik gadu aktīvi iesaistās visos Latvijas mēroga notikumos, kas akcentē digitālo 

prasmju apguves nepieciešamību, piemēram, “Digitālajā nedēļā”, Vides aizsardzības un reģionālās 
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attīstības ministrijas organizētajā ikgadējā akcijā “Dienas bez rindām” u.c. Pārskatā gadā JPB 

“Digitālās nedēļas ietvaros“ piedāvāja jebkuram interesentam individuālās konsultācijas, kā arī 

atbalstu mācībās ar virtuālajiem resursiem. 

Bibliotēkā ir iespēja apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā kopkatalogā, datubāzēs un 

citos resursos, pārrunāt svarīgākos medijpratības un informācijpratības jautājumus. Bērniem un 

jauniešiem tiek organizētas dažādas bibliotekārās stundas, kurās integrēts izglītības programmās 

apgūstamais saturs. Bibliotēkas piedāvātās nodarbības var kļūt par jēgpilnu un izzinošu procesu arī 

Skola2030 kontekstā, palīdzot sasniegt projekta svarīgāko mērķi – lai jaunieši top par radošiem, 

kritiski domājošiem, mērķtiecīgiem, pilsoniski aktīviem un pašmotivētiem sabiedrības locekļiem. 

Studentiem tiek nodrošināts atbalsts informācijas meklēšanas jautājumos pētniecisko darbu izstrādes 

procesā, nepieciešamības gadījumā sniedzot arī padziļinātas konsultācijas. 

Bibliotēkas sadarbība ar skolēniem nav vienkārša, tā ir reizēm grūti sasniedzama auditorija: 

ne vienmēr ir iespējams mācību procesā ieplānot nodarbības uz vietas bibliotēkā, savukārt pēc 

stundām skolēniem ne vienmēr ir vēlme un iespēja apmeklēt papildu nodarbības bibliotēkā. Lai 

risinātu šo problēmu, tiek piedāvāts nodarbības vadīt izglītības iestādēs uz vietas. Mācību 

nodrošināšana ārpus bibliotēkas ļauj paplašināt apmācāmo aptvērumu, piedāvājot bibliotēkas 

pakalpojumus arī novada teritorijā.  

Covid-19 pandēmijas dēļ klātienes nodarbību skaits ievērojami atšķīrās no iepriekšējiem 

gadiem, taču tas rosināja plānot mācību procesu, izmantojot attālināta darba iespējas. No 2021. gada 

sākuma Jelgavas Pilsētas bibliotēka piedāvā attālinātas nodarbības 7.–12. klašu skolēniem “Virtuālie 

bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām”, kuru laikā skolēni var apgūt informācijas meklēšanu Jelgavas 

reģiona bibliotēku kopkatalogā, uzzināt par datubāzēm un pilnveidot savas informācijas meklēšanas 

prasmes uzticamos informācijas avotos. Pieprasījums pēc šī piedāvājuma bijis negaidīti liels, dažu 

mēnešu laikā nodarbībās piedalījās vairāk nekā 500 skolēni no Jelgavas, Dobeles, Tukuma un pat 

Daugavpils izglītības iestādēm. Attālinātās nodarbības izrādījās veiksmīgs risinājums, lai sasniegtu 

skolēnu auditoriju, un šādu mācību formu sadarbībā ar skolām bibliotēka piedāvās arī turpmāk. 

Pedagogiem JPB piedāvā apgūt 6 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas “Pedagogu informācijpratības uzlabošana un pilnveide” un “Ievads medijpratībā”. Abas 

programmas ir licencētas, un dod iespēju pedagogiem saņemt apliecinājumu par dalību mācībās.  

Nākotnes perspektīvā, lai attīstītu Jelgavas Pilsētas bibliotēkas reģionālās bibliotekāras 

mācību nodaļas darbību, tiks strādāts pie vairāku mācību programmu izstrādes un licencēšanas 

dažādām mērķgrupām. 

Bibliotēkas ikdienas darbā akcents tiek likts uz personāla vispārējo un profesionālo zināšanu 

nostiprināšanu un pilnveidošanu, nodrošinot zināšanu pilnveides nepārtrauktību. Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkas darbinieki apmeklē dažādus seminārus un kursus, dodas pieredzes apmaiņas braucienos 
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uz citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. Iegūtās zināšanas tiek nodotas citiem kolēģiem, uzstājoties 

semināros, mācību klasē regulāri vadot “Praktisko nodarbību rītus” bibliotēku darbiniekiem, daloties 

zināšanās un pieredzē. 

JPB metodiskajā pārraudzībā atrodas 26 Jelgavas novada publiskās bibliotēkas, konsultatīvā 

un metodiskā palīdzība, regulāras nodarbības tiek nodrošinātas arī abu novadu izglītības iestāžu 

bibliotekāriem. Nodarbību piedāvājumā ir dažādas tēmas – darbs ar BIS ALISE, digitālo un vizuālo 

materiālu veidošana, dažādu rīku un programmu pielietojums bibliotekārajā darbā, novadpētniecības 

materiālu krājuma un ierakstu veidošana, u.c. Bibliotekāriem ir iespēja arī pieteikt sev interesējošus 

tematus profesionālajai pilnveidei. Pārskatā gadā bibliotekāriem novadītas 16 nodarbības.  

Izglītojošas darbības veikšanā iesaistās arī JPB filiālbibliotēkas. Pilns Jelgavas pilsētas 

bibliotēku tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums dažādām mērķgrupām apskatāms 

JPB tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas 

(sk. 5.9. attēlu). Šāda pieeja dod iespēju potenciālajiem bibliotēkas lietotājiem saistošā veidā 

iepazīties ar bibliotēkām, tās pakalpojumiem un plašajām iespējām uzticamas informācijas ieguvē. 

 

 

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

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka regulāri saņem pašvaldības sagatavoto informāciju. Aktīvāk 

sadarbojamies ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, saņemam tūrisma centra piedāvājumus un 

bukletus. Materiāli tiek izvietoti bibliotēkas apmeklētājiem redzamā vietā lasīšanai uz vietas vai 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas
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līdzņemšanai. Bibliotēkas foajē atrodas statīvs, kurā izvietot dažādus informatīvos materiālus. 

Informācijas centrā  pieejama informācija un konsultācijas par pašvaldības un valsts iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī pieejami digitālie pakalpojumi. Informācija par nevalstisko 

organizāciju darbību sasniedzama pēc pieprasījuma. 

2021. gadā apmeklētājiem vienmēr bija pieejama aktuālā informācija par Covid-19 situāciju 

un ierobežojumiem. 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums izmantots visās Jelgavas reģiona publiskajās 

bibliotēkās, kā arī Jelgavas novada izglītības iestāžu bibliotēkās. 

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

katalogs, Jelgavas novadpētniecība. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka izmanto BIS ALISE moduļus: 

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

datu kontrole, Klasifikācija, Lokālais OPAC, Svītrkodu druka, Administrācija; Cirkulācija; 

WebPAC; Mobilais WebPAC; SBA; Mācības; Inventarizācija; 

 papildu datubāze – Jelgavas novadpētniecība; 

 ALISE-i; 

 SKOLU ALISE. 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs aptver 59 bibliotēku krājumus: 

 4 pilsētas pašvaldības bibliotēku: Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu – Jelgavas 

Pārlielupes bibliotēkas, Miezītes bibliotēkas, bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis”; 

 22 Jelgavas novada pašvaldību bibliotēku; 

 32 izglītības iestāžu bibliotēku: 13 Jelgavas valstpilsētā, 19 Jelgavas novadā; 

 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskās bibliotēkas (ZR KAC MB). 

 

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 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eks. 

(2021) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 
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Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkas 

4 4 4 4 1 7 702 11 155 

BIS ALISE-i 

Jelgavas 

novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 1 969 866 

BIS SKOLU ALISE 

Jelgavas 

pilsētas 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

13 13 13 13 13 2 343 295 

Jelgavas 

novada 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

19 19 19 19 19 1 077 59 

ZRKAC 

MB 

1 1 1 1 1 345 640 

  33 33 33 33 33 3 765 994 

Kopā 59 59 59 59 56 13 436 13 015 

 

Sistēmā reģistrēti 163 lietotāji. Bibliotēku darba laikā (07.30–20.00) sistēmā pastāvīgi strādā 

vairāk nekā 75 lietotāji. 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā https://jelgava.biblioteka.lv/Alise4_5  ir informācija 

(uz 01.01.2022.) par 147 481 (2020. g. – 144 322) ierakstiem un 694 678 (2020. g. – 691 039) 

monogrāfisko izdevumu eksemplāriem, t. sk. par 114 670 Jelgavas Pilsētas bibliotēkas krājuma 

vienībām; 44 215 turpinājumresursu eksemplāriem, t. sk. par 10 330 no JPB. 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise4_5
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5.10. att. Bibliotēku krājumi Jelgavas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

JPB no 1997. gada veido novadpētniecības datubāzi, kurā pašlaik ir 106 385 (2020. g. – 103 

811) 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 44 205 

MARC ieraksti, 303 autoritatīvie ieraksti, 299 anotācijas. 

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

Integritātes testi, ka arī Cirkulācijas Integritātes testi (pēc visiem kritērijiem). 2021. gadā rediģēti 23 

767 lietotāju konti, t. sk. Jelgavas Pilsētas bibliotēkās – 15 102, dzēsti dati par 1 189 lietotājiem. 

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

Pārskata periodā tika izveidoti 949 jaunie apraksti, importēti 2 251 MARC ieraksti, izveidoti 

79 autoritatīvie ieraksti, importēti 1 108 autoritatīvie ieraksti. Pavisam izveidotas 3 189 anotācijas. 

Tāpat turpinājās darbs ar Autoritatīvo datubāzi – gadā beigās datubāzē bija 20 111 ieraksti. 

Norakstīti 46 900 eksemplāri, t. sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 10 117. 

 

 

5.11. att. Datubāzes Jelgavas Pilsētas bibliotēkā 
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Jauni iespieddarbu bibliogrāfiskie apraksti, neatkarīgi no izdevuma izdošanas gada, tiek 

veidoti Jelgavas Pilsētas bibliotēkā. 

Izglītības iestāžu bibliotēkas un Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 

kopkatalogā bibliogrāfiskajam ierakstam pievieno eksemplāra ziņas – ievada inventāra numurus, 

cenas, norāda fondu, kā arī veic norakstīšanu. Izglītības iestāžu bibliotēkās inventāra numuru 

piešķiršanas veids – Automātisks – numurs identisks eksemplāra svītrkodam. Bibliotēkām ir sava 

inventāra grāmata, noteikts svītrkodu intervāls, sava statistika, visas atskaites un skatījumi, iespēja 

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

bibliotēkām). 

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

vidusskolas bibliotēkas krājums, turpinās rekataloģizācija. 

Sistēmā pastāvīgi tiek veikti testi: Datu integritāte, Izsniegumu integritāte, Lasītāju saraksta 

integritāte. 

Automatizētā lietotāju apkalpošana ieviesta visās dalībbibliotēkās: iespējama dokumentu 

attālināta rezervēšana, grāmatu lasīšanas termiņa pagarināšana elektroniski, iespēja veidot brīvos 

pasūtījumus; elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām no 

sistēmas. Uzsākot meklēšanu katalogā, lietotājiem ir iespēja iepazīties ar kataloga lietošanas 

instrukciju “Video ceļvedis lasītājam”. 

Informāciju par Jelgavas pilsētas bibliotēku jaunieguvumiem lasītāji saņem e-pastā divas 

reizes mēnesī. Informācija no BIS ALISE tiek sūtīta tiem lasītājiem, kas apstiprināja savu vēlmi to 

saņemt (~ 2 400 lasītāji). 

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

noderīgām bibliotekārās informācijas hipersaitēm. WebPAC apmeklētība 2021. gadā palielinājās 

(sesiju kopskaits – 231 518) , it īpaši autentificēto sesiju skaits – 25 569 (2020. g. – 18 450). No 

pieprasījumu kopskaita (izdevumu atlase) mobilās lietotnes pieprasījumu skaits  – 28 479 (2020. g. – 

20 625). Aktīvi tiek izmantots pakalpojums E-katalogs mobilajās ierīcēs. 

 

 

5.12. att. WebPAC apmeklētība 
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Novembrī sākam testēt jauno ALISE publisko katalogu 

https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC. Par jauno katalogu savus lasītājus informējam sociālajos 

tīklos, JPB tīmekļvietnē https://ej.uz/jauns_JPBkatalogs, medijos, bibliotēkas apmeklējuma 

laikā.                                                                                                          

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

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

grāmatas vai žurnālu saņemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi novērtēja un 2021. gadā izmantoja 7 702 

(2020. gadā – 6 042) lietotāji (+12,7 %) (sk. 5.4. tabulu). 

5.4. tabula 

Autorizētie lietotāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 
11 556 10 268 9 089 -11 %; -11,5 % 

Autorizētie lietotāji kopā 
5 671 6 042 7 702 

+13,6 %; +12,7 % 

Autorizētie lietotāji pārskata periodā 1 894 1 914  1 852 +1,1 %; -3,2 % 

 

2021. gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1 852. Lietotāji pasūtīja 13 015 grāmatas, 

izveidoja 376 brīvus pasūtījumus, pieprasīja pagarināt 14 790 izdevumus. Jelgavas pilsētas 

bibliotēkās 911 lasītāji pasūtīja 11 155 grāmatas. 

No 2019. gada Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” darbojas 

pašapkalpošanās iekārtas. Ar iekārtu palīdzību bibliotēku lietotāji var paši noformēt bibliotēkās 

paņemto izdevumu izsniegšanu (saņemt no bibliotēkas) un nodošanu (nodot bibliotēkā grāmatas), 

izsniegt sev rezervētus izdevumus, kā arī pagarināt paņemto izdevumu lasīšanas termiņu; drukā čeku, 

kurā redzama visa informācija – bibliotēkā paņemto izdevumu saraksts un datums, līdz kuram 

izdevums ir izsniegts. Informāciju par izdevumiem no pašapkalpošanās iekārtas var nosūtīt e-pastā.   

JPB lasītāji var saņemt pasūtīto izdevumu arī pakomātā. 

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

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

 

Digitalizācija  

Pārskata gadā, kurš pagājis lielākoties ierobežojumos, digitalizācija ir izvirzījusies par vienu 

no svarīgākajiem darba virzieniem, bet dažāda veida ierobežojumi arī ieviesuši korekcijas klātienes 

darba iespējās, tādējādi pārskata gada sākumā veiksmīgi uzsāktie digitalizācijas darbi stipri 

nobremzējušies gada beigu ceturksnī.  

https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC
https://jelgava.biblioteka.lv/AlisePAC
https://ej.uz/jauns_JPBkatalogs
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Pārskata gadā pabeigts darbs pie plašā projekta “Zenit stāsti”, iegūtie materiāli digitalizēti un 

pieejami bibliotēkas lietotājiem, fotogrāfijas pievienotas portālam ZudusiLatvija.lv. Elektroniskajam 

katalogam pievienota arī sarakstes ar trimdu digitālā kolekcija. Ar materiāliem par IV Vispārējie 

latviešu dziesmu svētkiem papildināta Normunda Reča digitālā fotogrāfiju kolekcija. 

 2021. gadā digitalizēti papildināti galvenokārt novadpētniecības materiāli (sk. pārskata 8. 

sadaļu “Novadpētniecība”.) 

 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

5.5. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku SBA rādītāji  

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

330 312 377 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

847 791 1004 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, 2021. gadā ir palielinājies gan SBA kārtā saņemto 

dokumentu skaits, gan uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu daudzums (sk 5.5. tabulu).  

2021. gadā JPB un to filiālbibliotēku krājumu SBA kārtā izmantoja 23 Jelgavas novada 

pašvaldību publiskās bibliotēkas, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka un Jelgavas 

4. vidusskolas bibliotēka. 

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

veidotas tematiskās grāmatu kopas tālākai izsniegšanai Jelgavas novada pašvaldību publiskajām 

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

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

SBA pakalpojumu izmantoja Zaļenieku pagasta bibliotēka (165 eks.), Sesavas pagasta bibliotēka 

(110 eks.), Jēkabnieku bibliotēka (83 eks.), Svētes pagasta bibliotēka (79 eks.).  

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

to pasūtīšana SBA kārtā no citām Latvijas bibliotēkām (sk. 5.6. tabulu). 

5.6. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēku SBA pieprasījumu izpildei izmantotie bibliotēku krājumi 

 

Bibliotēka(-as)  Saņemto dokumentu skaits 

2019 2020 2021 

Latvijas Nacionālā bibliotēka  16 8 1 

Latvijas Universitātes bibliotēka  1 1 0 
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Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA 

bibliotēka 

0 1 0 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu 

izglītības iestāžu bibliotēkas un ZRKAC Metodiskā 

bibliotēka 

151 

 

172 130 

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas 162 130 246 

 

Kopumā pārskata gadā izpildīti 377 SBA pieprasījumi. Pieprasījumu tematika bija 

daudzveidīga, tā aptvēra daiļliteratūru, bērnu un jauniešu literatūru, biogrāfijas, zinātni, vēsturi, 

psiholoģiju, medicīnu, pedagoģiju, jurisprudenci u.c.  

 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Pakalpojumu jomā pastāv grūtības piegādāt lietotājiem informāciju par piedāvātajiem 

pakalpojumiem. Tā tiek likta gan bibliotēkas tīmekļvietnē, gan sociālajos tīklos, gan izvietota 

bibliotēkas telpās, bet ar to nepietiek. Jāveido ciešāka sadarbība ar reģionālo presi, varbūt jādomā vēl 

kādas iespējas popularizēt savu piedāvājumu. 

Galvenā problēma pieejamības jomā ir bibliotēku pieejamība apmeklētājiem ar kustību 

traucējumiem, senioriem. Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, cerams, tā atrisināsies 2022. gadā – izstrādāts 

būvprojekts un piešķirts finansējums lifta izbūvei. Sarežģītāks ir jautājums par pieejamību Jelgavas 

Pārlielupes bibliotēkā. Pašreizējā ēkā to nodrošināt nav iespējams, ir ieceres perspektīvā  bibliotēku 

pārvietot uz citām telpām.  

Pārējie jautājumi, datortehnikas nomaiņa utt. tiek risināti atbilstoši piešķirtā budžeta iespējām. 

 

6. Krājums 
 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši reģiona attīstības 

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

mūžizglītības iespējas, veicinot lasīšanas prasmes. 

2021. gadā Latvijā un pasaulē turpinājās COVID-19 pandēmija, dažādi ierobežojumi, bet tas 

nav būtiski ietekmējis komplektēšanas norisi JPB. Strādājot attālināti 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. 2021. gadā dokumentā izmaiņas 

netika veiktas. Krājuma komplektēšanas komisija izvērtē un risina arī nozīmīgus komplektēšanas 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20200630100643804044587.pdf
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jautājumus. 2021. 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 (Anketas, “Atteikumu žurnāls”, sadaļa “Jautā 

bibliotekāram” JPB tīmekļvietnē). 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

6.1. tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2019 2020 2021 
Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
38 560 46 569 46 062 

t. sk. grāmatām 30 000 38 466 38 199 

t. sk. bērnu grāmatām 3 968 5 883 5 263 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 8 560 8 103 7 863 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    
0.63 0.77 0.79 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
38 560 46 569 46 062 

 

Salīdzinājumā ar 2020. gadu,  2021. gadā pašvaldības finansējums samazinājies par 507.00 

EUR. 

Pilsētas pašvaldības līdzekļu sadalījums JPB un filiālbibliotēkām jaunieguvumu 

komplektēšanai katrai bibliotēkai atkarīgs no lietotāju skaita, procentuāli vidēji: Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkai – 40%, bērnu un jauniešu bibliotēkai “Zinītis” – 25%, Pārlielupes bibliotēkai – 20%, 

Miezītes bibliotēkai – 15%/ Jelgavas pilsētas bibliotēku krājuma komplektēšanas avoti 2021. gadā – 

pilsētas pašvaldības finansējums – 82 %; dāvinājumi – 11,8 % ; “Draudzīgais aicinājums” – 0,2 % ; 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” –  2,76 % ; “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 

– 3,24 %. 

 

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. 

Pārskata periodā krājuma pārbaude ir veikta Jelgavas Pilsētas bibliotēkā (45 828 eks.); 
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Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā (19 367 eks.);  

Izglītības iestāžu bibliotēkās: Jelgavas pamatskolas "Valdeka" – attīstības centra bibliotēkā 

(8 488 eks.), Pārlielupes pamatskolas bibliotēkā (28 619 eks.), Svētes pamatskolas bibliotēkā ( 9 898 

eks.).  

Noskenētu eksemplāru skaits krājumu esības pārbaudes laikā – 112 200 eks. 

Bibliotēku krājumu pārbaudē konstatēti gadījumi: bibliotēkās ir izdevumi, kuri jau norakstīti, 

bet joprojām atrodas bibliotēkas plauktos; ir izdevumi ar bojātiem svītrkodiem; izdevumi, kurus 

lasītāji jau nodevuši, pēc uzskaites joprojām atrodas pie lasītājiem kā izsniegti; daļa no bibliotēkas 

krājumā esošiem izdevumiem bija izsniegta bez reģistrācijas sistēmā; daļa no norakstītiem 

izdevumiem atrodas plauktos. Bibliotēku Summārās uzskaites grāmatas (SUG) dati sakrīt ar 

grāmatvedības datiem, inventarizācijas rezultātā atklātās nepilnības tiek novērstas. 

 

Krājuma rādītāji 

6.2. tabula 

Krājuma rādītāji 

 2019 2020 2021 
Jaunieguvumi kopā 5 420 8 025 7 845 

t. sk. grāmatas 4 780 5 412 4 850 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 826 1 020 997  

t. sk. bērniem 856 907 915 

Izslēgtie dokumenti 16 766 11 209 10 117 

Krājuma kopskaits 15 4706 15 1522 149 250 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.5 0.94 1.79 

 

Krājums 2021. gadā skaitliski samazinājies par 2272 dokumentiem. 

Neiepriecinošs ir fakts par grāmatu tirāžu krasu samazināšanos un cenu kāpumu. (LNB krājums 

“Latvijas izdevējdarbības statistika 2020”). To parāda statistikas dati un redzam komplektējot krājumu.  

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

nedaudz vairāk cenšamies komplektēt literatūru angļu un krievu valodā. 

JPB jaunieguvumi 2021. gadā kopumā procentos sadalās šādi – daiļliteratūra 62 %, latviešu 

oriģinālliteratūra 20 % (t.sk.), bērnu un jauniešu literatūra 19 % (t.sk.), nozaru literatūra 38 %.  

Latviešu oriģinālliteratūra paliek kā viena no krājuma komplektēšanas pamatvērtībām, kam arī 

turpmāk tiks pievērsta liela uzmanība. 

2020. gadā izvirzītais uzdevums 2021. gadam – palielināt bērnu literatūras klāstu ir izpildīts –

2020. gadā bērnu literatūra bija 16 % no jaunieguvumu klāsta, 2021. gadā – 19 %. 

Pateicoties pietiekamam pašvaldības finansējumam bija iespēja piekomplektēt vērtīgas nozaru 

literatūras grāmatas, “Bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatas, kā arī otru eksemplāru pieprasītākajām 

daiļliteratūras grāmatām, uz kurām lietotāji gaida rindā. 
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2021. gadā JPB saņēma dāsnu grāmatu sūtījumu no Latvijas Nacionālas bibliotēkas projekta 

“Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros. Bibliotēkas pašas varēja izvēlēties sev 

nepieciešamo literatūru par konkrētu summu. 

2021. gadā stipri samazinājies filmu (DVD) jaunieguvumu skaits. Covid-19 dēļ problēmas ar 

piegādi, maz jaunu filmu latviešu valodā; samazinājies pieprasījums. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka saņem dāvinājumus gan no juridiskām, gan fiziskām personām. 

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

nepieciešamais eksemplāru skaits. Grāmatas, kas jau ir krājumā, nonāk lasītāju iecienītajā grāmatu 

plauktā “Lasītājs dāvina lasītājam”. 

2021. gadā notika JPB akreditācija, darbs ar krājumu tika novērtēts atzinīgi. 

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  2019 2020 2021 ( +/- salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu)  

 11 018 skatījumi  

3347 sesijas  

21 462 skatījumi 

6 247 sesijas  

22 159 skatījumi (+ 697) 

6 913 sesijas (+ 666) 

1 185 pilnteksti  

 1 710 skatījumi  

619 sesijas  

1 738 skatījumi 

567 sesijas 

1672 skatījumi (- 66) 

642 sesijas (+ 75) 

530 pilnteksti 

 1 785 skatījumi  

1 408 sesija  

1 215 skatījumi  

809 sesija  

1 887 skatījumi (+ 662) 

1 161 sesija (+ 352) 

 

kopā  

5 637 skatījumi  

2 727 sesijas 

21 267skatījumi  

4 497 sesijas 

19 196 skatījumi (- 2071) 

5 391 sesijas (+ 894) 

t. sk. Jelgavas Pilsētas bibliotēka 
1 815 skatījumi  

1 163 sesija 

1 099 skatījumi  

599 sesija  

873 skatījumi (- 226) 

584 sesijas (- 15) 

t. sk. Pārlielupes bibliotēka 
121 skatījums 

103 sesijas 

114 skatījumi  

72 sesijas 

185 skatījumi (+ 71) 

150 sesijas (+ 78) 
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t. sk. bērnu un jauniešu bibliotēka 

“Zinītis” 

90 skatījumi 

67 sesijas 

36 skatījumi  

12 sesijas  

50 skatījumi (+ 14) 

57 sesijas (+ 45) 

t. sk. Miezītes bibliotēka 
42 skatījumi  

41 sesija 

17 skatījumi  

36 sesija  

52 skatījumi (+ 35) 

34 sesijas (- 2) 

t. sk. attālinātā piekļuve 
3 605 skatījumi 

1 317 sesijas  

20 085 skatījumi  

3 694 sesijas  

18 106 skatījumi (- 1 979) 

4 496 sesijas (+ 802) 

 
482 skatījumi 169 skatījumi  191 skatījumi (+ 22) 

 

                             kopā 
3 001 skatījumi 3 494 skatījumi  2 469 skatījumi (- 1025) 

t. sk. Jelgavas Pilsētas bibliotēka 2 875 skatījumi  3 408 skatījumi  2075 skatījumi (- 1333) 

t. sk. Pārlielupes bibliotēka 93 skatījumi  78 skatījumi  286 skatījumi (+ 208) 

t. sk. BJB “Zinītis” 21 skatījums  8 skatījums  39 skatījumi (+ 31) 

t. sk. Miezītes bibliotēka 12 skatījumi  0 skatījumi  69 skatījumi (+ 69) 

izmantošana attālinātā darba 

vajadzībām 

  5 304 skatījumi 

* KISC dati  
 

Vērtējot pārskata gada datubāzu lietošanas statistiku, jāsecina, ka pieprasījums pēc abonētajās 

datubāzēs pieejamās informācijas ir palicis aptuvenajās iepriekšējā pārskata gada robežās. Par 3 % 

palielinājies abonētās datubāzes EBSCOhost izmantojums – salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu. Sesiju skaits EBSCOhost datubāzē ir pieaudzis par 11 %, savukārt, lai arī nenozīmīgi, par 

4 % sarucis EBSCO eBooks izmantojums, bet sesiju skaits pieaudzis par 13 %. Grūtības darbā ar 

EBSCO datubāzēm sagādā paroles maiņa, kas notiek katru gadu, ne vienmēr ir iespējams visus 

lietotājus par to informēt. Britannica Library uzrāda kāpumu abās pozīcijās, kas skaidrojams ar 

jauniešu un bērnu labajām angļu valodas zināšanām, kas ļauj tiem brīvāk orientēties datubāzē.  

Datubāzes LETONIKA.LV skatījumu skaits krities par 20 %, bet par 20 % palielinājies sesiju 

skaits. Skatījumu skaits samazinājies Jelgavas Pilsētas bibliotēkā (skatījumi par 20 %, sesijas par 3 

%), bet pieaudzis filiālbibliotēkās – BJB “Zinītis” par 38 % palielinājušies skatījumi un sesiju skaits 

gandrīz četrkāršojies, Pārlielupes bibliotēkā dubultojies gan skatījumu, gan sesiju skaits, Miezītes 

bibliotēkā divtik auguši skatījumi un minimāli (5 %) krities sesiju skaits.  Par 10 % krities arī 

attālināto skatījumu skaits, bet  sesiju skaits audzis par 22 %. 

 LETONIKA.LV izmantojuma kritums skaidrojams ar skolu bibliotēku aktivitāti šīs 

datubāzes izmantošanā, jo pandēmija ieviesusi korekcijas arī skolu darbā, tās aktīvi izmanto digitālos 
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resursus, tajā skaitā datubāzes. NEWS.LV lietojumā vērojams kritums par 30 %, bet pusotru reizi 

(150 %) augusi NEWS.LV lietošana attālinātā darba vajadzībām. 

Neliels pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, vērojams LURSOFT 

izmantošanā. 

Kritumi datubāzu lietošanā skaidrojami ar Covid-19 pandēmijas izraisīto nepieciešamību 

apgūt digitālās prasmes un pāreju uz attālināto darbu un mācībām, tādējādi veicinot cilvēku spēju 

atrast sev nepieciešamo informāciju brīvpieejas datubāzēs, kā arī darba un mācību iestāžu sniegtās 

iespējas lietot datubāzes, arī nelielā samaksa, piemēram, par NEWS.LV izmantošanu vai Studenta 

komplekts LURSOFT. Mainījušies cilvēku paradumi  attālināto iespēju izmantošanā, cilvēki labāk 

samaksā abonēšanas maksu, lai iegūtu tiesības lietot virtuālajā vidē pieejamos pakalpojumus, tajā 

skaitā arī dažādas datubāzes.     

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana  

2021. gadā krājuma popularizēšanai izveidoti un video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla 

tīmekļvietnē Youtube izvietoti tematiski video. Par video vienojošo motīvu izvēlēts Latvijas 2021. 

gada putns – laukirbe. Reizi mēnesī tika izvēlēta tēma, pārdomāts sižets un piemeklētas grāmatas. 

Gada laikā izveidoti 11 Irbes video. Informācija par šiem video izvietota bibliotēkas tīmekļvietnē un 

sociālajos tīklos.  

Irbes izlases sērijas: 

Baltā ziema un nedaudz smeldzīgais Narinē Abgarjanas darbs “No debesīm nokrita trīs āboli”: 

https://ej.uz/Irbesizlase 

Divani Lenas “Septiņas dzīves un viena liela mīlestība” un brīnišķīgais grāmatu draugs 

meinkūns Dali Magic Hana: https://ej.uz/Irbesizlase2 

Smiekli, joki, jandalēšanās un Ivetas Krūmiņas grāmata “Kaut ko labu”: 

https://ej.uz/Irbesizlase3 

Maijs, Maijas, mājas, mīļās mammas, mīlestība un sirsnīgā Maijas Laukmanes dzeja: 

https://ej.uz/Irbesizlase4 

Vasaras košums un Andra Akmentiņa “Zemeņu blūzs”: https://ej.uz/Irbesizlase5 

Atpūta, atvaļinājums, pludmale, nenopietns garastāsvoklis un Džeralda Darela “Mana ģimene 

un citi zvēri”: https://ej.uz/Irbesizlase6 

Gardi padomi vēderpriekam un Monikas Zīles “Zupa ar circeņiem”: https://ieej.lv/2Mqjc 

Skola, izglītība, mācīšanās un Dainas Ozoliņas “Atmaskot direktori”: https://ieej.lv/lnCdi 

Oktobra jubilāre Anna Brigadere un viņas darbs “Mūs, brālīti”: https://ieej.lv/1Oou2 

Valsts svētku mēnesis, varonība un Andreja Pumpura “Lāčplēsis”: https://ieej.lv/g0aRZ 

Gada noslēgums, svētki un jautrība: https://ieej.lv/qJv8w 

https://ej.uz/Irbesizlase
https://ej.uz/Irbesizlase2
https://ej.uz/Irbesizlase3
https://ej.uz/Irbesizlase4
https://ej.uz/Irbesizlase5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2FIrbesizlase6&h=AT1GUwprocu2KeAS8k_bLY9X_PYGbY6kLevZzjohmPV1G-B_fsvZrSA7c7kiWNhOwzWM1DpLGJiErMbqaZK8LTHkCA8qaRk8qh7WvG4irarsVoDd3NYjQttPOUcZUcVaLvwVPZftGIvYlfx8q2w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cQ7xXSsXDdCiIYUvkTu3Uila3JI3isk6xAUj0ElCQxyvqWGhfoiSnWWI-iqcqJGqzw6BR5Zm00xsBgOX7VOc2kpllIikuPyV_XTJVjmD2LDLLYc4_jSj8EhaWsycPMMxCLUXGKhiI29KMmOB4ATg_RfYa8cgp-Qmz2Scz7fp7eG_y-VgxI4GvcOqF0SEj9_8m9sIA
https://ieej.lv/2Mqjc
https://ieej.lv/lnCdi
https://ieej.lv/1Oou2
https://ieej.lv/g0aRZ
https://ieej.lv/qJv8w
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Iepazīstinot interesentus ar nezināmo bibliotēkā, ar telpām, kurās ikdienā lietotāji netiek 

ielaisti  un krājumiem, kas nav brīvpieejā, bet pasūtāmi e-katalogā, izveidots nedaudz nenopietns 

video Muzeju nakts ietvaros https://ieej.lv/DMZsh. Kopā ar bibliotekāriem varēja ielūkoties 

bibliotēkas bēniņos, apskatīt Novadpētniecības un Seno izdevumu krājumu un izmēģināt mobilo 

plauktu sistēmu krātuvē. Iepriekšējos gados bibliotēka piedalījās Muzeju nakts pasākumos klātienē, 

šoreiz darbība tika pārcelta virtuālajā vidē. 

Jelgavas pilsētas svētku laikā bibliotēkas darbinieki noorganizēja divas akcijas: iespēju 

saņemt iepriekš pasūtītus izdevumus tuvākajā autobusa pieturā un paņemt lietotāju dāvinātas 

grāmatas un informatīvus materiālus par bibliotēku no bibliotekāriem, kuri devās braucienā ar 

divriteņiem pa pilsētu. Tika nofilmēts arī video sveiciens pilsētas iedzīvotājiem svētkos. Šādā 

netradicionālā veidā tika popularizēta bibliotēka, lasīšana un grāmatas. 

Krājuma popularizēšanas daudzveidošanai aktīva darbība norisinājās arī Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkas sociālajos tīklos. Papildus rubrikai “Rakstnieki jubilāri” #rakstniekijubilari, kas tika 

uzsākta jau 2020. gadā, izveidota rubrika “Latvijas dižļaudis” #latvijasdižļaudis, kur līdztekus 

informācijai par attiecīgo personu, pievienotas saites uz bibliotēkas kopkatalogu un interneta 

resursiem. Netika aizmirstas arī dažādas nozīmīgas dienas, par kurām sociālajos tīklos tika izvietoti 

interesanti un izzinoši raksti. Reizi nedēļā popularizētas atsevišķas grāmatas, izmantojot mirkļbirkas 

#Nedēļasgramata un #Egrāmatupirmdiena. 

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

gan izvietojot informāciju sociālajos tīklos un tīmekļvietnē. Jelgavas Pilsētas bibliotēkā tika veidoti 

jaunieguvumu saraksti, tie publicēti bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos tīklos. Atlasot no 

elektroniskā kopkataloga jaunumus, to apraksti, anotācijas, vāka attēli izvietoti sarakstā, alfabēta 

secībā. Gada laikā izveidoti un publicēti 18 saraksti. Pirms katras jaunumu dienas, lietotāji, kuri bija 

izvēlējušies iespēju saņemt informāciju par jaunieguvumiem, saņēma e-pastu ar jaunumu dienas 

norises kārtību, saitēm uz elektronisko kopkatalogu un jaunumu sarakstu.  

Bibliotēkas tīmekļvietnē izvietots jaunieguvumu popularizēšanas veidu kopsavilkums 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/202103241003441785711998.jpg 

Bibliotēkās tika izmantots arī tradicionālais krājuma popularizēšanas veids – izstāžu 

eksponēšana. 

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

aktuālām tēmām, ar tematiskām grāmatu kopām tika kuplināti pasākumi, tikšanās brīži, bibliotēkas 

tīmekļvietnē varēja iepazīties ar virtuālajām izstādēm. Jelgavas Pilsētas bibliotēkas lietotāju 

apkalpošanas zonās tika izliktas 78 izstādes, 18 jaunieguvumu izstādes un tīmekļvietnē publicētas 12 

virtuālās izstādes. Izveidoti 18 jaunieguvumu saraksti. 

https://ieej.lv/DMZsh
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/202103241003441785711998.jpg
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Sākot ar 2021. gadu Miezītes bibliotēka savu krājumu aktīvi popularizē arī sociālajos tīklos. 

Regulāri katru mēnesi vietnē Facebook tiek veidoti informatīvi ieraksti par Jauno grāmatu dienu 

bibliotēkā. Ierakstā lasītājiem ir iespēja iepazīties ar bērnu un pieaugušo daiļliteratūras un nozaru 

literatūras grāmatām, kuras būs pieejamas bibliotēkā. Kā arī tiek reklamētas tematiskās grāmatu 

izstādes. Kopumā bibliotēkā gada griezumā ir bijušas 34 tematiskās grāmatu izstādes un 32 krājuma 

popularizēšanas ieraksti Facebook vietnē.  

Analizējot datubāzu statistikas izmantošanu Pārlielupes bibliotēkā, jāsecina, ka to 

izmantošanu nav iespējams prognozēt, ņemot vērā iepriekšējos gadus. Iespēju robežās bibliotēkas 

darbinieki aktīvi tās popularizē. Arī bibliotēkā ir izlikta informācija par datubāzes News.lv 

piedāvājumu. Visbiežāk paši bibliotekāri meklē pieprasīto informāciju minētajās datubāzēs, 

piemēram, veidojot iknedēļas rubriku “VĒRTS ZINĀT”, ko izvietojam sociālo tīklu lietotnē 

https://www.facebook.com/parlielupe 

Reizi nedēļā – piekdienās tīmekļvietnē www.facebook.com/parlielupe tiek izvietota 

informācija par bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Jaunieguvumi tiek popularizēti, reizi 

nedēļā (arī piektdienās) bibliotēkā veidojot Jauno grāmatu dienu. Tāpat ar jaunieguvumiem 

bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties Jaunumu mapē, kur pa mēnešiem var apskatīt visas bibliotēkā 

iegūtās jaunās grāmatas. Ar jaunajām saņemtajām grāmatām mēneša griezumā apmeklētājs var 

iepazīties arī uz bibliotēkas esošā stenda, kur izliktas grāmatu vāku kopijas un informācija sagrupēta: 

Latviešu daiļliteratūra; Tulkotā literatūra; Nozares. Jaunākā saņemtā bērnu literatūra atrodama 

atsevišķā plauktā Abonementā. Pāriešana uz Jauno grāmatu dienu reizi nedēļā un regulāri 

atsvaidzinātā informācija stendā par jaunieguvumiem ļāva atteikties no grāmatu pieraksta. 

Atsevišķi redzamā vietā stāv grāmatas no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” programmas, 

kur grāmatas noliktas pa vecuma posmiem. 

Nenoliedzami, ka bibliotēkā organizētās tematiskās ekskursijas bērniem ir labs veids ne tikai 

bibliotēkas, bet arī krājuma popularizēšanas instruments, taču šajā pārskata gadā ekskursijas netika 

rīkotas. 

Krājumu popularizējam arī, izliekot grāmatu izstādes. Pavisam tādas bijušas 38. 

Lielisks krājuma popularizēšanas veids kalpo stends “Lasītāji iesaka”. Šeit katrs var atrast sev 

sirdij tīkamu to, ko citi lasītāji iesaka. 

Popularizējot bibliotēkas krājumu virtuālajā vidē Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas 

“Zinītis” Facebook lapā 2021. gadā tika publicētas četras virtuālās izstādes par godu Ž. Verna, 

J. Zvirgzdiņa jubilejām, Māmiņdienai un izstāde “Jautrā laboratorija”, kurā publicēta grāmatu 

kolekcija par ķīmijas un fizikas eksperimentiem. Tāpat, saņemot jaunās grāmatas, bibliotēkas 

Facebook lapā bilžu galerijā tiek popularizēti šie jaunieguvumi.  

 

https://www.facebook.com/parlielupe
http://www.facebook.com/parlielupe
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Darbs ar parādniekiem 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī pārskata gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā darbā ar kavētājiem 

tika izmantotas dažādas iespējas – BIS ALISE piedāvātais automatizētais atgādinājumu sūtīšanas 

veids (7414 atgādinājumi), atgādinājumi īsziņu (SMS) veidā (8 atgādinājumi) un saziņa pa tālruni (20 

sarunas). 

Preventīvs pasākums kavētāju dinamikas uzlabošanā – pirmstermiņa atgādinājumi, kuri 

lasītājiem tika sūtīti dienu pirms izdevumu atdošanas termiņa beigām, izmantojot BIS ALISE 

piedāvātās iespējas. 

Projekta ietvaros iegādātā grāmatu nodošanas iekārta jeb kaste, kura atrodas ārpus Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas telpām, arī uzlaboja situāciju ar kavētājiem. Šādi atgriezt paņemtos izdevumus 

ļoti aktīvi izmantoja arī filiālbibliotēku lietotāji, it sevišķi BJB “Zinītis”. 

Atskaites gada sākumā un beigās, kad bibliotēkas bija lietotājiem slēgtas Covid-19 

ierobežojumu dēļ, aktīvo izsniegumu izmantošanas termiņš tika pagarināts, lai neveidotos kavējums.  

Sistemātiskam un koordinētam darbam ar kavētājiem izveidota “Instrukcija darbam ar 

kavētājiem lasītāju reģistrācijas datubāzē BIS ALISE cirkulācijas modulī”. Tajā atspoguļota 

informācija, cik ilgi un kādi dati par kavētāju un neatgrieztajiem iespieddarbiem tiek saglabāta BIS 

ALISE cirkulācijas modulī, kāds darbs tiek veikts kavētāju apzināšanā un preventīvo pasākumu 

organizēšanā. 

Pārlielupes bibliotēkas apkalpojošais personāls vasarā sagatavoja vēstules – atgādinājumus 

tiem kavētājiem, kuriem BIS ALISE nebija uzrādīts ne telefona numurs, ne e-pasta adrese. Šiem 

parādniekiem, kas dzīvo tuvējā apkārtnē, iespēju robežās tika iznēsētas atgādinājuma vēstules uz 

mājām. Tika izstaigātas 24 adreses. Jāatzīmē, ka pārskata gadā līdz pat 31. augustam no kavētājiem 

netika prasīta kavējuma nauda par laikā nenodotu grāmatu. Šis ir būtisks aspekts, jo liela daļa cilvēku 

nobīstas no soda, kas šajā gadījumā ir naudas izteiksmē, un vienkārši grāmatas vairs nenes atpakaļ. 

Bet iedrošinot viņus (vislabāk sarunā pa telefonu), daļu no grāmatām mēs atgūstam.  

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie 

secinājumi pārskata periodā 

Joprojām aktuāla problēma ir īpaši pieprasīto izdevumu eksemplāru trūkums Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. Vērojamas garas rindas uz jaunajām, populārajām, medijos apspriestajām grāmatām. 

Bibliotēkas budžeta ietvaros tiek piekomplektēti papildus eksemplāri, un aktīvi tiek izmantoti SBA 

pakalpojumi, bet šī problēma joprojām ir aktuāla.  

Ne mazāk svarīga problēma ir kavētāju neatgrieztie iespieddarbi, kurus bibliotēka pēc noteikta 

laika ir spiesta norakstīt. Bibliotēkas rīcībā nav nekādu reālu iespēju atgūt savu īpašumu, tā var tikai 

aicināt, pierunāt atgriezt paņemto, bet ne vienmēr šāda pieeja ir efektīva.    
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Katrā no četrām Jelgavas pilsētas publiskajām bibliotēkām tiek veikts darbs ar bērniem un 

jauniešiem, lai attīstītu un nostiprinātu paradumu apmeklēt bibliotēkas un izmantot tās mācību un 

atpūtas nolūkos, kā arī, lai veicinātu lasītprasmi, popularizētu kvalitatīvu literatūru, attīstītu 

datorprasmes un kritisko domāšanu. 

Katrā bibliotēkā ir pielāgotas telpas bērnu auditorijas vajadzībām, tie ir vecumam atbilstoši 

plaukti, noformējums, grāmatu, spēļu un citu izdevumu piedāvājums. Jelgavas bērnu un jauniešu 

bibliotēkā “Zinītis” ir arī atsevišķa telpa jauniešu auditorijai, kurā ir gan vecumam atbilstošs krājums, 

gan spēles brīvā laika pavadīšanai un jauniešiem atbilstošs interjers. 

6.2. tabula 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un filiāļu pamatrādītāju salīdzinājums 

 2020 2021  +/- salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu 

Lietotāji bērni līdz 18 g.v. 3 970 3 494 - 476 

% no lietotāju kopskaita 38.7 % 38.4 %  + 0.3 % 

Apmeklējums bērniem līdz 18 g.v. 20 797 18 092 - 2 705 

% no apmeklējumu kopskaita 24.3 % 24.4 % + 0.1 % 

Izsniegums bērniem līdz 18 g.v. 28 781 30 298 + 1 517 

% no izsniegumu kopskaita 17.9 % 20.6 % + 2.7 % 

Bērnu līdz 18 g.v.skaits Jelgavā 12 531 12 516 - 15 

% no Jelgavas iedzīvotāju skaita 14.8 % 14.7 % - 0.1 % 

Pirmskolas vecuma bērni, kuri ir 

reģistrēti  bibliotēkas lietotāji Jelgavā 249 155  - 94 

% no bērnu līdz 18 g.v.skaita 6.3 % 4.4 % - 1.9 % 

  

Bibliotēku darba rādītāji šajā pārskata periodā ir ar lejupslīdošu tendenci, tas skaidrojams ar 

Covid-19 ierobežojumiem, augstajiem saslimstības rādītājiem (karantīna/pašizolācija) un to, ka 

bibliotēkas zināmu laika periodu bija slēgtas lasītājiem (04.01.–11.01 un 21.10.–15.11.2021), 

piedāvājot tikai attālinātus pakalpojumus. Reģistrēto lasītāju skaita un apmeklējuma kritums nav 

ietekmējis kopējo bibliotēku izsniegumu. Izsniegums bērniem līdz 18 gadiem ir palielinājies, tas 

skaidrojams ar aktīvu sadarbību starp pirmsskolas izglītības iestādēm un bibliotēkām. Kā risinājums 

izsnieguma un apmeklējuma uzlabošanai bija grāmatu un citu resursu izsniegšana ārpus telpām 
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lasītājiem bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, kā arī virtuālās tikšanās reizes tiešsaistes platformā 

ZOOM sadarbības turpināšanā ar pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 

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.  

2021. gadā lasīšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” iesaistījās 35 publiskās un 

izglītības iestāžu bibliotēkas, aptverot 1 181 bērnu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tika aptverts 

lielāks (15) skolu bibliotēku skaits. Liels darbs tika ieguldīts komunicēšanā ar skolu bibliotēkām, lai 

tās iesaistītos šajā projektā, kā arī no LNB saņemto grāmatu sadalīšanā un dokumentu atbilstoši 

prasībām norformēšanā.  

Notikuši 2 LNB Bērnu literatūras centra tīmekļsemināri (30.11.2021.) un (14.12.2021.) “Kā 

iesaistīties Bērnu žūrijā 5+?”, kuros ar savu pieredzi dalījās Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas 

novada Kalnciema bibliotēku bibliotekāri https://www.youtube.com/watch?v=GBOOS68LR 

LBB Zemgales reģionālā nodaļa noorganizēja semināru “Publisko, bērnu un skolu bibliotēku 

loma lasītprieka veicināšanā jeb ikviens ir neatkārtojams un neviens nav neaizvietojams”. 

Bibliotekāriem pārskata periodā bija visplašākās iespējas pilnveidoties, jo lielākā daļa 

izglītojošo aktivitāšu notika virtuāli. 

VKKF atbalstīja projekta “Tikšanās ar bērnu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās” 2. kārtu 

un to izdevās pandēmijas uzliesmojuma starplaikā arī veiksmīgi realizēt. 5 brīnišķīgi autori satikās ar 

bērniem: Zane Zusta – Sesavas pagasta bibliotēkā, Viesturs Ķeris – Vilces pagasta bibliotēkā un 

Vilces pamatskolā, Agnese Vanaga – Kalnciema pagasta bibliotēkā, Evija Gulbe – Platones pagasta 

bibliotēkā un Andra Manfelde – Vircavas vidusskolā. Projektu iecerēts turpināt arī 2022. gadā. 

Metodiskais darbs pārskata periodā bija grūti plānojams, jo mainījās Covid-19 

epidemioloģiskās prasības – darbs no mājām, ierobežots darba laiks utt. Pie tam metodiķim vajadzēja 

piemēroties katras administratīvās teritorijas vadības izstrādātajiem noteikumiem, kuri tomēr bija 

visai atšķirīgi. Tā kā vairākas ieceres netika īstenotas.  

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

JPB krājums tiek regulāri papildināts ar bērnu un jauniešu literatūru. 2020. gadā izvirzītais 

uzdevums 2021. gadam – palielināt bērnu literatūras krājumu ir izpildīts – 2020. gadā bērnu literatūra 

bija 16 % no jaunieguvumu klāsta, 2021. gadā – 19 %. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas, bet jo īpaši Bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”, tiek 

nodrošinātas ar “Bērnu,  jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatām, tiek abonēts plašs periodikas klāsts 

https://www.youtube.com/watch?v=GBOOS68LR30


 49 

bērniem (16 nosaukumi), video un audio materiāli, apzināta un komplektēta literatūra, kas palīdz 

dažādos radošos pasākumos. 

Joprojām pieprasītas ir dažādas galda spēles un prāta spēles. Jelgavas Pilsētas bibliotēka 

turpina darbu spēļu apzināšanā, izvērtēšanā un iegādē, jo tā ir veiksmīga alternatīva viedtālruņiem un 

datoriem brīvā laika pavadīšanai bērniem un ģimenēm, it īpaši šajā Covid-19 pandēmijas laikā. 

Darbs pie bērnu un jauniešu lieratūras krājuma izvērtēšanas un papildināšanas turpinās. 

 

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 iestāžu audzēkņiem 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 uzziņu 

vākšanas metodika. Bibliotekāra stāstījums tiek ilustrēts ar attēliem no grāmatām vai slaidiem no 

datubāzēm. Bērni tiek iesaistīti diskusijā. Tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums 

ir  pieejams JPB tīmekļvietnē https://ej.uz/JPB_apmacibas_ekskursijas  

Bibliotēkās 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 darbinieki, gan 

uzaicinātie speciālisti. 

 

Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Gada sākumā bērnu un jauniešu bibliotēkā tradicionāli tiek sveikti čaklākie lasītāji. Desmit 

bērni un jaunieši saņēma diplomus, Jelgavas kalendārus un suvenīrus. Tā ir ikgadēja tradīcija, kas 

pozitīvi ietekmē bērnu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēkas arī turpmāk. 

Visas Jelgavas pilsētas bibliotēkas piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”, iegādājoties ieteikto grāmatu kolekciju un popularizējot to lasītājiem. 

Grāmatu kolekcija tiek izlikta atsevišķā plauktā un noformēta ar bibliotēkas izveidotiem izdales 

materiāliem. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas datubāzē pievienots atlases nosacījums, kuru aizpildot, 

var atlasīt Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekus.  

https://ej.uz/JPB_apmacibas_ekskursijas
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Jelgavas valstspilsētā pamanāms un gaidīts pasākums ir Dzejas dienas 

(https://ieej.lv/0Qhg5), kurā tiek iesaistīti gan bibliotēku lasītāji, gan skolēni, kas dažādos pilsētas 

punktos (pie bibliotēkām) priecē skatītājus ar dzejas uzvedumiem. 

Tikšanās ar bērnu grāmatu ilustratori Agiju Staku un zīmēšanas meistarklase projekta 

“Literatūra kā vērtība” ietvaros; Gada nogalē Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas apmeklētājiem 

bija skatāma arī A.Stakas interaktīvā izstāde “Atver durvis pasakai” (https://ieej.lv/FmHpo; 

https://ieej.lv/QRAzk; https://ieej.lv/nOZwE; https://ieej.lv/hzBcE); A. Staka savā Facebook profilā 

vairākkārt reklamēja izstādi Jelgavā un aicināja ikvienu apskatīt līdz šim plašāko viņas darbu 

apkopojumu (https://ieej.lv/c4l1A)  

Tikšanās ar dzejnieku Semjonu Haņinu un izdevniecības “Orbit” grāmatu izstāde “3D 

dzejolis” projekta “Literatūra kā vērtība” ietvaros.  

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas aktivitātes – viesošanās PII klātienē un tiešsaistē 

platformā ZOOM. 2021. gadā bērnu un jauniešu bibliotēkas darbinieces devās uz PII “Pasaciņa”, kur 

izglītības iestādes pagalmā bērniem tika lasīti fragmenti no ziemeļvalstu autoru darbiem, kā arī 

izspēlēta spēle “Vārdi”. Tika organizēti arī tiešsaistes lasījumi PII “Pūčuks”, “Ķipari” un ,”Zīlīte” 

(Jelgavas novads, Ozolnieki) (https://ieej.lv/82QpE ). 

Bērnu un jauniešu bibliotēka piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas 

“KultūrELPA” projektā “Animācijas un audio pasakas Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām 

“Septiņi stāsti par notiņām” un “Pa pēdām notiņām””. 

Miezītes bibliotēkas projekts “Pāri robežām”, kur 12 video lasījumos tiek atdzīvināti 

Jelgavas skolēnu stāsti un pasakas (https://ieej.lv/WrCOp). 

Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru un Jelgavas pilsētas un novada skolām, ceturto 

gadu pēc kārtas veiksmīgi tiek realizētas Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības, iesaistot 

tajās astoņas Jelgavas pilsētas un novada skolas. Par reģionālo čempioni kļuva Katrīna Beroza no 

Vilces pamatskolas (https://ieej.lv/vifa8, https://ieej.lv/yva1l ). 

 

 

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ietvaros  

Pēc būtības bibliotēku darbība atbalsta Skola 2030 programmā izvirzītos mērķus visu vecumu 

bērnu izglītošanā. 

Pirmsskolā bērnam veidojas pirmā apzinātā mācīšanās pieredze. Tā ietekmē personības 

veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku, vai spēs koncentrēties, izzināt lietas, parādības, 

sakarības. Šī pieredze ir pamats turpmākajām skolas gaitām. Mācību mērķis pirmsskolā– zinātkārs, 

radošs un dzīvespriecīgs bērns. Bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi. Bērns, kas patstāvīgi 

darbojas, mācās ar prieku un ieinteresēti. Bērns, kas gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli 

https://ieej.lv/0Qhg5
https://ieej.lv/FmHpo
https://ieej.lv/QRAzk
https://ieej.lv/nOZwE
https://ieej.lv/hzBcE
https://ieej.lv/c4l1A
https://ieej.lv/82QpE
https://ieej.lv/WrCOp
https://ieej.lv/vifa8
https://ieej.lv/yva1l
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un to, kā notiekošais savstarpēji mijiedarbojas. Bērni pirmsskolā atbilstoši vecumam ar rotaļu 

palīdzību iepazīst sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīsta vērtībās balstītus ieradumus. Šajā vecumā bērns 

ir kā pētnieks un darītājs. Viņš ar skolotāja atbalstu konstruē savas zināšanas, un tā veido izpratni, 

gūst pieredzi, apgūst dažādas pamata un vispārīgās prasmes – skaitīt un salīdzināt, līmēt un griezt, 

stāstīt un klausīties, mācīties uzvesties, apzināties sevi, sadarboties. Lai tas notiktu, skolotājs 

mērķtiecīgi veido daudzveidīgus uzdevumus un mācību materiālus, atbilstoši iekārto vidi.1 Šīs 

pamata un vispārīgās prasmes tiek attīstītas vienmēr, kad bērni apmeklē bibliotēkas ekskursijās vai 

individuāli. Katrā ekskursijā vai pasākumā bērniem tiek attīstītas klausīšanās, sadarbības, stāstīšanas 

un citas prasmes, kas tiek attīstītas lasītveicināšanas praksē. Grāmata ir bibliotekāru 

pamatinstruments, kas, lasot priekšā bērniem, rosina iztēli, attīsta klausīšanās un stāstīšanas prasmes, 

kad kopīgi tiek apspriests izlasītais. 

PII bērni apgūst dažādas kompetences un katru mēnesi izzina jaunu tēmu. Bibliotekāri regulāri 

sagatavo tematikās kopas par kādu konkrētu tēmu, ko iepriekš pieprasījuši PII pedagogi 

padziļinātākai kādas tēmas izpētei. Šo grāmatu un citu izdevumu kopu uz konkrētu laiku izsniedz PII 

grupiņām. Šāda sadarbība bibliotēkām ir ar PPII “Auseklītis”, “Mācos mācīties”, PII “Lācītis”, 

“Pasaciņa”, “Pūčuks”, “Zvaigznīte” un “Sprīdītis”. Pateicoties šai aktivitātei pārskata periodā, 

kopējais bibliotēku izsniegums bērniem līdz 18 gadu vecumam ir palielinājies.   

Pieprasīts pakalpojums, ko izmanto PII pedagogi ir tematiskās ekskursijas, kuras sagatavo 

un vada bibliotekāri par kādu konkrētu tēmu no piedāvājuma 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/berniem/) vai par pedagogu 

individuāli  izvēlētu tēmu, kuru apgūst PII. Tā, piemēram, “Zinītī” klātienē notikušas ekskursijas par 

šādiem tematiem – upes un ezeri; laba uzvedība; veselīgs uzturs; Bērnu žūrijas grāmatas. Interesanta 

tendence – 2021.gadā bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” tika izvēlēta kā individuālas 

ekskursijas vieta bērnu nozīmīgos svētkos – 7. dzimšanas dienā, vārda dienā un kā īpašs vecāku 

pārsteigums par lasīšanu vasarā (https://ieej.lv/2V0kY).   

Tā kā 2021.gada lielākajā daļā tika ierobežoti publiskie pasākumi, tad bibliotēka rīkoja 

virtuālos. Piemēram, Pārlielupes bibliotēkas vadītāja attālināti tikās ar PPII “Punktiņš” sagatavošanas 

grupiņu bērniem tematiskajā nodarbībā “Mana grāmata”. 

Pamatizglītības posmā veidojas bērna personība, pasaules uztvere, nostiprinās intereses. 

Tāpēc viens no pedagogu uzdevumiem – saglabāt jaunā cilvēka izsalkumu pēc zināšanām, 

veicināt kāri pētīt un izzināt dziļāk. Arī – veidot ieradumus, kas palīdzēs ar prieku un 

aizrautību būt gatavam apgūt arvien ko jaunu mūža garumā arī turpmāk. Būtiskākās pārmaiņas 

ir veidā, kā notiek mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem pie atbildēm jānonāk 

                                                           
1 https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pirmsskola 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/berniem/
https://ieej.lv/2V0kY
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pašiem. Līdztekus zināšanām dabaszinātnēs, matemātikā, valodās, mācību saturs papildināts ar 

vispārīgām prasmēm: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta 

mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.2 Bibliotēkas ir piemērotākās vietas 

ticamas un pārbaudītas informācijas iegūšanai un izpētei. Bibliotekāri sniedz piekļuves datus 

dažādām datubāzēm un izglīto skolēnus to izmantošanā. Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkā īpaša 

vērība tiek pievērsta augstvērtīgas literatūras popularizēšanai. Tas tiek darīts atzīmējot grāmatas, kas 

ieguvušas dažādas literārās balvas – Starptautiskās Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu 

(https://ieej.lv/1itbk), Latvijas Literatūras gada balvu (LALIGABA) laureātes un “Bērnu, 

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

iegūto vietu attiecīgajā gadā. Pastāvīgie lasītāji, izvēloties sev vai bērniem lasāmvielu, ņem vērā un 

atzīst par labu esam grāmatas, kas ieguvušas dažādas balvas un šīs piktogrammas uztver kā palīgu 

labas lasāmvielas izvēlē.  

Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties 

izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai.3 Mācības notiek visdažādākajās 

vietās – skolā, bibliotēkā, muzejā, uzņēmumā, mežā – tik ilgi, cik vajag konkrēto mērķu 

sasniegšanai, izmantojot daudzveidīgas mācību darba organizācijas formas, ne tikai 40 minūšu 

mācību stundu. Fiziskā mācību vide skolā ir pārveidota no statiskas un nemainīgas uz pārveidojamu, 

reālas dzīves problēmsituāciju risināšanai un pašvadītas mācīšanās nostiprināšanai piemērotu mācību 

vidi. Skolēni strādā gan individuāli, gan grupās, risinot apjomīgus, starpdisciplinārus uzdevumus un 

projektus.4 Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkā par pieprasītu pakalpojumu kļuvusi klusās lasītavas 

izmantošana mācību vajadzībām. 

Lai popularizētu bibliotekāru profesiju un aicinātu skolēnus savu nākotni saistīt ar darbu 

bibliotēkās, bibliotekāri iesaistās “Ēnu dienā”, saistošā veidā skolēniem stāstot par saviem ikdienas 

pienākumiem, izaicinājumiem un izaugsmes iespējām. 2021. gadā šī vislatvijas akcija nenotika. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas bērnu bibliotekārajā apkalpošanā visaktīvāk sadarbojas ar 

Jelgavas un Jelgavas novada izglītības iestādēm, bibliotēkās  organizējot tematiskos pasākumus un 

ekskursijas, kuras apmeklē gan skolu, gan PII audzēkņi. 

Sadarbības loka paplašināšanai, Bibliotēku nedēļas ietvaros Pārlielupes bibliotēkas vadītāja 

Aiga Volkova bibliotekāriem noorganizēja attālinātu tikšanos – sarunu rītu ar pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem “Roku rokā ar bibliotēku”, kur bibliotekāri pedagogus iepazīstināja 

                                                           
2 https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pamatizglitiba 
3 https://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/vidusskola 
4 https://skola2030.lv/lv/istenosana/macibu-pieeja/macisanas-iedzilinoties 

https://ieej.lv/1itbk
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ar bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu, savukārt pedagogi dalījās pieredzē par darbu ar bērniem 

lasīšanas veicināšanā. Lai arī tikšanās notika tiešsaistē, tomēr šī bija ļoti vērtīga abpusēja pieredzes 

apmaiņa, kas nostiprināja savstarpējo sadarbību. Sarunu rītā piedalījās pārstāvji no astoņām PII. 

Bibliotēka izmantoja iespēju popularizēt ne tikai savu krājumu, bet arī savus pakalpojumus.   

Par ikgadēju sadarbību kļuvusi arī Jelgavas pilsētas skolu krājuma izmantošana vasaras 

mēnešos. Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka, izmantojot SBA, saviem lasītājiem izsniedz skolu 

grāmatas, lai nodrošinātu skolēnus ar pietiekamu skaitu ieteicamās literatūras grāmatām.   

Miezītes bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju notikušas 4 dambretes 

nodarbības bērniem. Latvijas Dambretes federācija veido videoapmācību bērniem un aicina apmeklēt 

nodarbības bibliotēkā https://ej.uz/5o8. 

Miezītes bibliotēkas telpās joprojām atrodas Jaunrades nama “Junda” brīvā laika 

pavadīšanas klubs “Pietura”. 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā un Miezītes bibliotēkā kopš 2019. gada tiek piedāvātas 

Kanisterapijas nodarbības sadarbībā ar biedrību “HP Canis Latvia”. Diemžēl, Covid-19 

ierobežojumu dēļ 2021. gadā bibliotēkās notika tikai viena nodarbība.  

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkā turpinās sadarbība ar CSDD un Valsts policiju 

“Veloskolas” organizēšanā. Kopumā 2021. gadā ceļu satiksmes noteikumus bibliotēkā apguva 59 

skolēni 3 grupās, no kuriem 45 skolēni bibliotēkā sekmīgi nokārtoja CSDD Velosipēda vadītāja 

kvalifikācijas eksāmenu. Nodarbības grupai ilga 4 dienas un piektajā tika kārtots eksāmens. 

Nodarbības notika tiešsaitē platformā ZOOM un tās vadīja Jelgavas Pilsētas bibliotēkas direktore 

Lāsma Zariņa un Valsts policijas mācību klases pasniedzēji, kas palīdzēja skolēniem apgūt satiksmes 

regulētāja žestus un stāstīja par drošību uz ceļiem.  

Joprojām bērnu un jauniešu bibliotēkā darbojas ESIP, kas atrodas LR Ārlietu ministrijas 

pakļautībā. Punkta koordinatore apmeklē LR Ārlietu ministrijas rīkotos tiešsaistes seminārus par ES 

aktuālajām tēmām. Tika organizēts Eiropas dienas pasākums bērniem sadarbībā ar PII ,”Ķipari” 

(https://ieej.lv/0CbEj). 

Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru bibliotēkas piedalās lasīšanas veicināšanas 

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

tālākizglītības seminārus. 

Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru un Jelgavas valstspilsētas un novada skolām, 

ceturto gadu pēc kārtas veiksmīgi tiek realizētas Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības. 

Sacensības tika organizētas Jelgavas 5. vidusskolā, 4. sākumsskolā, Tehnoloģiju vidusskolā, privātajā 

pamatskolā “Punktiņš” un Jelgavas novada Kalnciema vidusskolā, Vilces pamatskolā, Ozolnieku 

vidusskolā un Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā. Žūrijas sastāvu veidoja bērnu 

https://ej.uz/5o8
https://ieej.lv/0CbEj
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dzejniece Iveta Dārzniece (Skapste), režisore Antra Leite-Straume, bibliotekāre Eva Kulmane un 

žurnālists Emīls Rotgalvis.   

Sadarbojoties ar Jelgavas tehnikumu, bērnu un jauniešu bibliotēkā 180h praksi izgāja 

4. kursa audzēkne. 

Katru gadu skolēniem vasaras mēnešos ir iespēja strādāt bibliotēkās, kas sadarbojas ar 

Jelgavas izglītības pārvaldi, nodrošinot darba vietas skolēniem no 13 gadiem.  Nodarbinātības 

mērķis ir veicināt izglītojamo īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Pašvaldības finansētās darba 

vietās, radīt iespēju izglītojamiem iegūt darba pieredzi, apgūstot nepieciešamās darba prasmes un 

iemaņas, veidot izpratni par profesijām, veicināt karjeras attīstību un prasmi darba tiesisko attiecību 

nodibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā. 2021. gadā bibliotēkās strādāja 3 skolēni. 

 Pamazām bibliotēku kā darba vietu izvēlas arī brīvprātīgie – palīdzot organizēt pasākumus, 

veikt noformēšanas darbus. Vasaras mēnešos brīvprātīgo darbu bērnu un jauniešu bibliotēkā veica 

Jelgavas Centra pamatskolas 4. klases skolēns Jēkabs, kurš veidoja arī vairākus grāmatu apskatus 

(https://ieej.lv/21qxP , https://ieej.lv/52jUU). 

Veiksmīga sadarbība attālināto nodarbību organizēšanā bērnu un jauniešu bibliotēkai 

izveidojusies ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas  teātra pulciņa dalībniecēm veidojot 

“Vāverēna darbnīcas” (https://ieej.lv/21qxP, https://ieej.lv/52jUU) un “Sniega prieku svētku 

koncertu” (https://ieej.lv/EgREN), kas tika tiešsaistē pārraidītas vairākām PII. Savukārt PII “Ķipari” 

bērni bija sagatavojuši izrādi “Ezītis, kam nebija kažociņa” (https://ieej.lv/kMf1G), ko varēja vērot 

ikviens Facebook lietotājs bibliotēkas lapā. 

 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas attīstības stratēģijā kā viena no galvenajām attīstības vajadzībām 

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

profesionālā līmenī sekot tendenču/paradigmu maiņai, tehnoloģiju attīstībai. Ir būtiski nodrošināt 

zinošu un kompetentu bibliotēkas personālu, tādējādi veicinot bibliotēkas apmeklētāju uzticību 

sniegtajiem pakalpojumiem un rosinot vēlmi apmeklēt bibliotēku. 

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

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki apmeklē tālākizglītības kursus un bibliotēkāros 

seminārus, kā arī iesaistās starptautiskos projektos, kas paredz jaunu zināšanu apguvi darbā ar bērnu 

un jauniešu mērķauditoriju. 

Visi bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi uzskaitīti pārskata 4. nodaļā 

– Personāls. 

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 

https://ieej.lv/21qxP
https://ieej.lv/52jUU
https://ieej.lv/21qxP
https://ieej.lv/52jUU
https://ieej.lv/EgREN
https://ieej.lv/kMf1G
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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 

2021. gadā visās bibliotēkās ievērojami sarucis ekskursiju skaits, līdz ar to arī 

apmeklējums, tas skaidrojams ar Covid-19 ierobežojumiem, augstajiem saslimstības rādītājiem 

(karantīna/pašizolācija) un to, ka bibliotēkas salīdzinoši ilgu laika periodu bija slēgtas lasītājiem 

(04.01.–11.01 un 21.10.–15.11.2021). Kā risinājumu bibliotēkas izmantoja tiešsaistes platformu 

ZOOM, lai turpinātu sadarbību ar izglītības iestādēm. Tā, piemēram: 

 Zoom nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēniem ar Olaines Vēstures un 

mākslas muzeja direktoru M. Ribicki  par tēmu “Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas”; 

 Eiropas dienā tika organizēts ZOOM pasākums sadarbībā ar PII “Ķipari”, kas bija veltīts 

Polijai. PII bērni bija sagatavojuši poļu deju un dziesmu koncertu, plakātu par Poliju un 

atbildēja uz bibliotekāru jautājumiem par šo valsti. Bibliotekāri bija sagatavojuši poļu 

rakstnieku stāstus un videosveicienu no Polijas pilsētas Petrkow Tribunalskas bibliotēkas. 

 Arī tradīcija Bibliotēku nedēļā, kad Jelgavas valstspilsētas mērs Andris Rāviņš lasa pasaku 

bērniem, tika pārcelta virtuālajā vidē. 

 Ja līdz pandēmijai bibliotēkās klātienē tika atzīmēti dažādi svētki, tad 2021. gadā svētku 

svinēšana tika pārcelta virtuālā vidē. Piemēram, Lieldienu ieskandināšana 1. aprīlī notika 

tiešsaistes nodarbībā ar PII “Zīļuks” bērniem, kurā Pārlielupes bibliotēkas vadītāja ietvēra 

video pasakas lasīšanu “Vista vai ola”; Savukārt bērnu un jauniešu bibliotēka savus lasītājus 

priecēja ar dažādiem tiešsaistes koncertiem un teātra izrādēm, piemēram, “Sniega prieku 

svētku koncertu” (https://ieej.lv/EgREN). 

 Savukārt Miezītes bibliotēkā 2021. gadā tika aizsākts projekts “Pāri robežām”, kur 12 video 

lasījumos tiek atdzīvināti Jelgavas skolēnu stāsti un pasakas. Ieskatam 1. lasījums ar 3 

pasakām “Sniegavīrs, kurš dzīvoja ledusskapī”, “Plastmasas rifs”, “Atver maciņu vai sirdi” 

https://ej.uz/kvwf. 

https://ieej.lv/EgREN
https://ej.uz/kvwf
https://ej.uz/kvwf
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Miezītes bibliotēkā un bērnu un jauniešu bibliotēkā vasaras mēnešos tika iekārtotas āra 

lasītavas (https://ej.uz/qncr), kurās apmeklētāji brīvā dabā varēja lasīt seriālizdevumus un spēlēt 

galda spēles.  Savukārt Pārlielupes bibliotēkas pagalmā tika organizētas komandu spēles bērniem 

“Iznāc ārā!”. Video skatīt šeit. 

Vēl kāda problēma ar ko saskaras bibliotekāri ir “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

anketu aizpildīšana. Lasītāji iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā, tomēr bieži vien nevēlās 

pildīt anketu. Bibliotekāri vairākkārt informē lasītājus par anketas aizpildīšanas nepieciešamību, 

tomēr visi žūrijas dalībnieki anketas neiesniedz. Līdzīgi ir arī ar PII iesaistīšanu lasīšanas programmā. 

Ar žūrijas grāmatām tiek iepazīstināti vairāku grupiņu bērni, tomēr katrs bērns neaizpilda lasītāja 

anketu, kā kompromiss tiek aizpildīta viena anketa no grupiņas – bērni kopīgi apspriež visas 

kolekcijas grāmatas un izvēlās trīs labākās. 

Daļa lasītāju, kas apmeklēja bibliotēkas, 2021. gadā to darīja retāk kā līdz šim un 

līdziņemšanai izvēljās lielāku skaitu grāmatu. Šī tendence veicina lielāku parādnieku skaitu lasītāju 

vidū un mazina krājuma apgrozību un tā pieejamību citiem lasītājiem. 

 

8. Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Pārskata gadā tika veikta regulāra novadpētniecības krājuma papildināšana, sistematizēšana 

un popularizēšana, lai padarītu to pieejamu, pievilcīgu un interesantu katram lietotājam. 

Šajā gadā veiksmīgi turpinājies darbs ar bibliotēkas novadpētniecības darba pamatfunkciju: 

bibliogrāfisko ierakstu izveide novadpētniecības datubāzei e-katalogā; izdevumu “Ozolnieku Avīze”, 

“Zemgales Ziņas” ierakstu eksports LNB analītikas datubāzei. Veikta Jelgavas pilsētas, Jelgavas 

novada, Ozolnieku novada (pēdējie numuri) periodisko tiešsaistes izdevumu saglabāšana JPB 

novadpētniecības krājumā (e-versija). 

Turpināta datubāzes “Ievērojami cilvēki Jelgavā” (sk. 8.1. att.) 

(http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-datubaze/) ierakstu 

papildināšana un rediģēšana. 

Turpinātas aktivitātes vietējās kopienas iesaistē novadpētniecībā, darbojoties UNESCO 

“Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros. Nozīmīga pārskata gada aktualitāte ir projekta ”ZENIT stāsti” 

realizācija. Iesniegtās “Zenit stāstu” fotogrāfijas pievienotas portālam ZudusiLatvija.lv, stāstu un 

interviju apraksti pievienoti Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības datubāzei.  

 

 

https://ej.uz/qncr
https://www.facebook.com/bibliodraugutusins/videos/1514648375536144
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-datubaze/
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8.1. att. Jelgavas Pilsētas bibliotēkas novadnieku datubāze 

 

Novadpētniecības krājums 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības fonds tiek komplektēts pēc iespējas pilnīgs, 

veicot gan kārtējo, gan retrospektīvo (iepriekšējo gadu izdevumu) komplektēšanu: dokumenti par 

Jelgavas novadu, novadniekiem un Zemgali kopumā (grāmatas, turpinājumizdevumi, katalogi, 

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

Jelgavas novada autoru darbi; Jelgavā izdoti dokumenti ar kultūrvēsturisku vērtību; Jelgavas 

laikraksti u.c. turpinājumizdevumi. Novadpētniecības izdevumi tiek marķēti ar īpašu Jelgavas uzlīmi, 

lai bibliotēkas lietotājam krājums būtu pamanāms un pieejams. Izveidota un sakārtota 

novadpētniecības mape 19.4. “Publikācijas. Jelgavas pilsētas bibliotēka. 2018–2020”. 

2021. gadā turpināta iepriekšējā gadā uzsāktā novadpētniecības materiālu digitalizācija un 

aprakstu pievienošana katalogam. Pabeigta trimdas sarakstes kolekcija (https://ej.uz/qko5), pabeigta 

projektā “Zenit stāsti”savākto stāstu kolekcija, iegūtie foto materiāli tika digitalizēti un pievienoti 

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijai “Zudusī Latvija”, savukārt jauniešu intervijas un 

stāsti ir apkopoti, un šī gada gada sākumā, pēc projekta noslēguma, tie tika pievienoti Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Novadpētniecības kolekcijai (https://ej.uz/qrmp). 

https://ej.uz/qko5
https://ej.uz/qrmp
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Digitalizēti vairāk nekā 450 novadpētniecības dokumenti un 880 attēli (tajā skaitā bibliotēkas 

pasākumu afišas, fotogrāfijas, programmas, ielūgumi, u.c. (https://ej.uz/hv9b), pievienoti 

novadpētniecības katalogam. Digitalizētas pagastu avīzītes – “Platonīte” un “Valgundes Ziņnesis”. 

Novadpētniecības datubāze papildināta ar tiešsaistē pieejamiem nozīmīgiem un tikai tiešsaistē 

pieejamiem rakstiem par Jelgavu.   

 

Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības krājums un novadpētniecības darba aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas 

gan tīmekļvietnē, gan sociālajos tīklos un vietējos medijos. 

Pārskata gadā tika pabeigts projekts “ZENIT stāsti”, 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 (izstādes organizētas no jūnija saistībā ar valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskās drošības ierobežojumumiem): 

 “Līgo noskaņas Jelgavas presē pirms ≤ 100 gadiem”; 

 “Jauna zapte vecās skaņās” (Grāmatas un žurnāli no NS krājuma); 

 “Es aizgāju sēņu lauzt” (Grāmatas un žurnāli no NS krājuma); 

 “Kas mācās bez grāmatas, tas smeļ ūdeni ar sietu.” (Mācību grāmatas NS krājumā); 

 “NS jaunumi” (NS jauniegūtās grāmatas)“Zini! Atceries! Lepojies!” (Grāmatas par Lāčplēša 

un Triju Zvaigžņu ordeņiem); 

 “Kalendātā notvertais laiks” (Kalendāri NS krājumā).  

Uzsākta jauna novadpētniecības rubrika “Jelgavas un apkārtnes personības, notikumi, fakti”, 

JPB tīmekļvietnē reizi nedēļā popularizējot dažādus ar Jelgavas un novada novadpētniecību saistītus 

resursus, faktus, notikumus. Sagatavota un publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē 31 rubrika. 

Sagatavoti grāmatu “Mūzikas dzīve Jelgavā 1920–1940” un “Jelgavas parki stāsta” apskati 

LNB Literatūras ceļvedim. Izveidots bibliogrāfiskais rādītājs “Jelgavas Mūzikas vidusskolai 100” 

(https://ej.uz/6o94).  

 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbība ar  LNB, veidojot tīmekļa izdevuma “Ievads bibliotēku novadpētniecībā” nodaļu 

par Uzziņām, Pieejamību un Publicitāti un Sadarbību novadpētniecības rediģēšana un ieteikumu 

formulēšana. 

https://ej.uz/hv9b
https://ej.uz/6o94
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Sadarbība ar LU. Kopsavilkumu izveide un iesniegšana LU 78. un 79. Straptautiskās 

zinātniskās koferences rakstu krājumam: “Bibliotēku ēkas un vietas identitāte, teorētisks ieskats” un 

“Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājvietas 20. gadsimta pirmajā pusē. Zināmais un neapzinātais”. Tēžu 

krājums pieejams te: https://www.biblioteka.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/66072/ 

Latvijas Universitātes 79. Starptautiskā zinātniskā konfernece, Bibliotēkzinātnes un 

informācijas sekcija, dalība ar referātu par JPB ēku vēsturi 

(https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/Zinas/2021/Ko

nferences_programma-31_03.pdf) 

Veiksmīgi sadarbojamies arī ar Jelgavas izglītības pārvaldi. Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Dzejas dienu pasākums – ”Dzejas vilnī” un tradicionālais Dzejritenis. Jelgavas pilsētas izglītības 

iestāžu audzēkņu priekšnesumi un dzejas lasījumi, temata un nosaukuma izstrādāšana ikgadējam 

skolēnu radošo darbu konkursam (veltīts “Latviešu Avīžu” divsimtgadei). 

Sadarbība UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros. Nodaļas vadītājas (līdz 31.05.2021.) 

Baibas Īvānes kā mentores iesaiste projektā “Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries” 

(funded by the Federation of European Storytelling – FEST). Kā veiksmīgs sadarbības piemērs 

minams projekta ietvaros tapušais video, kurā Baiba Īvāne stāsta par Jelgavas Pilsētas bibliotēku 

angļu valodā https://ej.uz/27b8. 

“Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros piedalīšanās stāstnieku festivālā ”Gāž podus Rundālē”, 

seminārā “Vietu, lietu un cilvēku stāsti starp tiešsaisti un iesaisti”,  VI Latvijas stāstnieku konferencē 

“Starp vērtībām un ērtībām”. 

Sadarbība ar Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, gatavojoties “Latviešu Avīžu” 

divsimtgadei veltīatajai konferencei, prezentācijas tēmas un pētāmo materiālu atlase. 

 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Pārskata periodā JPB tīmekļvietnē, popularizējot dažādus ar Jelgavas un novada 

novadpētniecību saistītus resursus, faktus, notikumus, reizi nedēļā tika publicēta rubrika, kurā 

atrodama informācija par notikumu, personu, faktu un saites uz reursiem. 

Uzsākta nozīmīgu un tikai tiešsaistē pieejamu rakstu par Jelgavu ievietošana 

Novadpētniecības datubāzē (5 raksti par Jelgavu no delfi.lv, Skolas Bibliotēkas raksts u.c.).  

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā tiek nodrošināta novadpētniecības darba nepārtrauktība, krājums 

tiek veidots un aktualizēts, strādāts pie tā popularizēšanas, bet sakarā ar nodaļu pārkārtošanu un 

darbinieku maiņu pārskata periodā aktualizējies jautājums par novadpētniecības darba speciālistiem. 

Aktuāls kļuvis jautājums par zināšanu pilnveidi novadpētniecības darbā, sevišķi aprakstu veidošanas 

https://www.biblioteka.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/66072/
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/Zinas/2021/Konferences_programma-31_03.pdf
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/Zinas/2021/Konferences_programma-31_03.pdf
https://ej.uz/27b8
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jomā. Apzinātas novadpētniecības datubāzes bibliogrāfisko ierakstu priekšmetošanas kļūdas un 

uzsākta to labošanas stratēģija, iesaistot komplektēšanas un apstrādes nodaļu 

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

Pārskata periodā tika pabeigts darbs pie projekta “Zenit stāsti”, projekta rezultātā 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. 

Covid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu un aizliegumu rezultātā notikusī darbinieku 

maiņa un dīkstāve ievērojami traucējusi uzsākto materiālu digitalizāciju. Turpmāk tam noteikti jāveltī 

uzmanība, lai nodrošinātu laikam atbilstošu digitalizācijas procesu. 

Tā kā nākamjā gadā bibliotēkai būs jauna tīmekļvietne, tad analizētas datubāzu “Jelgavas 

novadpētniecība” un  “Ievērojami cilvēki Jelgavā” kļūdas, strādāts pie nākotnes redzējuma un 

stratēģijas jaunajai bibliotēkas vietnei. Iesāktais darbs tiks turpināts 2022. gadā. 

 

 

9. Projekti 
 

Projektu apraksts  

2021. 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). 

9.1. tabula 

Projektu apkopojums  

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Literatūra kā 

vērtība" – tikšanās 

cikls ar 

rakstniekiem un 

literatūras vērtības 

zinātājiem 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

720 EUR Projekta īstenošanas gaitā 

bibliotēku regulārajiem 

apmeklētājiem un viesiem 

tiks noorganizētas piecas 

tikšanās ar projektā 

iesaistītajiem rakstniekiem 

un literatūras vērtības 

zinātājiem (Maiju Krekli, 

Ingunu Baueri, Semjonu 

Haņinu, Agiju Staku), 

uzsverot viņu daiļradi, 

sniedzot iespēju 

Atbalstīts 
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apmeklētājiem iesaistīties 

diskusijās.  

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 apriņķa Povila 

Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka). 

Projekta partneri – Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, Tallinas 

Centrālā bibliotēka.  

Projekta īstenošanas laiks – 

01.08.2019. – 30.06.2022.  

Projekta mērķis – sniegt 

bibliotekāriem 

nepieciešamās zināšanas un 

paplašināt redzeslauku par 

to, kā sadarboties, informēt 

un strādāt ar jauniešiem 

neformālās izglītības 

kontekstā. 

Atbalstīts 

ERASMUS+ 

programmas 

Pamatdarbības Nr. 

2 (KA2) 

stratēģiskās 

partnerības 

pieaugušo 

izglītības sektorā 

projekts “Rural 

and Regional 

Libraries as Local 

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).  

Atbalstīts 
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Family 

Entrepreneurship 

centres” (“Lauku 

un reģionālās 

bibliotēkas kā 

vietējie ģimenes 

uzņēmējdarbības 

centri”) 

Projekta īstenošanas laiks – 

01.10.2020.–31.05.2022. 

Projekta mērķi ir: 

novatoriskas prakses 

izstrāde un īstenošana, 

mācot uzņēmējdarbību 

cilvēkiem, kas dzīvo 

reģionos un laukos; 

iniciatīvas un 

uzņēmējdarbības sajūtu 

palielināšana starp 

cilvēkiem, kas dzīvo 

reģionos un lauku apvidos; 

sistēmas, kurā bibliotēkas 

kalpo kā lauku 

uzņēmējdarbības attīstības 

centri, izvedošana.  

UNESCO Latvijas 

Nacionālās 

komisijas “Stāstu 

bibliotēkas” tīkls - 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka – 

“Sienas, kas 

runā”.  

Visas ar 

projektu 

saistītās 

aktivitāšu 

izmaksas sedz 

JPB no 

bibliotēkas 

budžeta 

“Stāstu 

bibliotēkas” 

tīkla 

dalībniekiem 

netiek 

piešķirts 

finansējums 

UNESCO LNK tīkls “Stāstu 

bibliotēkas” darbojas ar 

mērķi veicināt neformālo 

izglītību mantojuma jomā 

caur stāstniecību kā 

nozīmīgas nemateriālā 

kultūras mantojuma daļas 

aktualizēšanu Latvijā. Tīkls 

ir īpaša Latvijas bibliotēku 

sadarbības un pieredzes 

apmaiņas platforma, kuras 

ietvaros tiek īstenotas plaša 

tematiskā loka kultūras 

mantojuma un stāstniecības 

tradīcijai veltītas aktivitātes. 

JPB pievienojusies “Stāstu 

bibliotēkām” no 2017. gada.  

- 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

“Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

2021”.  

Projekta 

dalībniekiem 

netiek piešķirts 

finansējums, ar 

projektu 

saistītās 

izmaksas JPB 

un tās filiāles 

sedz no 

bibliotēkas 

budžeta. 

Projekta 

dalībniekiem 

netiek 

piešķirts 

finansējums. 

Mērķprogramma izveidota 

pēc LR Kultūras ministrijas 

un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras 

centra iniciatīvas. 

Programmas mērķis – 

veicināt lasītprasmi un 

interesi par grāmatām, 

vienot lasītājus un rosināt 

diskusijas par grāmatām, 

sekmēt augstvērtīgas 

literatūras izplatību. 

Lasīšanas veicināšanās 

programmā iesaistās JPB un 

tās 3 filiāles.  

- 
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"Zenit stāsti" 

 

British Council 

pārstāvniecība 

Latvijā People 

to People 

Cultural 

Engagement 

programmas 

ietvaros. 

- Projekta īstenošanas laiks – 

01.08.2020.–07.02.2021. 

Projekta iesniedzējs – 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka. 

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.  

- 

Nordplus 

pieaugušo 

izglītības 

programmas 

sadarbības projekts 

“Fake News - 

Recognise and 

Avoid” (“Viltus 

ziņas – Atpazīt un 

izvairīties”).  

Nordplus 52 360 EUR 

(kopējais 

projekta 

budžets) 

Projekta īstenošanas laiks – 

01.09.2021. – 31.05.2023.  

Projekta vadošais partneris 

– SIA“ArtSmart” 

Projekta partneri –  Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, Viļņas 

apriņķa Ādama Mickēviča 

publiskā bibliotēka 

(Lietuva), “Mobilizing 

Expertise AB” (Zviedrija). 

Projekta mērķis – apmācīt 

sabiedrību un tās 

neaizsargātās grupas atpazīt 

viltus ziņas un izvairīties no 

tām.  

Neatbalstīts 

(2022. gadā 

tiks 

iesniegts 

atkārtoti) 

Tabulā apkopoto projektu detalizēts apraksts pieejams JPB tīmekļvietnē 

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

 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

2021. gadā Jelgavas Pilsētas bibliotēka, lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas pakalpojumus, ir 

aktīvi strādājusi pie esošo projektu realizācijas un jaunu projektu izstrādes.  

Pārskata gadā finansējumu ieguva Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās projekts “Literatūra 

kā vērtība”. Projekta īstenošanas gaitā bibliotēku regulārajiem apmeklētājiem un viesiem tika 

noorganizētas piecas tikšanās ar projektā iesaistītajiem rakstniekiem un literatūras vērtības zinātājiem 

(Maiju Krekli, Semjonu Haņinu, Agiju Staku un Ingunu Baueri), uzsverot viņu daiļradi, sniedzot 

iespēju apmeklētājiem iesaistīties diskusijās. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti
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Pabeigts darbs pie plašā projekta “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 viņu atmiņu 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 valstspilsētas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, tā 

nodrošinot pamatu arī turpmākai sadarbībai jau citos projektos. 

Veiksmīgi noslēdzies Nordplus pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekts 

“Promotion of Adult Information Literacy – Iceland libraries experience” (“Pieaugušo 

informācijpratības veicināšana – Islandes bibliotēku pieredze”), pieredzes apmaiņas brauciens notika 

2021. gada oktobrī. Nordplus mobilitātes projekti JPB darbiniekiem sniedz iespēju gūt jaunas 

zināšanas, pieredzi, idejas jaunu pakalpojumu attīstībai savā darbavietā. Ārzemju pieredze un darba 

vides izpēte ir liels ieguvums Latvijas bibliotekāriem. 

Finansiāli apjomīgākais projekts, pie kura īstenošanas 2021. gadā sekmīgi turpinājās 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 uzņēmējdarbības centri”).  

JPB šajā projektā ir projekta partneris. Projekta kopējās izmaksas ir 170 172 EUR, JPB 

finansējums – 21 755 EUR. Projekts veicinās (mācīs) uzņēmējdarbību reģionos, kas nav pilsētu 

reģioni, īpašu uzmanību pievēršot ģimenes uzņēmumu 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 uzņēmējdarbību 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 

Covid-19 situācijas dēļ tika pagarināts ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) 

projekta “Youth is stranger than fiction” (“Jaunieši košāki par iztēli”) īstenošanas laiks, plānots, ka 

projekts noslēgsies 2022. gada pavasarī. Dalība projektā sniegs bibliotekāriem nepieciešamās 

zināšanas un paplašinās redzeslauku par to, kā sadarboties, informēt un strādāt ar jauniešiem 

neformālās izglītības kontekstā. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/islandes-biblioteku-fokusa--lietotajs-pieredzes-stasts--1345/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/islandes-biblioteku-fokusa--lietotajs-pieredzes-stasts--1345/
https://family-business-library.eduproject.eu/
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2021. gadā iesniegts, bet netika atbalstīts Nordplus pieaugušo izglītības programmas 

sadarbības projekts “Fake News – Recognise and Avoid” (“Viltus ziņas – Atpazīt un izvairīties”). 

kura mērķis ir apmācīt sabiedrību un tās neaizsargātās grupas atpazīt viltus ziņas un izvairīties no 

tām. Projekta pieteikums tiks pilnveidots un iesniegts atkārtoti 2022. gadā.  

Lai ikvienam interesentam būtu pieejama informācija par JPB projektiem, bibliotēkas 

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

atjaunota: www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti. Ikviens projekts tiek 

popularizēts arī bibliotēkas sociālajos tīklos, vietējos un nozares medijos.  

 

 

9.1. att. JPB tīmekļvietnes sadaļa “Projekti” 

 

10. Publicitāte 
 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Lai veicinātu publicitāti un sabiedrības informēšanu par Jelgavas pilsētas bibliotēku 

funkcijām un pakalpojumiem, pārskata periodā regulāri tika aktualizēta informācija par dažādiem ar 

bibliotēku saistītiem notikumiem, lietotāji uzrunāti personīgi, kā arī veidotas preses relīzes. 

Pirms katra Jelgavas Pilsētas bibliotēkas rīkotā pasākuma vai notikuma tika veidota afiša un 

preses relīze. Šī informācija tika plaši izplatīta visos sociālajos tīklos, ievietota JPB tīmekļvietnē, 

izvietota bibliotēkas informācijas stendos un nosūtīta Jelgavas publiskajiem medijiem ar aicinājumu 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/Projekti
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ikvienam iedzīvotājam un pilsētas viesim iesaistīties bibliotēkas piedāvātajās aktivitātēs gan klātienē, 

gan virtuāli. 

Bibliotēkas rīkoto pasākumu aktīva reklamēšana tiek veikta ar mērķi iepazīstināt 

apmeklētājus ar saviem pamatpakalpojumiem vienlīdz piesaistot arī jaunus lietotājus, kā arī sasniegt 

lielāku auditoriju, veicināt izpratni, ka bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu izsniegšanas vieta, bet 

gan  sociālo aktivitāšu, kultūras un sabiedriskās dzīves telpa.   

Ne mazāk būtiska ir atgriezeniskās saites veidošana, kas palīdz izprast veiktā ieguldījuma 

efektivitāti. Tā, piemēram, vairāki cilvēki atzinuši, ka apmeklējot kādu no bibliotēkas pasākumiem 

(visi pasākumi ir bez maksas), viņi iepazinuši Jelgavas Pilsētas bibliotēku un bibliotekārus no cita 

rakursa, tādējādi sākuši izmantot arī iestādes pamatpakalpojumu – grāmatu izsniegšanu. 

Sabiedrības informēšana par Jelgavas Pilsētas bibliotēkas pakalpojumiem un funkcijām tiek 

īstenota caur trīs galvenajiem kanāliem: 

Publicitāte tīmeklī: 

 tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv – plašs uzziņu klāsts par bibliotēku, kas ietver 

padziļinātu informāciju un tās sīkāku izklāstu, tostarp par  darba laiku, pilnveides iespējām, 

novadpētniecību, jaunākajām aktualitātēm, lasītāju ceļvedi, elektronisko kopkatalogu u. c.; 

 sociālo tīklu kontos Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Draugiem.lv – publicēta īsa, 

konkrēta informācija, kas papildināta ar vizuālu materiālu tās vieglākai uztverei. Papildus tiek 

pievienota norāde ar saiti uz elektronisko kopkatalogu vai mājaslapu, kur iespējams iepazīties 

ar plašāku teksta apskatu;  

 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv – regulāri publicētas 

informatīvas preses relīzes, afišas un bildes gan pirms, gan pēc bibliotēkas rīkotajiem 

pasākumiem, kā arī jaunākās aktualitātes, kas saistītas ar bibliotēkas darba laika vai citām 

izmaiņām.  

Publicitāte vietējā presē: 

 pašvaldības informatīvajos izdevumos “Jelgavas Vēstnesis” un laikraksts “Zemgales Ziņas” 

– publicēta bibliotēkas sniegtā informācija par dažādiem ar bibliotēku saistītiem notikumiem 

(izstādes, pilnveides kursi, pasākumi, ikmēneša pasākumu kalendārs u.c.). 

Informatīvie stendi: 

 pasākumu afišas izvietotas informācijas stendos Jelgavas Pilsētas bibliotēkas informatīvajos 

stendos iekštelpās, kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes ēkā, izglītības iestādēs un 

citur pilsētā.  

 

Lai nodrošinātu iespējami augstāku un kvalitatīvāku informācijas pasniegšanu, visas 

publikācijas tiek veidotas ievērojot stingrus latviešu gramatikas pamatprincipus, pareizu vārdu 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.jelgava.lv/
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lietojumu un gaumīgi izveidotu vizuālo materiālu. Publikācijām ar cikliskumu vizuālais stils tiek 

saglabāts vienots, lai nezaudētu gaumības principu.   

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

10.1. tabula 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas apmeklējumu un sekotāju skaits tīmeklī 

 

 2019 2020 2021 

JPB tīmekļvietnē 

 

60 220 apmeklējumi 

vidēji 165/dienā 

64 218 apmeklējumi 

vidēji 176/dienā 

70 391 apmeklējumi 

vidēji 193/dienā 

Draugiem.lv 

 

101 178 apmeklējumi 

889 sekotāji 

88 851 apmeklējumi 

872 sekotāji 

109 143 apmeklējumi 

868 sekotāji 

Facebook.com 

 

178 253 apmeklējumi 

896 sekotāji 

199 643 apmeklējumi 

973 sekotāji 

151 419 apmeklējumi 

1 160 sekotāji 

Twitter.com 

 
649 sekotāji 649 sekotāji 653 sekotāji 

Instagram.com 

 
430 sekotāji 443 sekotāji 561 sekotāji 

 

2021. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, manāms JPB sekotāju skaita pieaugums pasaulē 

populārākajā sociālajā tīklā Facebook.com. Par 9.6 % 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 palielinās un to apliecina arī bibliotēku statistikas rādītāji. Šobrīd 

bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis” Facebook.com kontam ir 399 sekotājs, Jelgavas Pārlielupes 

bibliotēkai – 338 sekotāji, bet Miezītes bibliotēkai – 294 sekotāji. Šos kontus aktīvus uztur paši 
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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 (152 Likes) pārskata gadā bija par bibliotēkas organizēto kļavu lapu cepuru meistarklasi 

Otrajā vietā (143 Likes) ierindojās ieraksts par tikšanos ar rakstneici, kultūrvēsturisku, biogāfisku un 

dzimtas romānu autori Ingunu Baueri. Trešajā vietā (142 Likes) ir intervija ar Miezītes bibliotēkas 

vadītāju Lieni Vesperi no interviju sērijas “Iepazīstam savējos”, kuras ideja iedvesmojoši iegūta 

pateicoties Latvijas Bibliotēku portāla uzsāktajai iniciatīva (sk. 10.1. attēlu).  

 

10.1. att. JPB populārākās publikācijas sociālajā tīklā Facebook.com 2021. gadā 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

2021. gada martā tika izveidots divi videoceļveži par to  kā iegūt autorizācijas datus 

(lietotājvārdu un paroli), ar skaidrojumu, kādas iespējas tie sniedz, tad lasītājs soli pa solim tika 



 69 

ievests elektroniskā  kopkataloga dzīlēs, kur var atrast, pasūtīt un iegūt sev nepieciešamo 

literatūru  https://ej.uz/omwm. Šie ceļveži īpaši aktīvi tika izmantoti “Digitālās nedēļas” laikā. 

Tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv divas reizes mēnesī tika ievietoti visu bibliotēku 

jaunieguvumu saraksti un ir iespēja  izvēlētos  jaunieguvumus aplūkot sadalītus pa nozarēm un 

bibliotēkām https://ej.uz/fi2k. Bez tam sociālajos tīklos Facebook.com, Draugiem.lv, Instagram.com, 

Twitter.com  katra no pilsētas četrām bibliotēkām izvēlējusies citādu veidu, kā parādīt savus 

jaunieguvumus – kādai plakāts, kādai saraksts, kādai fotoizstāde. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas darbinieki  iegulda savu intelektuālo un pētnieku garu dažādās 

lietās un piedāvā saviem lasītājiem stāstus par nozīmīgiem cilvēkiem, piemēram, tēmturis 

#rakstniekijubilāri apvieno šos īpašos stāstus, piemēram, par dižo teiksmotāju, lielo latviskuma 

apzinātāju Jāni Veseli – 125 (01.04.1896.). 

Un vēl viens tēmturis mūsu sociālajos tīklos: #Latvijasdižļaudis 

Piemēram, par miljonu grāmatu izdevēju. Pirmais latvietis, kam izdevies panākt, lai krievu valodā 

izdotajā diplomā tiktu ierakstīts latviskais vārds “Jānis Rapa”, nevis “Ivans Rapa” kā citos dokumentos 

un ieskaišu grāmatiņās. Jānis Rapa (1885.g.17. aprīlis) – Latvijas pirmās brīvvalsts laikā izcilākais 

latviešu grāmatizdevējs, pirmais latviešu grāmatniecības darbinieks ar speciāli iegūtu augstāko izglītību. 

Jānis Rapa bija kaislīgs grāmatu mīļotājs un uzskatīja, ka “gara interesēm vienmēr jāstāv augstāk par 

materiālām”. 

Dzīvojam līdzi laikam un ļaujam gan mūsu lasītājiem, kas apmeklē bibliotēkas, gan saviem 

sekotājiem sociālajos tīklos sajust svētku noskaņu un priecāties par dzīvi. Atzīmējām joku dienu ar 

Gunāra Bērziņa karikatūrām un kopā smējāmies par “Dzejnieka radīšanu” un citām karikatūrām un 

joku stāstiem tos atainojot mūsu kontos sociālajos tīklos, gan izliekot izstādēs bibliotēkās. 

Bibliotēkas 2021. gadā realizējusi vairākus uzdevumus, lai iesaistītu savus apmeklētājus 

dažādos konkursos un atjautības uzdevumu risināšanā, tādējādi palīdzam cilvēkiem jēgpilni pavadīt 

brīvo laiku, mūsuprāt, veidojot labvēlīgu apstākļu kopumu, piemēram, aicinot iedzīvotājus piedalīties 

Lieldienu fotokonkursā #Lieldienufotokonkurss 

Esam izveidojuši testu, kur atraktīvā veidā  uzzinām, kuram no Latvijas dižgariem  visvairāk 

līdzināmies: Rainim, Aspazijai, Annai Brigaderei, varbūt Ādolfam Alunānam? Tādējādi uzzinot 

vairāk par mūsu dižgariem.http://www.quiz-maker.com/QC5RE673Q 

Esam organizējuši atminēšanas konkursus, piemēram, vai varat atminēt 3 grāmatas, kuru 

nosaukumi uzrakstīti emocijzīmju veidā? https://ej.uz/22t4 

Kopumā esam ļoti gandarīti par sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādēm Jelgavā. Katra 

mūsu satikšanās vai nu klātienē atsevišķos “burbuļos” vai platformā ZOOM rada prieku abās pusēs. 

Piemēram,  tiešsaistes nodarbībā, kurā ieskandinājām Lieldienas. Ar mums kopā bija arī zaķu 

dvīņubrāļi Jēcis un Pēcis. Bērni klausījās un skatījās  pasaku “Vista vai ola”. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/video-celvedis-lasitajam--1261/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/video-celvedis-lasitajam--1261/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/?fbclid=IwAR2BfGK-rKavkZncJrkpKvVrgZHisiRZDGV-YhVWK15llOdTmEtbwDHOmoc
https://ej.uz/fi2k
https://www.facebook.com/hashtag/rakstniekijubil%C4%81ri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUE08v1XBg8qBJwZQVZrA9dIzMqK62pl79PZAWT05PoQK3fOMQKj2MOVWNPE85diA1Cg-ydKrBEF-R0-jC9W5dmXtIGYOLdla_mj-BFb-oaOlVM4AEZD868wW8q5kPbvvOtlK9_H2eCtFFbrN-IVwVAIAYze22U0G86yzRQz-64jtuxDPj5Df5asHnGNphsPuM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rakstniekijubil%C4%81ri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUE08v1XBg8qBJwZQVZrA9dIzMqK62pl79PZAWT05PoQK3fOMQKj2MOVWNPE85diA1Cg-ydKrBEF-R0-jC9W5dmXtIGYOLdla_mj-BFb-oaOlVM4AEZD868wW8q5kPbvvOtlK9_H2eCtFFbrN-IVwVAIAYze22U0G86yzRQz-64jtuxDPj5Df5asHnGNphsPuM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/latvijasdi%C5%BE%C4%BCaudis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5skLHyfqkxR_7gf8Uc78ku4Q14BUad6XJtrpD6XYD4kkfZhZ60F9m2KWzvD3d4svfb1hviu5zvaBhD8xWSELEPtLD5J8RNNAqbzY53GUtCdjDbrUM80oMpqIQ8w4h3tJ85McpX1_KMrCYngWEpWacVpsQGZMHBthwx7iFx3czhNw6X4petjtPq-Lw6LiCuII&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lieldienufotokonkurss?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvu3c5IHqL8m43c83ngNOSCgvaw1hclRBcoXRdi6td_RAKWdnEkvYg7QVtBv-EC8o6o17puP-LH66fogFcFhFnpHzECkmIlLaX82n7UpAJMr0W9V1hcNOCa229ydaa4BzsweZUgq9cXa257a6jYV3t-OjrR0k4w-lU50ADCWXUeOY4lU1qgMxvH4dAB7vFEvU&__tn__=*NK-R
http://www.quiz-maker.com/QC5RE673Q
https://ej.uz/22t4
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Jelgavas Pilsētas bibliotēka aicinājusi pieteikties attālinātajām nodarbībām. Un izglītības iestādes 

šo piedāvājumu ir izmantojušas pietiekami aktīvi. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka piedāvā attālinātas nodarbības 7.–12. klašu skolēniem “Virtuālie 

bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām”. Nodarbības tiek piedāvātas klašu grupām. Grupu nodarbību laikā 

skolēni var apgūt informācijas meklēšanu Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, uzzināt par datubāzēm 

un pilnveidot savas informācijas meklēšanas prasmes uzticamos informācijas avotos. Aicinām skolotājus 

pieteikt klases nodarbībām, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://ej.uz/JPB-datubazes 

Aktīvi stāstām par jauno novadpētniecības rubriku un aicinām lasīt, piemēram, par pirmo 

latviešu mūzikas periodikas izdevumu “Mūzikas druva”, kurš pirms 115 gadiem iznāca Jelgavā 

komponista, diriģenta, mūzikas pedagoga un mūzikas kritiķa Ata Kauliņa vadībā. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB) ideju tirgū iegūst 2. vietu: 

https://ej.uz/wvyq 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura finansēta no Jelgavas pilsētas budžeta. Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās filiālēm 2021. 

gadā  bija plašs sadarbības tīkls: 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura finansēta no Jelgavas pilsētas budžeta. Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās filiālēm 2020. 

gadā  bija plašs sadarbības tīkls: 

 Jelgavas pilsētas pašvaldība (tiek saņemts gan finansējums, gan informacionālais un visa 

veida atbalsts); 

 Jelgavas novada pašvaldība (līgums ar Jelgavas novada pašvaldības publiskajām 

bibliotēkām par metodisko un konsultatīvo vadību); 

 Ozolnieku novada pašvaldība (līgums ar Ozolnieku novada pašvaldības publiskajām 

bibliotēkām par metodisko un konsultatīvo vadību); 

 Jelgavas Izglītības pārvalde (atbalsts dažādu 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 dažādu jautājumu risināšanā); 

 Jelgavas mūzikas vidusskola (muzikālo noformējumu veidošana dažādos Jelgavas 

bibliotēku pasākumos; dalība Jelgavas Dzejas dienās 2021 “Dzejas vilnī”); 

https://ej.uz/JPB-datubazes?fbclid=IwAR3t044UUbowy2xpJKGg5E--c4fgeF-_IPuYMTI72rpvuCXv-_fPjGArl6w
https://ej.uz/wvyq
https://ej.uz/wvyq
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 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 Dzejriteņa brauciena drošības nodrošināšana); 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka (publisko bibliotēku metodiskā vadība, dažādu iniciatīvu 

uzturēšana, piem., “Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība”, “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”, informatīvais atbalsts saistībā ar Covid-19 krīzi); 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (projekta “Grāmatu starts” 

apakšprogramma “Pūcītes skola” visās Jelgavas bibliotēkās); 

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

 Latvijas Bibliotekāru biedrība (atbalsts Zemgales reģiona semināru rīkošanā: Zemgales 

reģiona bibliotekāru seminārs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku “Publisko, bērnu un 

skolu bibliotēku loma lasītprieka veicināšanā jeb ikviens ir neatkārtojams un neviens nav 

neaizvietojams”); 

 Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (jau tradicionāli tiek ņemta 

dalība jauno speciālistu sekcijas organizētajā Libday.lv, pārskata gadā ar savu redzējumu par 

vienu dienu bibliotēkas dzīvē turpinājām dalīties sociālajos tīklos https://ej.uz/h8uo);  

 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, izstāžu apmaiņa, 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 Rivžu); 

 Jelgavas Latviešu biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, piemēram, seminārs-

diskusija “Sabiedrības ekonomiskā atveseļošanās un veselība”, kuru moderēja mākslas 

zinātnieks Ojārs Spārītis https://ej.uz/7wia); 

https://ej.uz/h8uo
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/photos/pcb.3234645583287236/3234639509954510/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=756553504959077&ref=watch_permalink
https://ej.uz/7wia
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 Jelgavas pensionāru biedrība (kopīgi kultūras un izglītojoši pasākumi, bibliotēkas 

darbinieku rīkoti regulāri jauno grāmatu apskati biedrībā); 

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

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

mākslinieciskais noformējums pilsētā, mākslas studijas audzēkņu izstāde, kur zīmētas un 

gleznotas 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, ziņu par bibliotēkā 

organizētajām aktivitātēm ievietošana universitātes Tīmekļvietnē); 

 LU Akadēmiskā bibliotēka (14.07.2020. noslēgts sadarbības memorands); 

 Biedrība “HP Canis Latvia” (kanisterapijas suņu saimnieces Sabīne Grobiņa un 

Kristīne  Zaķe 2021. gada pavasarī Miezītes bibliotēkā un bērnu un jauniešu bibliotēkā 

“Zinītis” novadīja  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); 

 Dzejnieku klubs “Pieskāriens” (dzejas krājuma “Zemgales vācelīte 2021” dāvinājums); 

 Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņš (ikmēneša tikšanās, klubiņa biedru 

iesaistīšanās bibliotēkas sarīkojumos); 

 Vecmāmiņu klubiņš Miezītes bibliotēkā (ikmēneša tikšanās, klubiņa biedru iesaistīšanās 

bibliotēkas sarīkojumos); 

 Lasītāju klubiņš Pārlielupes bibliotēkā (ikmēneša tikšanās, klubiņa biedru iesaistīšanās 

bibliotēkas sarīkojumos); 

 SIA “ArtSmart” (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā “Lauku un 

reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”). 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4552438788130360&type=3
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/?vanity=ANNO1524&set=a.1219985975022043
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/biblioteka-berni-gramatas-lasa-ari-kopa-ar-suniem-1193/
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 uzņēmējdarbības centri”); 

 Rijekas pilsētas bibliotēka, Horvātija (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas 

projektā “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”); 

 Nevalstiskā organizācija “Mine Vaganti”, Itālija (sadarbības partneris ERASMUS+ 

programmas projektā “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības 

centri”); 

 Diona Olimpa pašvaldība, Grieķija (sadarbības partneris ERASMUS+ programmas projektā 

“Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības 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)”.  

 Dāņu – latviešu biedrība un Dānijas amatierteātris “Pūpols” (2021. gadā uzsākta 

sadarbība ar Miezītes bibliotēku. Rezultātā radās divi projekti. Projekts “Rabarbers” ietvēra 

sevī 4 diktātu ciklu. Diktātus programmā ZOOM bibliotekāre lasīja Dānijas latviešiem, pēc 

diktāta nolasīšanas tika veikta teksta analīze. Otrs projekts “Pāri robežām” radās 

iedvesmojoties no 2021. gada muzeju nakts tāda paša nosaukuma moto. Dānijas latviešu 

amatierteātra dalībnieki, izmantojot grāmatu “Dažādas pasakas”, kurā apkopotas Jelgavas 

skolēnu sarakstītie stāsti un pasakas, iestudēja un nofilmēja 12 video atainojot šos sarakstītos 

stāstus. No sadarbības gandarījum guva gan stāstu autori, gan aktieri).  

 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka nepārtraukti līdzdarbojas dažādos pilsētai svarīgos projektos, 

tādējādi stiprinot savu pārstāvniecību un reprezentējot bibliotēku visos pārvaldes un vietējās kopienas 

līmeņos. Par bibliotēku runāts gan laikrakstos, gan radio, gan sociālajos medijos. Aktīva pozitīva 

darbība radījusi labu fonu, lai Jelgavas valstspilsētas 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, atklātas jaunas, renovētas telpas bērnu un jauniešu bibliotēkai “Zinītis”.  

Jau iepriekšējā sadaļā minētie partneri norāda uz daudzveidīgu, plānotu, aktīvu, ilgstošu 

bibliotēkas darbību. 
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Liels darbs joprojām jāiegulda sabiedrības izglītošanā un bibliotēkas mērķu un uzdevumu 

skaidrošanā un popularizēšanā. 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Jelgavas novadam tika pievienots Ozolnieku 

novads. Metodisko un konsultatīvo darbu tas neietekmēja, jo arī līdz tam 22 Jelgavas novada un 4 

Ozolnieku novada bibliotēkas darbojās Jelgavas Pilsētas bibliotēkas metodiskajā pārraudzībā. 

Protams, pats reformas periods bibliotekāriem bija visai nervozs, jo  ik pa brīdim mainījās reformas 

varianti. Arī pašlaik bijušā Ozolnieku novada 4 bibliotēku vadītājām jāpierod pie Jelgavas novada 

darba stila, dokumentu aprites un kārtības. 

2021. gada vasarā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja Jelgavas 

novada pašvaldības lēmuma pieņemšanu attiecībā uz Platones pagasta  Lielvircavas kultūras nama 

(arī bibliotēku telpu) iespējamo iegādi, kā arī apšaubīja īres maksas apjoma piemērošanu tālākam 

kultūras nama izmantošanas periodam. Līdz ar to 19. augustā Lielvircavas bibliotēkai nācās atbrīvot 

kultūras nama telpas, krājumu pārvietojot uz bijušās Lielvircavas pamatskolas telpām. Grāmatu un 

periodisko izdevumu un citu pakalpojumu pieejamība lasītājiem tika būtiski ierobežota. Bibliotēkas 

darbs iespēju robežās tika organizēts attālināti – no bibliotēkas vadītājas mājām. Perspektīva – jaunu 

telpu bibliotēkas vajadzībām renovēšana, iekārtošana bijušās pamastkolas ēkā, Lielvircavas muižas 

tiešā tuvumā. 

Metodiskā un konsultatīvā darba virzieni: 

 Bibliotekāru darbs BIS ALISE – kvalitāte, termiņu ievērošana, prasmju pilnveidošana; 

 Profesionālās pilnveides pasākumi; 

 Jaunu darba formu ieviešana, ņemot vērā ārkārtējos apstākļus; 

 Darbinieku individuālais atbalsts un savstarpējā komunikācija. 

 

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Ņemot vērā to, ka bibliotēku pakalpojumi tika samazināti, bibliotekāri strādāja no mājām un 

ierobežotu laiku atradās savās tiešajās darba vietās, tad bija visas iespējas piedalīties daudzveidīgajās 

mācībās, semināros, vebināros utt. (sk. 12.1. tabulu).  
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12.1. tabula 

Nozīmīgākie profesionālās pilnveides pasākumi Jelgavas reģionā 2021. gadā 

 

N.p.k. Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma 

nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

 

1. 03.02.2021. tiešsaistē Jelgavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde un 

JPB 

Microsoft Teams 

izmantošana 

28 2 

2. 24.02.2021. tiešsaistē Jelgavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde un 

JPB 

Darba sanāksme – 

paveiktais un 

darāmais 

25 4 

3. 24.03.2021. tiešsaistē JPB Novadpētniecības 

krājuma 

digitalizēšana 

22 4 

4. 31.03.2021. tiešsaistē Jelgavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde un 

JPB 

Aktualitātes 

bibliotēku darbā 

26 4 

5. 26.05.2021. JPB JPB Darbs vietnē 

PADLET un 

Mentimeter 

25 3 

6. 12.05.2021. tiešsaistē JPB un LBB 

Zemgales 

nodaļa 

Publisko, bērnu 

un skolu 

bibliotēku loma 

lasītprieka 

veicināšanā jeb 

ikviens ir 

neatkārtojams un 

neviens nav 

neaizvietojams" 

55 4 

7. 9.–

10.06.2021. 

tiešsaistē Jelgavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Video iespējas 

viedtālruņos 

 15 4 

8. 01.07.2021. tiešsaistē JPB Bibliotēku 

informācijas 

sistēmas ALISE 

pilnvērtīga 

izmantošana. 

Vienoti principi 

procesos- 

uzskaite, atskaites 

15 3 
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9. 25.08.2021. Dobeles 

nov. 

Dabaicēn

os 

LBB Zemgales 

nodaļa 

Vasaras 

iedvesmas un 

radošuma skola 

19 7 

10. 29.09.2021. tiešsaistē JPB Bibliotēku 

informācijas 

sistēmas ALISE 

pilnvērtīga 

izmantošana. 

Vienoti principi 

procesos- 

uzskaite, atskaites 

15 3 

11. 05.11.2021. tiešsaistē JPB Zoom platformas 

izmantošana, 

konta izveide, 

sava pasākuma 

noorganizēšana 

28 3 

12. 05.11.2021. Mācību 

klasē 

JPB Datubāzu 

izmantošana 

Lietotāju 

apkalpošanā 

7 3 

13. 10.11.2021. tiešsaistē JPB Bibliotēku darba 

jaunumi un 

tuvākie 

uzdevumi. 

Islandes 

bibliotēkās gūtā 

pieredze 

28 3 

14. 08.12.2021. JPB  zālē JPB Tikšanās ar 

autoriem – Ingu 

Gaili un Maiju 

Krekli) grāmatu 

svētku noslēgums 

33 4 

 

Bibliotekāri ļoti novērtēja Latvijas pagasta bibliotekāru 6. kongresu, Bibliotēku ideju tirgu 

“Darīt neticamo!” (Latvijas Bibliotekāru biedrības 21. konference), vebināru “Medijpratība – ne tikai 

izglītības, bet arī veselības un drošības jautājumi" u.c. 

Vairākos Latvijas mēroga semināros savā darba pieredzē dalījās Kalnciema pagasta 

bibliotekāre Natālija Kvedova par sadarbību ar Kalnciema PII, Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja 

Inta Strazdiņa par lasītāju klubiņa aktivitātēm, Vilces pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Deksne par 

“Mākslas plenēra” organizēšanu. 

Noorganizēts pieredzes brauciens uz Ogres Centrālo bibliotēku un I. Ziedoņa klasi. Ogres 

Centrālās bibliotēkas jaunā ēka šobrīd ir vismodernākā publisko bibliotēku celtne, kura paver 

visplašākās iespējas apmeklētājiem un bibliotekāriem. Savukārt I. Ziedoņa klasē tika pārbaudītas 

mūsu “izlaušanās spējas”. 
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Pārskata periodā 4 pagasta bibliotēkās nomainījās darbinieki, Vircavas bibliotēkā pat divreiz 

īsā brīdī! Jaunajiem darbiniekiem notika ievadmācības par darbu BIS ALISE, datubāzēm, lietotāju 

apkalpošanu utt. 

Metodiķis piedalījās arī  gadskārtējā bibliotekāru darba vērtēšanā. 

VKKF atbalstīja projekta “Tikšanās ar bērnu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās” 2. kārtu 

un to izdevās pandēmijas uzliesmojuma starplaikā arī veiksmīgi realizēt. 5 brīnišķīgi autori satikās ar 

bērniem: Zane Zusta – Sesavas pagasta bibliotēkā, Viesturs Ķeris – Vilces pagasta bibliotēkā un 

Vilces pamatskolā, Agnese Vanaga – Kalnciema pagasta bibliotēkā, Evija Gulbe – Platones pagasta 

bibliotēkā un Andra Manfelde – Vircavas vidusskolā. Projektu iecerēts turpināt arī 2022. gadā. 

Metodiskais darbs pārskata periodā bija grūti plānojams, jo mainījās covid epidemioloģiskās 

prasības – darbs no mājām, ierobežots darba laiks utt. Pie tam metodiķim vajadzēja piemēroties katras 

administratīvās teritorijas vadības izstrādātajiem noteikumiem, kuri tomēr bija visai atšķirīgi. Tā kā 

vairākas ieceres netika īstenotas. 

 

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām pārskata periodā iezīmējies vairākos 

virzienos: 

 Profesionāls un kvalitatīvs darbs ar 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. Jāatzīmē, ka 

atsevišķās skolu bibliotēkās regulāri notiek kadru mainība. Tas nozīmē, ka jaunais darbinieks 

ir jāapmāca BIS ALISE lietošanā un, protams, pēc pamatprasmju apgūšanas jāpatur redzes 

lokā, darba kvalitātes kontrolei, jāiemāca, kas ir kultūras karte, kādas lasītveicināšanas 

programmas pieejamas utt. Paldies LNB Bibliotēku attīstības centram, ka 2022. gadā ieplānoti 

vairāki skolu bibliotekārus izglītojoši semināri.  

 Reģiona izglītības iestāžu bibliotekāru sistemātiska informēšana par aktualitātēm 

bibliotekārajā vidē un rosināšana izmantot pedagoģiskajā darbā daudzveidīgos 

piedāvājumus un iespējas. LBB Zemgales reģionālā nodaļa noorganizēja semināru 

“Publisko, bērnu un skolu bibliotēku loma lasītprieka veicināšanā jeb ikviens ir neatkārtojams 

un neviens nav neaizvietojams”. 

 Dalības reģiona un valsts  mēroga lasītveicināšanas pasākumos koordinēšana. Te var 

pieminēt skolu jauniešu piedalīšanos Jelgavas Pilsētas bibliotēkas rīkotajos Dzejas dienu 

pasākumos - Dzejritenis un dzejas slams, LNB Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” un Nacionālajās skaļās lasīšanas sacensībās. 
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2021. gadā lasīšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” iesaistījās 35 publiskās un 

izglītības iestāžu bibliotēkas, aptverot 1181 bērnu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tika aptverts 

lielāks skolu bibliotēku skaits. 

  Notikuši 2 LNB Bērnu literatūras centra tīmekļsemināri (30.11.2021.) un (14.12.2021.) “Kā 

iesaistīties Bērnu žūrijā 5+?”, kuros ar savu pieredzi dalījās Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas 

novada Kalnciema bibliotēku bibliotekāri https://www.youtube.com/watch?v=GBOOS68LR 

 

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Ļoti veiksmīga sadarbība ar Jelgavas novada pašvaldību, jo īpaši ar Kultūras pārvaldi, kura 

atbalsta, saprot un aizstāv bibliotēkas, kā arī plāno to attīstību. 

LNB Bibliotēku attīstības centru – konsultācijas, semināri, padomi. 

Citu reģionu bibliotēkas – domu apmaiņa ar speciālistiem. Protams, Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkas kolēģi. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GBOOS68LR30
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Pielikumi 

1. pielikums Aptaujas anketas paraugs 

 

APTAUJA PAR JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀM 

Lai noskaidrotu Jūsu vērtējumu par Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu un pilnveidotu to,  aicinām izteikt savu 

viedokli, piedaloties aptaujā! Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas 

aizpildīšana prasīs apmēram 5 minūtes. 

1) Vai Jūs esat kādas Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētājs?  

 Jā                                         Nē 

2) Precizējiet, kuru no bibliotēkām Jūs apmeklējat? (Iespējami vairāki atbilžu varianti)  

 Jelgavas pilsētas bibliotēku                             Bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” 

 Pārlielupes bibliotēku                                       Miezītes bibliotēku 

 Citu bibliotēku (lūdzu norādiet, kuru) 

___________________________________________________________ 

 

3) Cik bieži Jūs apmeklējiet bibliotēkas? 

 Vairākas reizes nedēļā                                       Vismaz reizi mēnesī 

 Vismaz reizi nedēļā                                             Vismaz reizi pusgadā 

 Vismaz reizi divās nedēļās                                 Retāk 

 

4) Kāds ir bibliotēkas apmeklējuma nolūks? (Iespējami vairāki atbilžu varianti) 

 Informācijas meklēšana (mācībām, studijām, darbam, izklaidei) 

 Grāmatu, žurnālu saņemšana lasīšanai mājās 

 Citu materiālu saņemšana (CD, DVD, klausāmgrāmatu) uz mājām 

 Lasītavas izmantošana (grāmatu, avīžu un žurnālu lasīšana) 

 Publiski pieejamo datoru un interneta izmantošana 

 Bibliotēkas bezmaksas bezvadu interneta (WiFi) izmantošana uz sava datora vai citas ierīces  

 Pieeja tiešsaistes datubāzēm 

 Drukāšana, skenēšana, kopēšana, termoiesiešana 

 Bibliotēkas piedāvātās mācības (piem., datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas mācības 

pieaugušajiem) 

 Individuālās konsultācijas (datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos) 

 Izstādes, tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem, dažādu nozaru speciālistiem u.tml., u.c. pasākumi 

 Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošana 

 Cits (lūdzu, norādiet) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Kur Jūs iegūstat informāciju par pakalpojumiem un aktualitātēm bibliotēkā? (Izvelieties trīs visbiežāk 

izmantotos avotus informācijas ieguvei) 

 Bibliotēkā (afišas, paziņojumi u.tml.) 

 No bibliotekāriem 

 Bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv 

 Bibliotēkas sociālajos tīklos (draugiem.lv, twitter.com, facebook.com, instagram.com) 

 Masu saziņas līdzekļos (avīzēs, ziņu portālos) 

JAUTĀJUMI TIEM, KAS APMEKLĒ BIBLIOTĒKAS 
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 No citiem (draugiem, radiem, kaimiņiem, skolas vai studiju biedriem u.tml.) 

 Cits (lūdzu, norādiet) 

____________________________________________________________________________ 

 

6) Vai Jūs apmierina Jelgavas pilsētas bibliotēkas un to filiālbibliotēku darbalaiks?  

 Jā                              Nē                                 Grūti pateikt  

 

7) Ja Jūs neapmierina bibliotēku darbalaiks, kādam tam būtu jābūt? (Lūdzu, norādiet) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8) Kuriem no zemāk minētājiem apgalvojumiem Jūs piekrītat? (Lūdzu, atzīmējiet trīs, Jūsuprāt, 

visatbilstošākos apgalvojumus).  

Mūsdienīga bibliotēka ir: 

 Grāmatu krātuve 

 Kopienas tikšanās vieta 

 Brīvā laika pavadīšanas vieta 

 Vieta mūžizglītībai 

 Vieta dažādiem e-pakalpojumiem 

 Kultūras pasākumu norises vieta  

 Cits (lūdzu, norādiet) 

____________________________________________________________________________ 

 

9) Ko bibliotēkai būtu jāmaina vai jāuzlabo savā darbībā? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10) Kādu simbolisku nozīmi Jūs piešķirtu Jelgavas pilsētas bibliotēkai? (Lūdzu, norādiet) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11) Ja neesat bibliotēkas apmeklētājs, kas traucē par tādu kļūt? (Iespējami vairāki atbilžu varianti) 

 Personiskā laika trūkums                                          Grāmatas nelasu 

 Nepiemērots darbalaiks                                            Pērku žurnālus un grāmatas veikalā 

 Neapmierina bibliotēkas atrašanās vieta               Nekomfortabli jūtos bibliotēkā 

 Nevaru atrast sev interesējošu literatūru              Pietiekami daudz informācijas saņemu no interneta 

 Rindas uz populārākajiem izdevumiem                  Zema apkalpošanas kultūra un bibliotekāru kvalifikācija 

 Cits (lūdzu, norādiet) 

____________________________________________________________________________ 

 

12) Kādi pakalpojumi vai kādi pasākumi bibliotēkai būtu jānodrošina, lai Jūs to apmeklētu? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

JAUTĀJUMI TIEM, KAS NEAPMEKLĒ BIBLIOTĒKAS 
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_______________________________________________________________________________________ 

Jūsu dzimums 

 Sieviete                                               Vīrietis 

 

Jūsu vecums 

 7–15 gadi                                                   41–60 gadi 

 16–25 gadi                                                 61 un vairāk gadi 

 26–40 gadi 

 

Jūsu izglītības līmenis 

 Sākumskolas vai nepabeigta pamatizglītība               Profesionālā vidējā izglītība 

 Pamatizglītība                                                                   Nepabeigta augstākā izglītība 

 Vidējā izglītība                                                                  Augstākā izglītība 

       

Kāda ir jūsu nodarbošanās? 

 Skolēns                            Nestrādājošais 

 Students                          Pensionārs 

 Strādājošais 

 Cits (lūdzu, norādiet) 

____________________________________________________________________________ 

PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 

  

ZIŅAS PAR JUMS 
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2. pielikums  Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku publikāciju pārskats 

 

DARBA PĀRSKATS PAR 2021. GADU – PUBLICITĀTES PASĀKUMI 

Medijs 

J
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b
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K
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ā

  

Jelgavas Vēstnesis  1 0 3 0 0 1 1 2 2 1 3 0 14 

www.jelgava.lv 3 4 10 7 15 6 3 4 6 2 2 4 66 

www.zz.lv 6 2 6 2 6 5 2 3 4 0 0 2 38 

www.jelgavniekiem.lv 1 1 1 3 5 2 2 3 0 0 0 0 18 

www.novaja.lv 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 6 

Citi 3 0 2 1 2 4 1 1 1 2 1 1 17 

KOPĀ 14 7 22 15 28 21 9 14 13 5 6 7 161 

 

 

 

 

 

Kopā 2021. gadā – 161 publikācija medijos (2020. gadā – 336 publikācija).  
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 01.2021. 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 11 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 72 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1031 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 880 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 649 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  3 

www.zz.lv  6 

www.jelgavniekiem.lv 1 

www.novaja.lv  0 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 1 

Citi (news.lv) 3 

Kopā 14 

 

Bibliotēka piedāvā saņemt skenētus iespieddarbu fragmentus 

04.01.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-sanemt-skenetus-iespieddarbu-fragmentus/ 

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem laikā, kad 

bibliotēkas klātienē nav pieejamas, Jelgavas 

pilsētas bibliotēka piedāvā e-pastā saņemt 

skenētus materiālus no grāmatām, laikrakstiem 

un citiem iespieddarbiem. Pakalpojums ir 

pieejams tikai reģistrētiem bibliotēkas lasītājiem 

un tas ir bez maksas.   

Kā informē bibliotēkā, lai pasūtītu iespieddarbu 

skenēšanu, ir jānosūta pieprasījums uz  e-pastu, 

jānorāda Lasītāja kartes numurs un iespieddarbs 

no bibliotēkas krājuma, kura fragmentu lasītājs 

vēlas noskenēt. Pieejamais apjoms var būt ne lielāks par 15 procentiem no darba apjoma. Apjoma 

ierobežojumu nosaka Autortiesību likums un Biedrības "Latrepro" vadlīnijas par publicēta darba 

reprogrāfiskas reproducēšanas pieļaujamo apjomu. 

Lai reģistrētos un kļūtu par Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītāju, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas 

pieejama ŠEIT. Jāpiebilst, ka bibliotēkas lasītājiem tiek sniegta arī pieeja visiem bibliotēkas piedāvājumā 

esošajiem digitālajiem resursiem. 

Bibliotēku kontaktinformācija:  

info@biblioteka.jelgava.lv (Jelgavas pilsētas bibliotēka); parlielupe@biblioteka.jelgava.lv (Pārlielupes 

bibliotēka); miezite@biblioteka.jelgava.lv (Miezītes bibliotēka); zinitis@biblioteka.jelgava.lv (Jelgavas bērnu 

un jauniešu bibliotēka "Zinītis") 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-sanemt-skenetus-iespieddarbu-fragmentus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc82YB-B-aYhQzV1p-Ygbc1NKY0KdDOjPMr5PLzAvNDI2If1g/viewform
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Publicēts arī: 

Bibliotēka piedāvā saņemt skenētus iespieddarbu fragmentus 

08.01.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/07/biblioteka-piedava-sanemt-skenetus-iespieddarbu-
fragmentus 

 

Apkopotas 2020. gada lasītākās grāmatas Jelgavas bibliotēkās 

05.01.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/254493 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā veikts apkopojums 

par jelgavnieku aizvadītā gada lasītākajām 

grāmatām. Populārākie darbi iedalīti četrās 

galvenajās kategorijās, katrā izceļot piecas 

lasītākās grāmatas.  

Aizvadītajā gadā bibliotēkās lasīšanai uz mājām 

visbiežāk tikuši izvēlēti latviešu autoru romāni, 

taču populārāko grāmatu sarakstu veido arī 

ārzemju autoru romāni, grāmatas bērniem un 

jauniešiem un nozaru literatūra, informē Jelgavas 

pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

pārvaldē.  

Aizvadītā gada vislasītākā grāmata pilsētas bibliotēkās bija latviešu rakstnieces Daces Rukšānes romāns 

"Krieva āda", kas kopumā izlasīta 177 reizes. Arī pārējās populārākās pašmāju autoru grāmatas ierindojas 

starp aizvadītā gada lasītākajiem darbiem Jelgavas bibliotēkās. Tie ir Ingas Grencbergas grāmata "Sestā 

sieva", kas lasīta kopumā 106 reizes, Daces Judinas "Slazdā" un "Dēls" – lasītas attiecīgi 98 un 92 reizes –, kā 

arī Andras Manfeldes "Vilcēni", ko jelgavnieki izvēlējušies lasīt 89 reizes.  

Populārāko ārzemju autoru darbu spicē pirmo vietu dala Kamillas Lekbergas "Ragana" un Odrijas Karlenas 

"Kalendāra meitene". Abi romāni lasīti tieši 100 reizes. Bērnu un jauniešu literatūras topā par vispieprasītāko 

nosaukta zviedru rakstnieces Kristīnes Olsones grāmata "Ērgļuklints noslēpums", kas lasīta 70 reizes, un arī 

pārējo jaunāko lasītāju grāmatu piecinieku veido ārzemju autoru darbi. Savukārt nozaru literatūrā visbiežāk 

jeb 24 reizes lasīta Eimijas Ņūmārkas "Cāļa zupa dvēselei" – stāsts par dzīvesprieku, pozitīvo domāšanu un 

grūtību pārvarēšanu. Populārākās grāmatas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs kopā ar to anotācijām 

apkopotas ŠEIT. 

Foto: zz.lv 

 

Aptauju par Jelgavas bibliotēku darbu var aizpildīt līdz 7. februārim 

07.01.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aptauju-par-bibliotekas-darbu-var-aizpildit-lidz-7-
februarim/ 

 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/07/biblioteka-piedava-sanemt-skenetus-iespieddarbu-fragmentus
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/07/biblioteka-piedava-sanemt-skenetus-iespieddarbu-fragmentus
https://arhivs.zz.lv/raksts/254493
https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/kultura-turisms/jelgavas-pilsetai-755/izzini-jelgavu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aptauju-par-bibliotekas-darbu-var-aizpildit-lidz-7-februarim/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/aptauju-par-bibliotekas-darbu-var-aizpildit-lidz-7-februarim/
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Piedaloties aptaujā, Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina 

iedzīvotājus izteikt savu viedokli par pilsētas bibliotēku 

darbu, tā nozīmi un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Anketu aizpildīt īpaši aicināti arī tie iedzīvotāji, kuri 

ikdienā bibliotēku neapmeklē. Tā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Tīmekļvietnē pieejama vēl mēnesi - līdz 7. 

februārim, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību pārvaldē.  

Aptaujā respondenti aicināti sniegt atbildes par saviem 

bibliotēkas apmeklēšanas paradumiem, bibliotēkas 

pakalpojumiem un citiem ar bibliotēkas darbu 

saistītiem jautājumiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus. Jāuzsver, ka aptaujas mērķis ir uzzināt vairāk par 

bibliotēkas lietošanas paradumiem ikdienišķos apstākļos, nevis ārkārtējās situācijas laikā, tāpēc aptaujas 

dalībnieki aicināti izteikt savu viedokli par bibliotēku darbu kopumā, nevis konkrēti par pandēmijas laika 

periodu. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 5 līdz 10 minūtes. Tā ir anonīma un pieejama trīs valodās – 

latviešu, krievu un angļu.  

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, pirmajā mēnesī aptauju aizpildījuši vairāk 

nekā 300 respondentu, un šāds rādītājs atbilstot bibliotēkas darbinieku noteiktajam mērķim. Tomēr, lai 

iegūtu vairāk respondentu, aptauja pagarināta vēl par mēnesi. Īpaši savu viedokli aicināti izteikt Jelgavā 

mītošie ārvalstu studenti, kuri izmanto pilsētas bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.  

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts Novadnieku kalendārs 2021. gadam 

09.01.2021.  

https://arhivs.zz.lv/raksts/254630 

Jelgavas pilsētas bibliotēka savā tīmekļvietnē publicējusi Novadnieku kalendāru 2021. gadam. Kalendārā 

iekļauti Jelgavas un Jelgavas apkārtnes novadu ievērojami cilvēki, kuriem 2021. gadā aprit apaļas jubilejas, 

informē bibliotēka. 

Šogad aprit 100 gadi, kopš Jelgavā dzimusi slavenā mūziķe, komponiste un pianiste Elga Igenberga (1921–

2003), latviešu botāniķe, profesore Ella Muižarāja (1921–2020), pirms 150 gadiem dzimis otrais Latvijas Valsts 

prezidents Gustavs Zemgals un citi. 2021. gadā 80 gadu jubilejā sveiksim mākslas zinātņu goda doktoru 

Imantu Lancmani (1941), gleznotāju un pedagogu Uldi Rogu (1941), 85 gadu jubilejā tēlnieci Rasu Kalniņu-

Grīnbergu (1936).  Savukārt kopš decembra sākuma atjaunota piekļuve Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

veidotajai datubāzei Ievērojami cilvēki Jelgavā, kura 2020. gadā nebija publiski pieejama sakarā ar tehnisku 

uzlabojumu veikšanu un nepieciešamību rediģēt datus. Datubāze šobrīd atkal pieejama ikvienam 

interesantam, taču darbs pie datu rediģēšanas un papildināšanas joprojām turpinās, tāpēc bibliotēka aicina 

ikvienu informēt par nepilnībām, neprecizitātēm vai ierosinājumiem, ar kādām personām datubāze būtu 

papildināma, rakstot uz e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv.  

Datubāzē Ievērojami cilvēki Jelgavā ir apkopotas īsas biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi, vai ir 

saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni – dzimšanas vieta, mācību, darba, dzīves vieta. Ziņas izrakstītas 

no enciklopēdijām, biogrāfiskajām vārdnīcām, uzziņu izdevumiem, monogrāfijām, periodikas rakstiem, e-

resursiem. Plašāka informācija meklējama grāmatās, rakstos Jelgavas novadpētniecības datubāzē, 

enciklopēdijās un citur.  

Publicēts arī: 

mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
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Publicēts Novadnieku kalendārs 2021. gadam 

09.01.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/publicets-novadnieku-kalendars-2021-gadam 

 

Bibliotēkas atkal izsniedz grāmatas 

14.01.2021.  

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/14/bibliotekas-atkal-izsniedz-gramatas 

12. janvārī stājās spēkā vairāki atvieglojumi ārkārtas 

situācijas ierobežojumos, tostarp tika lemts atvērt 

bibliotēkas, lai tās varētu atsākt grāmatu izsniegšanu. 

Joprojām gan būs jāievēro stingri ierobežojumi, kā arī 

jāņem vērā, ka pagaidām apmeklētājiem nebūs 

pieejamas lasītavas.  

  

Apmeklētāji bibliotēkā var ierasties tikai individuāli, 

izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas. 

Ienākot un atrodoties bibliotēkas telpās, jālieto sejas 

maska, jādezinficē rokas un jāievēro maksimālais uzturēšanās laiks 15 minūtes. Vienlaikus tiek ierobežots 

cilvēku skaits un apmeklētājiem jāievēro divu metru distance citam no cita. Visas nodotās grāmatas un žurnāli 

pirms atkārtotas izsniegšanas tiek ievietoti karantīnā uz 72 stundām. Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejama 

ne tikai lasītava, bet arī datori, dokumentu skenēšanas, kopēšanas un iesiešanas pakalpojumi. 

 

“Pirmo dienu vērtējam ļoti pozitīvi,” informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja Vivita Armanoviča. “Bijām jau izdomājuši kārtību, kādā strādāsim, lai neizvērstos liela drūzmēšanās. 

Dienas garumā bija ap 130 lasītāju, izsniegti vairāk nekā 470 izdevumu. Protams, lasītāji ļoti gaidīja, kad būsim 

atvērti, tādēļ visi ir saprotoši un ievēro drošības noteikumus.” Kopumā pilsētas bibliotēkās pirmajā dienā pēc 

ierobežojumu atvieglojuma bija 354 apmeklētāji un tika izsniegti 953 izdevumi. 

 

Kaut gan bibliotēkas durvis atkal atvērtas, darbinieki aicina izmantot Tīmekļvietnē atrodamo elektronisko 

katalogu, kas ļauj rezervēt grāmatas un pagarināt grāmatu nodošanas termiņus attālināti. Turpat atrodama 

arī informācija par darba laika maiņu atsevišķās bibliotēkās un visa aktuālā kontaktinformācija, jo Jelgavas 

bibliotēkas turpina sniegt konsultācijas pa tālruni un e-pastu. 

Attālināti tiek nodrošināta arī jaunu lasītāju reģistrācija, un joprojām ir pieejams plašs e-resursu piedāvājums. 

Savukārt grāmatu nodošanai lasītāji tiek aicināti izmantot iekārtu, kas atrodas netālu no bibliotēkas ieejas 

durvīm Akadēmijas ielā 26. 

Foto: zz.lv 

Publicēts arī: 

Pilsētas bibliotēka atsāk grāmatu izsniegšanu 

12.01.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=50808 

Lasītāju aptauja palīdz pilnveidot bibliotēkas darbu 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/publicets-novadnieku-kalendars-2021-gadam
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/14/bibliotekas-atkal-izsniedz-gramatas
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=50808
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20.01.2021. 
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/01/20/lasitaju-aptauja-palidz-pilnveidot-bibliotekas-darbu 

Decembra sākumā Jelgavas pilsētas 

bibliotēka iedzīvotājus aicināja izteikt 

viedokli par bibliotēkas darbu un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem, un 

aizpildīt anketu tika aicināti arī tie, kas 

ikdienā bibliotēku neapmeklē. 

 

Decembra sākumā Jelgavas pilsētas 

bibliotēka iedzīvotājus aicināja izteikt 

viedokli par bibliotēkas darbu un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem, un 

aizpildīt anketu tika aicināti arī tie, kas ikdienā bibliotēku neapmeklē. Aptaujā piedalījušies vairāki simti 

respondentu, un tas bibliotēkas speciālistiem ļāvis izvērtēt esošo un potenciālo lasītāju intereses, lai plānotu 

iestādes turpmāko darbu, skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa.  

 

«Iedzīvotāju aktivitāte atbilda tam, ko bijām gaidījuši, un līdz decembra beigām atbildes bija snieguši jau 300 

respondentu. Jūtam, ka lasītājiem ir svarīgi izteikt savu viedokli, un gandrīz neviena anketa nebija aizpildīta 

«ķeksīša pēc». Arī atvērto jautājumu daļa, kur jāieraksta savs viedoklis, lielākoties tikusi aizpildīta,» stāsta L. 

Zariņa, piebilstot, ka tieši atbildes uz atvērtajiem jautājumiem iezīmējušas darbības virzienus, par kuriem 

turpmāk, plānojot bibliotēkas darbu, tikšot piedomāts īpaši: «Mums noteikti ir vairāk jākomunicē par to, ko 

darām, jo daudzi ieteikumi bija par pakalpojumiem, ko jau piedāvājam. Noderīgas bija atbildes par 

apmeklētāju vīziju, kādai bibliotēkai vajadzētu būt.  

Cilvēki vēlas plašāku vērienu pasākumu rīkošanā, kā arī labāku pilsētas bibliotēkas telpu vizuālo tēlu, kur, 

protams, priekšā vēl liels darbs. Redzama lasītāju interese pēc grāmatām angļu valodā, kas ir pieejamas mūsu 

piedāvātajās datubāzēs, taču, kā noskaidrojies, arī pēc drukātas literatūras angliski pieprasījums ir vērā 

ņemams. Tāpat, lai novērstu gaidīšanu uz pieprasītām grāmatām, iedzīvotāji vēlas, lai stingrāk vēršamies pret 

kavētājiem.» Citi aptaujas jautājumi saistīti ar bibliotēkas izmantotajiem pakalpojumiem, kanāliem, kuros tiek 

iegūta informācija par bibliotēku, kā arī apmeklējuma biežumu. 

Lai izprastu bibliotēkas lomu lasītāju ikdienā, aptaujā iekļauts jautājums par to, kas viņiem ir bibliotēka. 

Minētas tādas versijas kā «Gaismas pils», «zināšanu un kultūras krātuve», «otrās mājas», taču īpaši 

interesants bibliotēkas darbiniekiem šķitis apzīmējums «Mītavas gaismas nams». L.Zariņa min, ka vēlētos 

iegūt arī Jelgavā mītošo ārzemju studentu viedokli, jo arī viņi ir regulāri bibliotēkas apmeklētāji. Aptauja 

bibliotēkas Tīmekļvietnē pieejama vēl līdz 7. februārim. 

Jāpiebilst, ka 12. janvārī Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir atsākušas grāmatu izsniegšanu klātienē, 

tomēr joprojām spēkā ir stingri ierobežojumi, kurus jāievēro ikvienam apmeklētājam. Vienlaikus bibliotēka 

turpina sniegt pakalpojumus un reģistrēt jaunus lasītājus arī attālināti. Vairāk informācijas – 

www.jelgavasbiblioteka.lv. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Bibliotēka ir kļuvusi par sociālo telpu 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/01/20/lasitaju-aptauja-palidz-pilnveidot-bibliotekas-darbu
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21.01.2021. 
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/21/biblioteka-ir-kluvusi-par-socialo-telpu 

 

Jau kopš pagājušā gada jūnija Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” atrodas jaunā adresē – Zemgales 

prospektā 7. Bibliotēkas vadītāja Dace Labdzere stāsta, ka tādējādi rastas ne tikai plašas un skaistas telpas, 

bet arī jaunas iespējas realizēt mūsdienām atbilstošas bibliotēkas konceptu. 

Atvērta ikvienam 

“Mūsu atrašanās blakus “Jundai” ir pareizs 

stratēģiskais solis. Sākotnēji nedaudz 

uztraucāmies par to, kurš te nāks, jo esam 

nomalē. Bet to mazo mirkli, kad septembrī 

atvērās “Junda”, te bija pilns ar bērniem! Viņi 

nāca lasīt, spēlēties un vienkārši atpūsties 

šūpuļkrēslos un pufos, neko nedarot, jo arī 

tas bibliotēkā ir atļauts,” stāsta D.Labdzere, 

kas pati nozarē strādā nesen, tādēļ jo īpaši 

labi spēj novērtēt, kā pēdējos trīsdesmit 

gados ir attīstījušās bibliotēkas.  

 

“Ir ļoti izmainījies bibliotēkas statuss, tā no 

grāmatu krātuves kļuvusi par sociālo telpu, 

tādu kā socializēšanas vietu, kas ir atvērta 

visiem. Pamatuzdevums, protams, joprojām ir nodot informāciju par brīvu jebkuram sabiedrības slānim. Mēs 

esam viena no retajām iestādēm, kas ielaiž jebkuru cilvēku, jo katram ir jābūt iespējai saņemt informāciju. 

Izņēmums ir kādi, kas ļoti nogrēkojušies pret mūsu grāmatām, tos tad uz laiku no bibliotēkas izslēdzam. Bet 

citādi bibliotēka neatsaka nevienam. Piemēram, domē un citur ir apsargs, bet pie mums tiek iekšā jebkurš, 

sarežģītos gadījumos palīdz pašvaldības policija. Jebkuram cilvēkam ir jādod iespēja, jo neviens nezina, kurā 

brīdī būs tas mazais grūdieniņš vai klikšķītis, kad notiks kas labs. Bibliotēka ir milzīgs potenciāls, kas vajadzīgs 

sabiedrībai,” pārmaiņas iezīmē vadītāja.  

Viņa arī norāda, ka iztikt ar vienu vienīgo bibliotēku pilsētā būtu pagrūti, jo katrai ir sava specifika. “Uz “Zinīti” 

vairāk nāk bērni un jaunieši, jaunās māmiņas un ģimenes, jo te pieejamas ne tikai grāmatas un žurnāli, bet 

arī galda spēles, filmas un mūzika. Savukārt lielajā bibliotēkā vairāk pulcējas seniori, tur arī atrodamas 

kolekcijas un nozaru literatūra,” atšķirības uzskaita D.Labdzere. 

Vieta, kur veidot dialogu 

Jaunās bibliotēkas telpas Zemgales prospektā 7 ir kā spilgts pierādījums pārmaiņām, ko nozare piedzīvo 

pēdējos gados. Uzsvars iekārtojumā ir likts uz dalījumu zonās un mūsdienīgu aprīkojumu, un, šķiet, to, ka 

bibliotēka atrodas savā īstajā vietā, apliecina pat ēkas vēsture. “Kad atsāksies ekskursijas, visiem iesaku nākt 

pie mums ciemos, jo šis nams ir ar ļoti interesantiem stāstiem,” aicina D.Labdzere. “Oficiālais nosaukums ir 

Reiera nams, bet tautā to sauca par bagāto atraitņu namu. Tā būvniecību finansēja grāmatu izdevējs un 

tirgotājs Reiers, kurš daļu mūža nodzīvoja Jelgavā un daudz ko deva pilsētai. Piešķirot līdzekļus šī nama 

būvniecībai, viņa nosacījums bija, ka tai jābūt sabiedriskai ēkai.” 

“Zinītis” ir Jelgavā vienīgā bibliotēka, kurai ir lifts, ko labprāt izmanto gan cilvēki ratiņkrēslos, gan mammas ar 

maziem bērniem ratiņos. Atsevišķs lifts ir arī grāmatām, kas dodas uz krātuvi pagrabā. “Mēs savu ekskursiju 

vienmēr sākam ar koku, kas “aug” bibliotēkas centrā. Bibliotēkas vadītāja Baiba Karčevska, kura pašlaik 

audzina mazuli, vēlējās, lai šeit būtu gaismas koks, kas, līdzīgi kā filmā “Avatars”, ar saknēm uzņem gudrību,” 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/01/21/biblioteka-ir-kluvusi-par-socialo-telpu
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vizualizē D.Labdzere. Jaunums ir arī klusā lasītava, kas ir vienīgā vieta bibliotēka, kur, cienot citam citu, 

jāievēro klusums, citādi bibliotēkā var ne tikai sarunāties, bet arī spēlēt dažādas spēles un pat uzstāties. Uz 

nelielās skatuves jau ir izrādīts teātris, vairāki jaunie literāti lasījuši savus darbus. “Kad bērnu ekskursijās 

apmeklētāji nonāk līdz šim stūrim, gandrīz visa klase ir uz skatuves un ir gatavi runāt un dziedāt. Tas pats 

notiek arī ar teicēja krēslu, mazais cilvēciņš šodien ir tāds, ka viņam gribas būt uz skatuves, bērni ir droši, 

atraktīvi un runātīgi. Tikai īpatnēji gan ir tas, ka vārdu pieprasa gandrīz visi, taču vien retais var kaut ko 

izstāstīt, un arī klausītāju ir ļoti maz. Bet tam jau ir domāta bibliotēka, lai izkoptu gan stāstīšanas, gan 

klausīšanās prasmes. Mums ir ļoti svarīgi, lai šī būtu vieta, kur integrēties, veidot dialogus, sākt saprast citam 

citu. Tādēļ plānojam arī projektus kopā ar dienas centra cilvēkiem, neredzīgajiem,” plānos un iecerēs dalās 

D.Labdzere, norādot, ka bibliotēkas aktivitātēm var izmantot ne vien iekštelpas, bet arī plašo pagalmu. Viņa 

teic, ka bērnu un jauniešu bibliotēka ir atvērta dažādām idejām un projektiem, kā piemēru minot, ka šoruden 

bibliotēkā viesojās kinoloģijas speciālisti ar apmācītiem suņiem, kā arī regulāri tiek organizēta veloskola un 

citas aktivitātes. 

Tehnoloģijas ir pašsaprotamas 

D. Labdzere stāsta, ka jaunā bibliotēka aprīkota ar vairākām ierīcēm, ko bērni labprāt izmanto. Piemēram, 

šeit ir pašapkalpošanās aparāts, kas savienots ar drošības vārtiem, kā arī interaktīvo spēļu ekrāns, kurā var 

zīmēt ar rokām un risināt dažādus fizikas un matemātikas uzdevumus. Ir bērniem pieejami datori, spēļu 

konsole, drīz plānotas arī robotikas nodarbības un apmeklētājiem pieejams 3D printeris. Protams, arī 

projektors un ekrāns, kas ļauj vērot dažādas videoprojekcijas. Bibliotēkas vadītāja teic, ka bērniem 

tehnoloģijas ir ļoti pierasta un pašsaprotama lieta, pārsteigt viņus var, tikai pieminot laika kapsulu, kas 

atrodas grīdā iebūvētā izgaismotajā noslēpumu alā. D.Labdzere skaidro, ka datoru un videospēļu pieejamība 

gan tiek stingri kontrolēta: “Princips ir tāds, ka bērns drīkst izmantot datoru noteiktu laiku ar vecāku 

piekrišanu. Bet, ja bērns kaut ko dara savā ierīcē, protams, mēs to neaizliedzam, jo vecāki viņam tādu ierīci ir 

nopirkuši. Tam mums ir rindas ar elektrības kontaktiem, lai vienmēr telefonu varētu uzlādēt.” Taču primāri 

bibliotēka tik vērienīgi aprīkota tādēļ, lai veicinātu izglītošanos. Projektors un dažādi grīdas spilveni un zviļņi 

tiek izmantoti vērtīgām videolekcijām. “Katrs pasākums ir orientēts uz karjerizglītību, tā ir bērnu un jauniešu 

bibliotēkas īpatnība. Piemēram, nesen bija iežu izstāde ar videolekciju, kurā stāstījām arī par ģeologa 

profesiju. Regulāri notiek dažādas izstādes, kas vienmēr tiek papildinātas ar atraktīvām nodarbēm,” stāsta 

D.Labdzere. Īpaši bibliotēkas vadītāja pakavējas pie ainavu arhitektūras studentes Agneses Ločmeles sienas 

gleznojuma. “Šis ir jaunietes priekšstats par to, kas ir svarīgākie objekti Jelgavā. Pirmais gaisa balons, pirmā 

augstskola Latvijā, otrais muzejs, stacijas ēka, kas patiesībā izveidoja šo ielu. Tas ir jauna cilvēka priekšstats, 

nevis mūsu redzējums, tādēļ jo īpaši vērtīgs,” teic vadītāja. 

Lasītprasmes veicināšana kā sociāls uzdevums 

“Zinītī” grāmatu krājumam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Ir vairāki plaukti ar grāmatām krievu un angļu 

valodā, kas lielākoties tiek veidoti pēc bērnu pieprasījuma. Protams, ir grāmatas pavisam mazajiem un arī 

vecākiem. Vasarās starpbibliotēkas abonements ļauj paņemt ieteicamo literatūru no pilsētas skolu 

bibliotēkām, lai tās būtu pieejamas visiem, kas vēlas lasīt. Grāmatas labprāt ņem arī bērnudārzu audzinātājas, 

kas tās lasa priekšā bērniem. Jau vairākus gadus aktīvi norisinās “Mazo pūcēnu skoliņa”, kuras galvenais 

uzdevums ir lasītprasmes veicināšana jau no neliela vecuma. “Priecājamies redzēt mammītes, kas uz 

bibliotēku ved mazos bērnus. Šeit ir norobežota vieta ar apsildāmu grīdu, kur rāpot un spēlēties, no lielajiem 

klučiem būvēt labirintus un torņus,” D.Labdzere ir gandarīta par īpaši mazajiem izveidoto aktivitāšu vietu. 

“Zinīša” vadītāja uzteic arī bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas projektu: “Ārkārtīgi laba programma, ko ļoti 

novērtēju. Tās ir vērtīgas grāmatas, kas vairāk vai mazāk interesē visus bērnus, ir gan šausmu stāstiņi, gan 

pusaudžu psiholoģija, arī stāsti par adoptētiem un neredzīgiem bērniem. Kā zināms, lasot tiek kustināti 17 

apgabali smadzenēs, mēs visi zinām tos plusus, ko dod lasīšana, tādēļ saistoša literatūra ir īpaši svarīga. Mazie 

bērni lasa, jo bērnu grāmatas ir brīnišķīgas un skaistas, pusaudžu vecumā interese samazinās, bet lasīšanu 

vienalga vajadzētu saglabāt, kaut vai lasot tekstu interneta portālā,” uzsver bibliotēkas vadītāja. 
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D.Labdzere stāsta, ka lielākās grūtības rada jaunu lasītāju piesaiste: “Statistika mūs dzen uz priekšu. Ir jādomā, 

kā varam audzēt lasītāju skaitu, kamēr iedzīvotāju skaits nepārtraukti sarūk. Protams, lasītāju skaits 

samazinās visā pasaulē. Varētu domāt, kāpēc par to ir jāuztraucas, arī makšķernieku kļūst mazāk. Lasīšana ir 

viens no sabiedrības komunikācijas veidiem, ko esam izcīnījuši civilizācijas attīstības laikā, tādēļ bibliotēkas 

pienākums ir to noturēt, kamēr mums nav citas stabilas kulturālas saskarsmes alternatīvas. Visā pasaulē 

lasītveicināšana ir svarīga, jo tā ir nosacījums, lai pastāvētu vienlīdzība. Ko un kā mēs lasām, tas jau ir 

otršķirīgi.” 

21. gadsimta bibliotekārs 

“Pirms sāku strādāt bibliotēkā, man bija diezgan aktīvs dzīvesveids, ko vairs nevarēju turpināt, tādēļ domāju 

par kādu mierīgāku darbu. Man bija ļoti mānīgs stereotips par to, ka bibliotekāra profesija ir klusa un 

vienmuļa. Es biju domājusi, ka būšu kā 19. gadsimta bibliotekāre, sēdēšu taisnu muguru, brilles spīdēs, 

grāmatiņa jums, grāmatiņa man, smaids jums, smaids man. Bet nekā tamlīdzīga! Man pat prātā neienāca, cik 

tas ir aktīvs un dinamisks darbs. Ir bibliotekāres, kurām darba stāžs ir trīsdesmit un vairāk gadu. Viņas sāka 

strādāt tad, kad vēl nebija elektroniskā kataloga, nebija jāorganizē pasākumi, jāvada ekskursijas, nebija jāzina 

tik daudz svešvalodu. Šo cilvēku dzīves laikā darbs ir izmainījies tā, it kā būtu nomainītas vismaz četras 

profesijas. Mūsdienās bibliotekārām ir jābūt psihologam, jāzina apkalpošanas kultūra, mēs esam kā digitālie 

aģenti, kas pārzina dažādas datu bāzes, kas katra ir citādāka,” par bibliotekāra profesijas izaicinājumiem 

stāsta D.Labdzere. 

“Zinīša” vadītāja ir gandarīta, ka kļuvusi par bibliotekāri un aicina uz šo nozari palūkoties citām acīm. Kamēr 

mācījusies, viņa daudz dzirdējusi, ka ir jācīnās par to, lai bibliotēkas nevērtu ciet. Daudzviet valda uzskats, ka 

pilnībā pietiek ar skolu bibliotēkām un vienu pilsētas centrā, tādēļ pārējās, tostarp laukos, ir jāver ciet. “Tas 

nav pieļaujams! Laukos bibliotēka ir kā pēdējais forts, kas notur to, lai viss ar bērziem neaizaugtu. Laukos 

bibliotekārs ir kā komūnas kopā turētājs. Ja vēl cilvēks ir šeptīgs, piemēram, dzejas dienām par godu iekar 

tuvējā ābelē izprintētus dzejoļus, tas gan audzina komūnu, gan nemanot veido personības, jo ir tāds princips, 

ka, pat stāvot līdzās grāmatu plauktam vai inteliģentam cilvēkam, smadzenes “sadziedas”. Mums ir ļoti 

vajadzīgs katrs cilvēks, jo nekad nezinām, no kura izaugs ļoti labs ārsts vai citas jomas speciālists. Mēs 

nevaram spriest pēc apmeklētības un arī ne cilvēku vizuālā izskata vai grāmatām, ko viņi izvēlas. Katrai 

izlasītajai grāmatai attīstībā ir liela nozīme. Ja varam dot ko vērtīgu katram, kurš ir atnācis, mums ir jāpastāv!” 

pārliecināta D.Labdzere. 

Kā piesaistīt jauniešus? 

D.Labdzere “Zinīša” bibliotekāres raksturo kā sirsnīgas mammas. Viņas labprāt sarunājas ar bērniem, seko 

līdzi, kuram cimdiņi jāuzliek uz radiatoriem, kuram telefons nomētājies un jāatgādina, lai to neaizmirst. “Tas 

viss ir ļoti labi,” vērtē vadītāja, “taču mums ir jādomā arī par bibliotēku mārketingu, kas kļūst aizvien 

populārāks visā pasaulē. Ko mēs varam darīt, lai nebūtu pēdējais rūķītis pašvaldības sarakstā? Citreiz es 

fantazēju – kādas te būtu jauniešu rindas, ja pie mums strādātu jauns bibliotekārs ar tetovējumiem un 

drediem!” 

Kamēr tas vēl nav noticis, bibliotēkā tiek organizētas dažādas aktivitātes, piemēram, diskusiju klubs 

jauniešiem, kurā kopīgi tiek izvēlētas tēmas un aicinātas interesantas personības. Ir arī brīvprātīgo jauniešu 

programma, kurā viņi var palīdzēt dažādos darbos, piemēram, kārtot grāmatas, printēt to uzlīmes vai palīdzēt 

pasākumos. Tas ir abpusēji izdevīgi, jo tas ir vērtīgs ieraksts CV, kas var noderēt vēlāk, veidojot karjeru. Visur 

pasaulē darba devējs novērtē to, ka jaunietis ir darbojies brīvprātīgo kustībā un veicis kādu darbu sabiedrības 

labā. Protams, bibliotēka piedāvā arī prakses iespējas un priecājas par katru mazo entuziastu, kuram patīk 

uzturēties bibliotēkā un palīdzēt veikt kādu pienākumu. 

“Tas, ka jauniešos zūd ieradums lasīt, protams, bibliotēkai ir liels mīnuss, bet visgrūtāk ir tikt galā ar 

stereotipu, ka bibliotēka ir klusa un garlaicīga vieta. Cilvēki vēl nesaprot, ka tā ir sociālā telpa, ka bibliotēka ir 

mainījusi savu atmosfēru. Skolotāji nereti, ekskursijās nākot, saka – kuš, te ir bibliotēka! Bet šī vairs nav vieta, 
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kur jābūt klusam, te ir skatuve, uz kuras uzkāpt un skaļi izteikt savu viedokli. Bibliotēkā vairs nevalda miers 

un sastingums, šeit rosās dzīvība!” entuziasmu pauž bibliotēkas vadītāja, papildinot, ka bibliotēkas 

izdevīgums rodams tajā, ka te var iegūt informāciju, ko nevar dabūt citur, vai par brīvu izmantot to, kas citur 

būtu jāpērk par naudu. Un, protams, iespēja ārpus mājas saturīgi pavadīt laiku ar draugiem sarunās vai 

spēlējot spēles. 

Zvaigžņu mirkļi 

“Kovid” ierobežojumi ir apturējuši vairākus pasākumus un notikumus, kas tika iecerēti jaunajās bibliotēkas 

telpās, taču daļa tomēr paspējusi notikt. “Mums bija kultūrkapitāla fonda projekts, kura gaitā veidojām mazu 

animācijas filmiņu, kuras darbība norisinājās bibliotēkā. Filmiņa bija jāveido bērniem, un tai bija jābūt saistītai 

ar karjerizglītību. Par laimi, animācijā ir ļoti daudz profesiju, sākot ar rakstītājiem, producentiem, fotogrāfiem 

un tā tālāk. Svētes bibliotēkas bērni rakstīja scenāriju, Jelgavas bērni animēja un fiksēja kadrus, balsis ierunāja 

Pārlielupes “Teatrēni”, Kalnciema ansamblis iedziedāja grāmatu dziedājumus. Kad filmiņu izrādījām, bērni 

bija ārkārtīgi priecīgi gan par paveikto, gan to, ka viņu vārdi ir titros. Tie ir tie zvaigžņu mirkļi, kad redzi, ka 

kaut kas ir nostrādājis,” piedzīvotajā dalās D. Labdzere. 

Vadītāja ir novērojusi, ka jauniešiem ir neiedomājama vēlme pašizpausties, tādēļ regulāri tiek organizēti jauno 

dzejnieku un rakstnieku priekšlasījumi latviešu un angļu valodā. Tas gan ceļ bērnos pašapziņu un sniedz 

pieredzi uzstāties, gan arī papildina bibliotēkas piedāvāto notikumu klāstu. Bērnu un jauniešu bibliotēka ir 

atvērta dažādām idejām un projektiem, jo aktivitātēm var izmantot ne tikai iekštelpas, bet arī plašo pagalmu. 

D. Labdzere teic, ka mūsdienās bibliotekāram ir jābūt proaktīvam, sajūtot, ko apmeklētāji vēlas, un spējot to 

noorganizēt. Piemēram, aicinot uz bibliotēku kinoloģijas speciālistus ar apmācītiem suņiem, organizējot 

veloskolu un citas aktivitātes. 

 

Foto: Iveta Pavziniuka un no bibliotēkas “Zinītis” albuma 
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Kopā 7 

 

Bibliotēka piedāvā "Britannica" e-resursu skolēniem 

06.02.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-britannica-e-resursu-skoleniem 

Datubāze "Britannica" izstrādājusi materiālus par 

drošticamas informācijas iegūšanu pētnieciskiem 

nolūkiem. "Britannica" var palīdzēt ar drošticamiem 

tiešsaistes mācību resursiem, jo datubāzes piedāvātā 

informācija ir daudzdisciplīnāra un satur vairākus 

informācijas avotus, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, 

kas ikvienam reģistrētajam lasītājam piedāvā pieeju 

datubāzei. Pētniecības prasmes skolēniem un studentiem 

ir jāapgūst, bet bez piemērotiem resursiem tas var būt 

gandrīz neiespējami.  

"Britannica" sagatavotais materiāls vairākos punktos 

izskaidro, kā atlasīt vislabākos materiālus pētniecības 

darbiem, referātiem un citiem uzdevumiem, kā arī atgādina 

par datubāzes materiāliem - e-bibliotēku, attēlu krātuvi un oriģināliem resursiem. "Britannica" izveidotie 

medijpratības materiāli pieejami ŠEIT, bet pieeju datubāzei nodrošina Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās 

filiālēs. Vairāk par reģistrāciju ŠEIT. 
Foto: britannica.co.uk 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā skolēniem un studentiem pieejama datubāze “Britannica” 

07.02.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/255383 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-britannica-e-resursu-skoleniem
https://i.emlfiles4.com/cmpdoc/6/7/5/8/9/2/files/9780_libraries--research-skills-ebook.pdf?dm_i=6EDS,5MAU,SYN53,NJMB,1
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/
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Bibliotēka piedāvā piegādāt grāmatas pirmsskolas izglītības iestādēm 

11.02.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-piegadat-gramatas-pirmsskolas-izglitibas-

iestadem/?category=1 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā pirmsskolas 

izglītības iestādēm izmantot lielisku iespēju – saņemt 

grupiņā uz vietas bērnu grāmatas. Pieteikt 

pakalpojumu var Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās 

filiālēs, konkrētajai bibliotēkai zvanot pa tālruni vai 

rakstot e-pastā. Bibliotēka piedāvā interesantas 

grāmatas par dažādām tēmām pēc pedagogu 

pieprasījuma, kas kalpotu kā palīgmateriāls bērnu 

izglītošanā un mācību satura dažādošanā pirmsskolas 

izglītības iestādēs. Pēc pieteiktā temata bibliotekāri 

sagatavos grāmatu izlasi un, sazinoties pa tālruni vai 

e-pastā, vienosies par konkrētu piegādes laiku, lai 

grāmatas varētu saņemt pirmsskolas izglītības iestādē. Izdevumu nogādāšana notiks, ievērojot valstī 

noteiktos distancēšanās ierobežojumus. Tāpat pedagogi aicināti iepazīt un izmantot bibliotēkas plašo pasaku 

audioierakstu klāstu diskos, kas ir noderīgs papildmateriāls, ko izmantot tematiskajās nodarbībās. Iepazīties 

ar klausāmgrāmatām var ŠEIT.  

Nodarbību tematus grāmatu saņemšanai var pieteikt: Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

(63046587, abo@biblioteka.jelgava.lv), 

Miezītes bibliotēkā (63083151, miezite@biblioteka.jelgava.lv),  

Pārlielupes bibliotēkā (63011829, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv) un bērnu un jauniešu bibliotēkā 

"Zinītis" (63029093, Zinitis@biblioteka.jelgava.lv). Bibliotēkā atgādina, ka tās krājums regulāri tiek 

papildināts ar jaunām bērnu grāmatām. Jaunumiem par grāmatu papildinājumu un bibliotēkas aktivitātēm 

var sekot tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv un sociālajos tīklos. 

Foto: Pixabay.com 

 

Bibliotēka piedāvā "Prāta asināšanas istabu" 

12.02.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1613080800&cat=10&art=51043 

Kopš decembra Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā ikvienam interesentam savā Tīmekļvietnē minēt 

krustvārdu mīklas. Nu līdz šim tapušās mīklas, kā arī citi prāta mežģi apkopoti "Prāta asināšanas istabā lieliem 

un maziem". Mīklas veidotas dažādu literāro darbu tematikā un ar laiku "Prāta asināšanas istaba" tiks 

papildināta ar jaunām mīklām interesantai laika pavadīšanai, informē bibliotēkā. 

Mīklas tapušas par tādiem literāriem darbiem kā "Bille", "Sprīdītis", "Emīls un Berlīnes zēni" un citiem. Mīklas 

ir interaktīvas un tās var pildīt turpat Tīmekļvietnē, klikšķinot uz lodziņiem un ievadot burtus ar tastatūru. 

Savukārt prāta mežģu izlase aicina atminēt zem aprakstiem paslēpušos grāmatu tēlus, literāro darbu 

nosaukumus un latviešu autorus. Ikviens aicināts apmeklēt bibliotēkas mājaslapu www.jelgavasbibliotēka.lv 

un izvēlēties, ko pildīt, kā arī turpmāk sekot līdzi informācijai par jaunu mīklu ievietošanu tajā.  

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-piegadat-gramatas-pirmsskolas-izglitibas-iestadem/?category=1
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-piegadat-gramatas-pirmsskolas-izglitibas-iestadem/?category=1
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=allf&op0=%25LIKE%25&val0=klaus%C4%81mgr%C4%81matas&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=pbyr&op2=LIKE%25&val2=&linkid2=0&addCriteriaBop=AND&l=1&l=22&l=13&l=42&l=18&l=20&l=15&l=19&l=24&l=21&l=39&l=16&l=17&l=8&l=25&l=10&l=7&l=11&l=27&l=28&l=30&l=14&l=12&l=40&l=35&l=31&l=36&l=33&l=32&l=34&l=38&l=37&l=9&l=52&l=46&l=4&l=2&l=54&l=6&l=47&l=50&l=48&l=44&l=49&l=51&l=53&l=56&l=55&l=57&l=45&l=3&l=58&c=1
mailto:abo@biblioteka.jelgava.lv
mailto:miezite@biblioteka.jelgava.lv
mailto:parlielupe@biblioteka.jelgava.lv
mailto:Zinitis@biblioteka.jelgava.lv
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1613080800&cat=10&art=51043
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"Prāta asināšanas istabu"meklē ŠEIT . Turpat pieejamas arī mīklu atbildes.   Jāatgādina, ka krustvārdu mīklu 

cienītāji var pārbaudīt arī savas zināšanas par Jelgavu, aizpildot mūsu pilsētas 755. jubilejā tapušās mīklas, 

kuras veidojuši jelgavnieki. Sešu mīklu izlase drukāšanai pieejama ŠEIT . 

 

Publicēts arī: 

Bibliotēka piedāvā "Prāta asināšanas istabu" 

12.02.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-prata-asinasanas-istabu 

 

Par tematisku lasāmvielu stāstīs ciklā "Irbes izlase" 

14.02.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/255543 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā uzsākts jauns cikls "Irbes izlase", kas reizi mēnesī videostāstos iepazīstinās ar 

bibliotēkā atrodamām grāmatām par dažnedažādām tēmām. 

Par cikla simbolu izvēlēts gada putns 

laukirbe, reizē stāstot ne vien par 

interesantām lasāmvielām, bet arī 

daudzinot Zemgales laukos sastopamo 

putnu, informē Jelgavas pilsētas 

pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

pārvaldē. 

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, 

cikla video plānoti katra mēneša pirmajā 

piektdienā, katru izlasi veidojot par 

konkrētu tēmu. Pirmā "Irbes izlase" Valentīna dienai par godu stāsta par mīlestības tēmai veltītām grāmatām, 

kuras ikvienam pieejamas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs.  

Februārī lasītāji var iepazīt armēņu rakstnieces Abgarjanas Narinē romānu "No debesīm nokrita trīs āboli", kā 

arī citus ārzemju un latviešu autoru darbus. Februāra "Irbes izlase" video formātā pieejama ŠEIT.  

Par gada putnu šogad Latvijā izvēlēta laukirbe un par gada augu parastā ķimene, jo abas pēdējos gados 

savvaļā ir stipri apdraudētas. Kā skaidro bibliotēkā, tā kā Jelgava lepojas atrasties Zemgales pašā viducī, ar 

stāstu ciklu cerēts palīdzēt daudzināt gan gada putnu, gan augu, kas bieži sastopami arī tuvējā apkārtnē. 

Ikdienas darbs bibliotēkā nereti ir tikpat nepamanāms kā irbīte, bet rezultāts svarīgs kā ķimenīte uz 

ķimeņmaizītes, tāpēc vietējo dabas vērtību klātesamība caurvīs arī stāstus par grāmatām, pamato 

bibliotekāri. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī:  

Par tematiskām lasāmvielām stāsta ciklā "Irbes izlase 

14.02.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/par-tematiskam-lasamvielam-stasta-cikla-irbes-izlase 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/prata-asinasanas-istaba-lieliem-un-maziem/?fbclid=IwAR3jt0XvK_5Q52E1FWVr260DgPukgkvLSeiZKC3pPu7sWDj7Sx_9lglyu9E
https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/kultura-turisms/jelgavas-pilsetai-755/izzini-jelgavu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-prata-asinasanas-istabu
https://arhivs.zz.lv/raksts/255543
https://www.youtube.com/watch?v=0eR3IjpYaR0
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/par-tematiskam-lasamvielam-stasta-cikla-irbes-izlase
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Uz titulu pretendē četri Jelgavas objekti  

05.03.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1614895200&cat=10&art=51165# 

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2020" žūrija apstiprinājusi otrās vērtēšanas kārtas objektu sarakstu – par 

titulu cīnīsies 90 būves astoņās nominācijās. Vērtēšanas otrajā kārtā iekļuvuši četri Jelgavas objekti: ēka 

Zemgales prospektā 7, kur atrodas jaunrades nams "Junda" un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", 

rekonstruētā Loka maģistrāle, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jelgavas klientu apkalpošanas centra 

ēka Aviācijas ielā 40b un zaļā infrastruktūra Sniega ielai piegulošajā teritorijā, kur izbūvētas koka laipas. 

Latvijas Būvnieku asociācijas pārstāve Baiba 

Mierkalne stāsta, ka pirmajā kārtā tika 

izskatīta pieteikto objektu dokumentācija, 

bet otrajā kārtā žūrijas komisijas eksperti 

dosies izvērtēt būves klātienē. "Šobrīd 

nogaidām, lai, uzlabojoties 

epidemioloģiskajai situācijai, kad tiks 

mazināti ierobežojumi, konkursam pieteiktās 

būves varam apskatīt klātienē. Negribam 

atteikties no tradīcijām, turklāt ir svarīgi būvi 

redzēt ne tikai "uz papīra", bet arī reāli dabā," 

atzīst B.Mierkalne. Organizatori informē, ka 

ēka Zemgales prospektā 7 tiks vērtēta 

nominācijā "Pārbūve". Otrās kārtas vērtēšanai šajā nominācijā kopumā izvirzīti 18 objekti. 

 

Rekonstruētā Loka maģistrāle no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai tiks vērtēta nominācijā 

"Inženierbūve". Arī šajā nominācijā skates otrajā kārtā tiks vērtēti 18 objekti. Nominācijā "Ainava" uz balvu 

pretendē zaļā infrastruktūra Sniega ielai piegulošajā teritorijā jeb 1,6 kilometrus garā koka laipu pastaigu taka 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1614895200&cat=10&art=51165
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Svētes palienes pļavās. Šajā nominācijā tiks vērtēti 11 objekti. Jaunā CSDD Jelgavas klientu apkalpošanas 

centra ēka pretendē uz balvu nominācijā "Publiskā jaunbūve". Šajā nominācijā otrajā kārtā tiks vērtēti 14 

objekti. Būvniecības skate "Gada labākā būve Latvijā" notiek jau 23. reizi, un tās mērķis ir veicināt būvniecības 

procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā 

Latvijā un ārzemēs, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt 

nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi. 

Skaitliski šogad visvairāk pieteikumu saņemts no Rīgas un tuvējās apkaimes. Zemgale, Kurzeme un Vidzeme 

pārstāvēta līdzīgi, vairākas būves pieteiktas arī no Latgales. 

Skati "Gada būve Latvijā" organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā 

ar Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD, Latvijas Pašvaldību savienību, 15 būvniecības nozares 

sabiedriskajām organizācijām un žurnālu "Būvinženieris". 

Foto: Jelgavniekiem.lv 

Publicēts arī: 

04.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uz-titulu-gada-labaka-buve-2020-pretende-cetri-jelgavas-objekti 

 

Ciklam "Irbes izlase" iznākusi otrā daļa 

07.03.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ciklam-irbes-izlase-iznakusi-otra-dala 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas aizsāktais video stāstu cikls "Irbes izlase", kas reizi mēnesī iepazīstina ar 

bibliotēkā atrodamām grāmatām par dažnedažādām tēmām, izlaidis savu otro sēriju. Par cikla simbolu 

apzināti izvēlēts gada putns laukirbe, kura bieži sastopama arī tuvējā apkārtnē. Cikla mērķis ir daudzināt 

vietējās dabas vērtības, tās caurvijot grāmatu stāstos. 

Arī otrā "Irbes izlase" uzmanību velta mīlestībai, 

taču šoreiz tā veltīta cilvēka līdzgaitniekiem un 

ģimenes mīluļiem kaķiem. Marts jau izsenis tiek 

dēvēts par kaķu mēnesi, kas saistāms ar pavasara 

atnākšanu, savukārt kaķi ir harizmātiski, 

noslēpumaini un visnotaļ neatkarīgi dzīvnieki. 

Tāpēc šomēnes lasītāji aicināti iepazīt grieķu 

rakstnieces Lenas Divani aizraujošo romānu 

"Septiņas dzīves un viena liela mīlestība. Kaķa 

memuāri" un tās galveno varoni – apķērīgu kaķi 

ar atsaucīgu dvēseli, kurš kādā no savām 

iepriekšējām dzīvēm bijis bibliotēkas kaķis.  

Kaķa memuārus un vēl daudzas citas grāmatas par interesantām tēmām no latviešu un ārzemju literatūras 

var atrast Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Par gada putnu šogad Latvijā izvēlēta laukirbe un par gada augu parastā ķimene, jo abas pēdējos gados 

savvaļā ir stipri apdraudētas. Kā skaidro bibliotēkā, tā kā Jelgava lepojas atrasties Zemgales pašā viducī, ar 

stāstu ciklu cerēts palīdzēt daudzināt gan gada putnu, gan augu. Ikdienas darbs bibliotēkā nereti ir tikpat 

nepamanāms kā irbīte, bet rezultāts svarīgs kā ķimenīte uz ķimeņmaizītes, tāpēc bibliotēkas irbīte 

šogad tekalēs pa Jelgavas pilsētas bibliotēkas plauktiem un piemeklēs grāmatas ikvienam. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/uz-titulu-gada-labaka-buve-2020-pretende-cetri-jelgavas-objekti
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ciklam-irbes-izlase-iznakusi-otra-dala
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Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Miezītes bibliotēkā aizvadīts pirmais diktāts diasporas latviešiem 

09.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aizvadits-pirmais-diktats-diasporas-latviesiem  

Pēc Latviešu – dāņu biedrības iniciatīvas Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālē Miezītes bibliotēkā 6. martā 

aizvadīts diktāts latviešu valodā Dānijā dzīvojošiem latviešiem. Pasākums notika platformā "Zoom" un ir 

pirmais no četriem diktātiem Dānijas latviešiem, kas tiks aizvadīti kā projekta "Rabarbers" aktivitātes visa 

gada garumā.  

Kā informē Miezītes bibliotēkas vadītāja Liene Vespere, projekta mērķis ir atkārtot, nostiprināt un papildināt 

zināšanas dzimtajā valodā. Diktāta rakstīšanas mērķauditorija ir Dānijā dzīvojošie latvieši, kuri ikdienā rakstu 

valodā pārsvarā komunicē angļu vai dāņu valodā. Projekta vadītāji apzināti ieplānojuši, ka diktāts rakstāms ar 

roku, tādējādi gramatisko zināšanu ieguvi papildinot ar rokraksta izkopšanas tradīcijām, kas mūsdienu 

digitālizētajā vidē pamazām izzūd. 

"Pirmais pasākums ir noritējis veiksmīgi. 

Diktāta tekstu lasīja un kļūdu labošanas 

procesu vadīja Miezītes bibliotēkas 

bibliotēkāre Eva Kulmane, kurai ir filologa 

izglītība. Pasākumā piedalījās 11 cilvēki un tas 

deva iespēju pievērsties katram dalībniekam 

individuāli. Īpaši svarīgi tas bija kļūdu 

skaidrošanas procesā, jo bija jūtama 

atgriezeniskā saite, dalībnieki labprāt 

iesaistījās diskusijās," stāsta L.Vespere, 

piebilstot, ka pirmajā diktātā tika izmantots 

fragments no Ralfa Kokina stāsta 

"Cīruļpurviņa stāsts". 

Pirmajā diktātā dalībniekiem vislielākās neskaidrības radušās ar domuzīmes un komanta lietojuma niansēm. 

Dažiem no rakstītājiem teksts nesagādāja grūtības, taču citi atklājuši, ka pēc šī diktāta un sarunas ir ieguvuši 

vairākas noderīgas atklāsmes turpmākajā rakstu valodas pielietošanā. Dānijas latvieši projekta aktivitātes 

gaitā iepazinušies arī ar iespēju lasīt grāmatas latviešu valodā virtuālās bibliotēkas vietnē www.3td.lv. 

Arī Latviešu-dāņu biedrības pārstāve Aija Bērzkalne-Pedersen atzina pasākumu par izdevušos un veiksmīgu. 

Kā piebilst Miezītes bibliotēkas vadītāja, šādas aktivitātes gaidāmas visa gada garumā, aizvadot pa diktātam 

apmēram reizi trijos mēnešos. 

Projektu finansiāli atbalsta Latviešu – dāņu biedrība. 

Foto: Miezītes bibliotēka 

 

Jelgavas piektklasnieki var pieteikties Skaļās lasīšanas sacensībām 

10.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-piektklasnieki-var-pieteikties-skalas-lasisanas-
sacensibam/?category=4 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aizvadits-pirmais-diktats-diasporas-latviesiem
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-piektklasnieki-var-pieteikties-skalas-lasisanas-sacensibam/?category=4
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-piektklasnieki-var-pieteikties-skalas-lasisanas-sacensibam/?category=4


 98 

Jau ceturto gadu Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina rīkot 

Skaļās lasīšanas sacensības, kurās aicināti piedalīties 5. klašu 

skolēni no visas Latvijas, lai žūrijas pavadībā noskaidrotu 

lasīšanas čempionu. Sacensības tiek rīkotas trijās kārtās, no 

kurām pirmā tiek organizēta vietējā skolā vai bibliotēkā 

attālināti - Jelgavā tai var pieteikties bērnu un jauniešu 

bibliotēkā "Zinītis". Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, 

sacensību mērķis ir veicināt lasītprasmi, sekmēt interesi par 

lasīšanu un grāmatām, uzlabot vārdu krājumu, saliedēt 

bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī izaicināt pašiem 

sevi uzstāties auditorijas priekšā. 

Sacensību pirmā kārta tiek organizēta attālināti martā un 

aprīlī. 5. klašu skolēni aicināti žūrijai iesūtīt 3 minūtes garu 

video, kura galvenais uzdevums ir pieteikt sevi – jānosauc 

savs vārds, pārstāvētā skola un vieta Latvijā, grāmatas 

nosaukums un jāpaskaidro, kāpēc izvēlēts konkrētais 

fragments. Ja grāmatā būtiska loma ir ilustrācijām, tad arī ilustrators. Lai fragments lasītājiem būtu 

saprotams, ļoti īsi jāpastāsta, kas ir noticis līdz vietai, no kuras dalībnieks sāk lasīt. Žūrijas izvirzītie labākie 

konkursanti piedalās otrajā kārtā – reģionālā līmenī, kura norise plānota maija beigās, vasaras sākumā. Trešā 

kārta – valsts fināls Gaismas pilī –, kas plānota 25. septembrī klātienē, uzaicinot visu klasi, vecākus un 

atbalstītājus, ja pulcēšanās noteikumi to atļaus. 

Jelgavas reģiona sacensību fināla rīkošana arī šogad uzticēta Jelgavas pilsētas bibliotēkai. Lai pieteiktu dalību 

sacensībām, skolotāji, skolu bibliotekāri un bērnu vecāki ir aicināti sazināties ar reģiona kuratoru, lai kopīgiem 

spēkiem radītu bērniem prieku un unikālu iespēju kļūt par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru uz 

vienu gadu. Arī skola, kurā skolēns mācās, saņems ceļojošo balvu. 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja Dace Labdzere, kura ir Jelgavas reģiona Skaļās lasīšanas 

sacensību kuratore, aicina bērnus būt aktīviem un izmantot iespēju, jo sacensības – tas ir piedzīvojuma 

gars! Jelgavas reģiona Skaļās lasīšanas sacensību kuratores Dace Labdzeres e-pasts ir 

dace.labdzere@biblioteka.jelgava.lv. 

Foto: publicitātes foto 

Publicēts arī: 

Piektklasnieki var pieteikties skaļās lasīšanas sacensībām 

11.03.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/03/11/piektklasnieki-var-pieteikties-skalas-lasisanas-sacensibam 

 

Bibliotēka iepazīstina ar klausāmgrāmatu piedāvājumu 

12.03.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-klausamgramatu-piedavajumu 

mailto:dace.labdzere@biblioteka.jelgava.lv
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/03/11/piektklasnieki-var-pieteikties-skalas-lasisanas-sacensibam
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-klausamgramatu-piedavajumu
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Jelgavas pilsētas bibliotēka informē par tās 

daudzveidīgo klausāmgrāmatu krājumu. 

Piedāvājumā atrodama plaša kolekcija gan lieliem, 

gan maziem klausītājiem, kā arī sadarbībā ar 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāli 

pieejama iecienīta latviešu un ārzemju 

daiļliteratūra ieskaņotā formātā.  

Bibliotēka piedāvā dažādas bērnu grāmatas 

mazajiem klausītājiem, piemēram, Astrīdas 

Lindgrēnas "Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz 

jumta", Džanni Rodāri "Sīpoliņa piedzīvojumi", Jākoba Grimma "Pasakas", Hansa Kristiana Andersena "Mazā 

nāriņa" un citus darbus. Savukārt pieaugušajiem bibliotēka iesaka Viļa Lācīša "Stroika ar skatu uz 

Londonu",  Gundegas Repšes "Septiņi stāsti par mīlu", Ingas Gailes "Āda", Imanta Ziedoņa "Epifānijas" un 

citas grāmatas audio formātā. Pilns bliotēkas klausāmgrāmatu katalogs apskatāms un darbi piesakāmi ŠEIT. 

Savukārt sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāli tiek piedāvāta ieskaņota  latviešu 

un  ārzemju  daiļliteratūra, kas periodiski tiek mainīta. Šobrīd bibliotēkā uz vietas pieejami tādu iecienītu 

grāmatu lasījumi no latviešu autoriem kā Līgas Blauas "Uldis Dumpis. Zemgalietis",  Arnolda Auziņa "Vendeta 

letiņu gaumē", Andra Akmentiņa "Skolotāji" un ārzemju literatūras darbi, piemēram, Elizabetes Maknīlas 

"Leļļu darbnīca", Džīnas Stounas "Klusā sezona" un Kārenas Vaitas "Ūdens atmiņa". Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas ierakstu mērķauditorija ir cilvēki ar redzes un citām veselības problēmām. Arī ja lasītājs ikdienā 

lieto brilles vai grāmatu lasot grūti to noturēt, ikvienam ir iespēja  klausīties  audiogrāmatu. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēka iepazīstina ar klausāmgrāmatu piedāvājumu 

 

14.03.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/256276 

"Europeana" – brīvpieejas resursi par Jelgavu un Latviju 

16.03.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/256318 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā sākta jauna rubrika par 

Jelgavas un apkārtnes ievērojamām personām, 

zināmiem un mazākzināmiem notikumiem, 

aizraujošiem faktiem un jaunumiem Jelgavas un 

tās apkārtnes novadpētniecības jomā. Rubrikā 

bibliotēka iepazīstina ar "Europeana" – brīvpieejas 

resursiem par Jelgavu un Latviju, informē 

bibliotēka. 

"Europeana" ir Eiropas digitālā bibliotēka, muzejs 

un arhīvs vienuviet. Tā ir digitālā platforma, kas 

nodrošina bezmaksas tiešsaistes piekļuvi vairāk 

nekā 62 miljoniem digitalizētu priekšmetu, tajā 

skaitā grāmatām, gleznām, filmām, skaņas ierakstiem, fotogrāfijām, arhīvu ierakstiem un citiem materiāliem. 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=allf&op0=%25LIKE%25&val0=Klaus%c4%81mgr%c4%81matas&linkid0=0&bop1=OR&crit1=thsb&op1=%25LIKE%25&val1=Audiogr%c4%81matas&linkid1=13628&bop2=AND&crit2=pbyr&op2=LIKE%25&val2=&linkid2=0&addCriteriaBop=AND&l=1%2c22%2c13%2c42%2c18%2c20%2c15%2c19%2c24%2c21%2c39%2c16%2c17%2c8%2c25%2c10%2c7%2c11%2c27%2c28%2c30%2c14%2c12%2c40%2c35%2c31%2c36%2c33%2c32%2c34%2c38%2c37%2c9%2c52%2c46%2c4%2c2%2c54%2c6%2c47%2c50%2c48%2c44%2c49%2c51%2c53%2c56%2c55%2c57%2c45%2c3%2c58&c=1&sortBy=AuthAndTitleAsc&page=1
https://arhivs.zz.lv/raksts/256276
https://arhivs.zz.lv/raksts/256318
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Informāciju platformā ievietojušas vairāk nekā 2300 sadarbības organizācijas 29 valodās no visām Eiropas 

dalībvalstīm.  

Par Jelgavu Eiropas digitālajā bibliotēkā pieejami vairāki simti fotogrāfiju, Jelgavas laikrakstu sējumi, Jelgavā 

izdotas un jelgavnieku sarakstītas grāmatas, gleznas, dokumenti, sadzīves priekšmeti un citi materiāli. Unikāla 

kataloga funkcija ir arī iespēja redzēt, kas kaimiņvalstīs Lietuvā, Igaunijā un visā Eiropā uzkrāts par Jelgavu, 

piemēram, ļaujot apkatīt Jelgavas pilsētas plānu, kas glabājas Bavārijas Valsts bibliotēkā, Lietuvas Bankas 

Naudas muzejā pieejamo Jelgavas pilsētas valdes trīskapeiku banknoti, Igaunijas laikrakstu rakstīto par 

Jelgavu. 

Jelgavas vēstures interesenti aicināti izmantot skenētos Jelgavas laikrakstus, lasīt tekstus senā un mūsdienu 

drukā, skatīt attēlus, reklāmas, dodoties aizraujošā ceļojumā laikā un telpā, piedzīvojot simts un vairāk gadu 

senus notikumus tepat Jelgavas ielās.  

Par Latviju informāciju pievienojuši muzeji, iekļaujot materiālus no Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga 

(ŠEIT) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas (ŠEIT). Eiropas digitālajā bibliotēkā ir pievienoti 

arī unikāli resursi, piemēram, Jelgavas periodiskie izdevumi, kas elektroniskā formā ir apskatāmi tikai 

"Europeana".  

"Europeana" digitālā platforma pieejama ŠEIT (pamata versija) un ŠEIT  (jaunā versija). Abās platformas 

versijās ir vienāds informācijas daudzums, bet atšķiras informācijas meklēšanas un atlases iespējas. Jaunajā 

versijā ērti atlasīt informāciju pēc pievienotājvalsts un priekšmeta, piemēram, var atlasīt visas grāmatas 

latviešu valodā, visus latviešu laikrakstus, visas fotogrāfijas par Latviju, kā arī vispārīgi meklēt par Jelgavu, par 

Mītavu.  

Eiropas digitālo bibliotēku "Europeana" ir dibinājusi Eiropas Komisija, ar mērķi dot cilvēkiem iespēju iepazīt 

Eiropas kultūras bagātības un sekmēt inovācijas kultūras mantojuma jomā.  

Jelgavas pilsētas bibliotēka, aicinot izzināt digitālās bibliotēkas materiālus, piedāvā iepazīties ar atlasītiem 

Jelgavā izdotiem laikrakstiem no 20. gadsimta pirmās puses: 

Jelgavas 1924. gada laikraksti "Patiesība" (kopā 146 numuri) ŠEIT; 

Jelgavas 1905. gada laikraksti "Spēks" (11) ŠEIT; 

Jelgavas 1905. gada laikraksti "Tēvija"(52) ŠEIT; 

Jelgavas 1941.-1944. gada laikraksti "Zemgale" (894) ŠEIT; 

Jelgavas 1924-1940 gada laikraksts "Zemgales Balss" (3640) ŠEIT; 

Jelgavas 1919-1924 gada laikraksts "Zemgalietis" (1411) ŠEIT.  

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

"Europeana" - brīvpieejas resursi par Jelgavu un Latviju 

15.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-europeana-brivpieejas-resursi-par-jelgavu-un-latviju/?category=4 

 

 

http://www.nmkk.lv/
https://www.lndb.lv/
https://classic.europeana.eu/portal/lv
https://www.europeana.eu/lv
https://www.europeana.eu/lv/collections/topic/6-book?page=1&qf=COUNTRY%3A%22Latvia%22&view=grid
https://www.europeana.eu/lv/collections/topic/6-book?page=1&qf=COUNTRY%3A%22Latvia%22&view=grid
https://www.europeana.eu/lv/collections/topic/18-newspapers?page=1&qf=COUNTRY%3A%22Latvia%22&view=grid&api=fulltext
https://www.europeana.eu/lv/collections/topic/48-photography?page=1&qf=COUNTRY%3A%22Latvia%22&view=grid
https://www.europeana.eu/lv/search?page=1&view=list&query=Jelgava
https://classic.europeana.eu/portal/lv/record/9200303/BibliographicResource_3000059941298.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/lv/record/9200303/BibliographicResource_3000059940783.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/lv/record/9200303/BibliographicResource_3000059922274.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/lv/record/9200303/BibliographicResource_3000059932975.html?q=Zemgale#dcId=1615031172802&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/lv/record/9200303/BibliographicResource_3000059943161.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/lv/record/9200303/BibliographicResource_3000059904137.html?q=LAIKRAKSTS+ZEMGALIETIS#dcId=1615031372343&p=1
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-europeana-brivpieejas-resursi-par-jelgavu-un-latviju/?category=4
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Digitālās nedēļas laikā bibliotēka piedāvās konultācijas un virtuālos resursus 

19.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalas-nedelas-laika-biblioteka-piedavas-konultacijas-un-

virtualos-resursus 

Lai uzsvērtu, cik svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir digitālās prasmes, rosinātu tās pilnveidot un 

aicinātu izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus gan darbā, gan ikdienā, no 22. līdz 26. martam 

norisināsies ikgadējā "Digitālā nedēļa 2021", kas šogad tiek rīkota tiešsaistē. Tajā piedalīsies arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, visas nedēļas garumā piedāvājot konsultācijas, kā arī atbalstu mācībās ar virtuālajiem 

resursiem.  

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvās sekojošas aktivitātes: 

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa un interneta izmantošanas jautājumos visiem interesentiem. 

Pieteikšanās: ej.uz/JPB-konsultacijas 

Virtuālie bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām. Mācību stunda 40 min. garumā 7.–12. klašu skolēniem 

(nodarbību piedāvājam arī skolotājiem). Pieteikšanos veic skolotājs. Pieteikšanās: ej.uz/JPB-datubazes 

Vairāk par digitālās nedēļas aktivitātēm  ŠEIT. 

 

Publicēts arī: 

Digitālajā nedēļā uzsvars uz vizuālo saturu un darbu tiešsaistē 

16.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-vizualo-saturu-un-darbu-tiessaiste/ 

Digitālajā nedēļā uzsvars uz vizuālo saturu un darbu tiešsaistē 

24.03.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-vizualo-saturu-un-darbu-

tiessaiste 

 

 

Piespiedu klusuma periodā īsteno jaunas ieceres  

24.03.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/piespiedu-klusuma-perioda-isteno-jaunas-ieceres 

 

Lai mazinātu Covid-19 izplatību, kultūras un sporta nozarē noteikti būtiski ierobežojumi. Pasākumi nenotiek, 

izstādes un muzeji apmeklētājiem slēgti, sporta bāzu telpās ļauts sportot tikai profesionāļiem. Bibliotēkas ir 

vienīgās, kas atsākušas uzņemt apmeklētājus, tiesa, tikai lai saņemtu un nodotu grāmatas. Tikmēr pārējās 

iestādes gaida brīdi, kad varēs pilnvērtīgi atsākt darbu. Taču arī šobrīd tās strādā – darbinieki piespiedu 

klusuma periodu izmanto, lai ar apmeklētājiem tiktos attālināti, piedāvātu aktivitātes tiešsaistē, uzlabotu 

infrastruktūru, veiktu inventarizāciju un īstenotu projektus, kuriem steidzīgajā ikdienā laika nepietika. 

«Jelgavas Vēstnesis» ieskatās, kas notiek kultūras un sporta iestādēs, kamēr apmeklētājiem tās ir slēgtas. 

* 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalas-nedelas-laika-biblioteka-piedavas-konultacijas-un-virtualos-resursus
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalas-nedelas-laika-biblioteka-piedavas-konultacijas-un-virtualos-resursus
https://ej.uz/JPB-konsultacijas?fbclid=IwAR2_43kKPwa_JQFc6VCH0z13uaqLALbX6SqJ4yD9MLyEOwQgQYCpk_pZ6M0
https://ej.uz/JPB-datubazes?fbclid=IwAR20Wlom4ipuwIzujkLHIp9XJtPuEk-JU1xxfViSmROdRRGd-qF0wfcBm5A
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-vizualo-saturu-un-darbu-tiessaiste/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-vizualo-saturu-un-darbu-tiessaiste/
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-vizualo-saturu-un-darbu-tiessaiste
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/digitalaja-nedela-uzsvars-uz-vizualo-saturu-un-darbu-tiessaiste
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/piespiedu-klusuma-perioda-isteno-jaunas-ieceres
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Laiks, kad apmeklētāju muzejā nav, tiek izmantots ekspozīciju precizēšanai, pārkārtošanai, papildināšanai, 

projektu rakstīšanai. Tā ekspozīcijai par kariem un karavīriem uzšūti jauni Pirmā pasaules kara vācu, krievu 

un Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka karavīru formastērpi. «Iepriekš apskatāmie bija aizlienēti no 

Rīgas kinostudijas,» piebilst Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija 

Kaupere. 

* 

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra darbinieki veido jaunas ekspozīcijas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas 

tornī un topošajā Zemgales Restaurācijas centrā Vecpilsētas ielā 14. Ekspozīcija Vecpilsētas ielā 14 iecerēta 

kā šīs mājas stāsts par piedzīvoto. «Par koka apbūvi pilsētā, par to, kā pilsēta izskatījās pirms kara, par laiku, 

kad šim namam garām plūda Jēkaba kanāls, par to, kā šī ēka no grausta tapusi par pērli,» stāsta centra vadītāja 

Anda Iljina. Ekspozīciju plānots atklāt šogad. Bet vēlā rudenī uz laiku tiks slēgtas torņa pastāvīgās ekspozīcijas 

3., 4. un 5. stāvā. «Ekspozīcijām jau ir 10 gadu – nepieciešamas pārmaiņas,» saka viņa. Ekspozīcija par pilsētu 

tiek papildināta, 4. stāvā būs pilnīgi jauna vēstures ekspozīcija ar modes akcentu, bet uz 5. stāvu tiks pārcelta 

ekspozīcija par zvanu torni, akcentējot to, ka šeit atradusies baznīca. 

* 

«Ja dienā ir trīs četras ekskursijas, citiem darbiem laika atliek maz, bet šobrīd varam pievērsties zinātniski 

pētnieciskajam darbam. Piemēram, muzeja speciāliste Elīna Skutele veido Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra 

hroniku, apkopojot izrādes, izrāžu programmiņas, informāciju par aktieriem. Pats esmu pievērsies pirmskara 

Jelgavas teātra vēsturei, pētot Jelgavas operešu iestudējumus un veidotājus. Tāpat abi esam pārrakstījuši 

vairākas Ādolfa Alunāna lugas, kas ir vecajā drukā. Šo rakstību mūsdienās prot retais, tāpēc mēs kā Alunāna 

mantojuma glabātāji lugas pārrakstām,» stāsta Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītājs Miks Vilnis. Līdz 

šim pārrakstītas astoņas lugas, piemēram, «Pašu audzināts», «Pārticībā un nabadzībā». 

* 

Miezītes bibliotēkā norit apjomīgs darbs ar krājumu – uz grāmatām tiek atjaunotas uzlīmes, kurās iekļauta 

autorzīme. «Pēc tās zinām, kurā plauktā grāmatai jāatrodas. Ar laiku uzlīmes nolietojas un vajag atjaunot. 

Līdz šim tās pārlīmētas apmēram 300 grāmatām, bet pavisam bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 13 000 

iespieddarbu. Mēs zinām – ja grāmata nav īstajā vietā, tad tās nav vispār!» saka bibliotēkas vadītāja Liene 

Vespere. 

* 

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi iespēju robežās notiek tiešsaistē. Katru darbdienas vakaru 

mēģinājumu «Zoom» platformā aizvada dažādu grupu bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» 

dejotāji, taču, atgriežoties ierastajā ritmā, viņus gaida pārsteigums – «Vēja zirdziņš», deju kolektīvs 

«Diždancis» un bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» par savām mājām sauks deju centru «Cukurfabrika» 

Cukura ielā 22. No kultūras nama pārvesti kolektīvu tērpi un rekvizīti. «Mums priekšā vēl liels darbs, lai māju 

apdzīvotu, bet tas būs iespējams tikai tad, kad atgriezīsimies ierastajā ritmā,» saka «Vēja zirdziņa» vadītāja 

Alda Skrastiņa. 

* 

«Nav zaudējumu bez ieguvumiem,» atzīst Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa. 

Šis periods ļāvis pievērsties darbiem, kam iepriekš laika īsti neatlika. Piecas interešu izglītības treneres 

izstrādājušas apjomīgus metodiskos materiālus peldētapmācībā, kas būs palīgs darbā arī kolēģiem citviet. 

«Šobrīd iesiets 33 lapaspušu biezais materiāls par peldēšanu uz muguras un uz krūtīm kraulā, ietverot teoriju, 

praktiskus piemērus, vizualizācijas. Iesiešanu gaida materiāls par peldēšanu brasā,» stāsta Z.Ozoliņa, atzīstot, 

ka līdzšinējie darbā izmantotie materiāli bija krietni novecojuši. 

* 
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Lasīšanas pēcpusdienas un jauno grāmatu dienas bibliotēkās klātienē nevar notikt, taču Pārlielupes 

bibliotēkas darbinieki lasītājus ar grāmatām iepazīstina attālināti. Viens no projektiem – bibliotēkas vadītāja 

Aiga Volkova veido video, stāstot par kādu no izlasītajām grāmatām un bērniem lasot priekšā. Video tiek 

publicēti bibliotēkas feisbuka lapā, kur tie gūst arvien lielāku atsaucību. Sākot ar februāri, lasījums no kādas 

bērnu grāmatas tiek publicēts katru nedēļu. 

 

Latvijas daba precīzos zīmējumos  

25.03.2021. 
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/03/25/latvijas-daba-precizos-zimejumos 

Strauji tuvojoties pavasarim, ir vērts izmest loku līdz Miezītes bibliotēkai, kur, paņemot lasīšanā kādu 

grāmatu, vienlaikus var aplūkot izstādi. Tajā vērojami Daigas Segliņas dzīvnieku, putnu, augu un citu dabas 

vērtību zīmējumi, kas gadu gaitā tapuši dažādiem Dabas aizsardzības pārvaldes izdevumiem. 

– Jūs esat no Zaļeniekiem, vai jau bērnībā zinājāt, ka būsiet māksliniece? 

Zaļeniekos esmu beigusi astoņgadīgo skolu. Mans mākslas ceļš gandrīz no turienes ir arī sācies, jo man bija 

ļoti laba klases audzinātāja – latviešu valodas skolotāja Elizabete Leite, kura ievirzīja mākslas jomā un ļoti 

iedvesmoja. Es vienmēr esmu jutusi viņas atbalstu. Man zīmēšana pati no sevis nāca, acīmredzot kaut kur 

iekšā sēdēja. Skolas laikā skolotāji mēdza mani izmantot, kad vajadzēja kādus materiālus un kartītes zīmēt. 

Un skolotāja Leite mani bieži glāba, lai es pēc stundām ilgi nesēdētu. 

– Mīlestība uz dabu arī nāk no Zaļeniekiem? 

Droši vien. Dzīvoju laukos, ceļš uz skolu bija septiņi kilometri, dažreiz autobuss negāja, tad bija jāiet kājām. 

Daba visriņķī un apkārt, man tā ļoti patika. Vienmēr pavasarī priecājos redzēt, kā pirmās vizbulītes uzzied. 

Man patika vērot visu, kas dabā notiek, kas aug, kā jau lauku bērnam, vienmēr pļavas riņķī ar siena laiku un 

dārza ravēšanu, tas viss man bija. 

Visādi ar autobusiem ir gadījies, bija reizes, kad domāju – nav ko gaidīt, iešu kājām. Tad gāju caur Zaļenieku 

parku, kas aizstiepjas aizaudzis stipri tālāk, nekā zināms. Pa tām meža takām man ļoti patika iet un vērot gan 

dzīvniekus, gan augus, varēja iet un sapņot. 

To laiku, kad uz skolu staigāju turp un atpakaļ, es izbaudīju, man tas nekad nebija smagais dubļainais ceļš. Ļoti 

negribējās izaugt lielai, likās, ka tāpat ir ļoti labi, to grūto pieaugušo dzīvi man toreiz negribējās. 

– Atceroties bērnību, uzdošu jautājumu kā no to laiku atmiņu kladēm – kāds bija jūsu mīļākais dzīvnieks 

vai putns? 

To gan laikam uzreiz nevarēšu atcerēties. Man ļoti nepatika irbes, jo, pa laukiem ejot, tās mēdza izsprukt no 

kāju apakšas pēdējā brīdī. Tās laikus nevarēja ieraudzīt, un es vienmēr pārbijos. Ļoti interesanti bija zaķi, es 

reizēm pa taisno mēdzu iet pa lauku un vairākas reizes esmu gulošu zaķi paņēmusi aiz ausīm. Protams, tās 

ausis ir slīdīgas, un viņi izsprūk no rokas, bet satvert zaķi man ir izdevies vairākas reizes. Tas bija laikā, kad 

tikko nopļauts un uz lauka ir vien rugāji. Ceļi pavasaros un rudeņos bija diezgan dubļaini, atceros, ka bija 

daudz ķīvīšu un tas viņu sauciens “ķīvit, ķīvit” man vienmēr tādas skumjas radīja. 

– Šķiet, ka bērnībā daudz dzīvnieku un putnu satikts. 

Tā nevarētu teikt. Tagad dzīvnieki ir daudz vairāk redzami, manā laikā kādu stirnu varēja redzēt, pa retam 

kāds alnis paskrēja mājai garām. Tas bija daudz retāk nekā tagad. Dzērvi ieraudzīt vispār bija kaut kas īpašs, 

Zaļeniekos es tās nemaz nedabūju redzēt, pirmās ieraudzīju Džūkstē, kad jau biju paliela meitene. Tagad 

dzērves var manīt ceļa malās. Nezinu, vai nu dzīvnieki slēpās labāk, vai viņus vairāk izšāva, kaut kas bija 

citādāk. Varbūt to iespaidoja ar minerālmēsliem un amonjaku apstrādātie lauki. Pēc maniem vērojumiem, 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/03/25/latvijas-daba-precizos-zimejumos
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šodien noteikti ir daudz vairāk dzīvnieku nekā manā bērnībā. Tagad, ejot vai braucot ar mašīnu, stirnu barus 

var redzēt bieži. 

– Vai, jau mācoties Liepājā, veidojās interese zīmēt dabu? 

Tad es vēl par dabu daudz nedomāju, tad bija sūrās, grūtās mācības, tika gleznotas klusās dabas, ģipša maskas 

un tā tālāk. Pirmais gads bija ļoti grūts. Vienīgi tā saucamās zaļās prakses vasarā, kad kaut ko zīmēju vairāk no 

dabas, bet tajā laikā jau vējš galvā, īpaši par to nedomā. Biju parasts skolēns, ko lika, to darīju. Es pati domāju, 

ka neesmu nemaz tik talantīga, diez vai man vajag kaut kur tālāk iet, bet tad kaut kas nojuka ar sarakstiem un 

sadalē uzzināju, ka es esot izteikusi vēlēšanos iet studēt tālāk. Ja jau tā ir ierakstīs, tad lai tā būtu. (Smejas.) 

– Vai tolaik tikt studēt uz citu valsti bija viegli? 

Nekas sarežģīts tas nebija, eksāmenus varēja likt tepat akadēmijā Rīgā, bija tā saucamie nacionālie kadri, seši 

cilvēki varēja startēt. Es stājos uz interjera katedru, vienu reizi izkritu, iestājos otrajā gadā. Biju pārbijusies 

ļoti, jo mācības krievu valodā, kas man galīgi nevedās, bet nu ņēmu un braucu, un tā izrādījās interesanta 

pasaule. Bijām ļoti draudzīgs kolektīvs, kopmītnēs dzīvoju kopā ar igaunieti, tas bija ļoti jauks laiks. Un nesen 

mūsu draudzība atjaunojās, atkal pa vasarām satiekamies un braucam ciemos. 

Liepāja jau man ļoti mācīja pacietību, bet Tallina bija izcila tādā ziņā. Igauņu pasniedzēji prasīja visu laiku 

strādāt, svarīgs bija ne tikai rezultāts, bet arī darba process, viņiem bija jāredz, kā darbs top. Liepājas skolā 

galvenais bija, lai skatē būtu izpildīti darbi, bet Tallinā pasniedzēji skatījās, kā viss top, kā mēs domājam, kā 

veidojam. Piecus gadus mācījos kokapstrādi, pasniedzēji teica, ka tā ir vajadzīga tādēļ, lai mēs uz papīra 

nezīmētu muļķības. Ja jutīsiet materiālu, muļķības nezīmēsiet! Mūs mēdza trenkāt pa milimetru 

desmitdaļām. Tā es mācījos ēvelēt un virpot, bija jātaisa taburete, krēsls un plaukti, piektajā kursā ar rokām 

arī kubs, kas saliekas no divām daļām. Tās zināšanas joprojām ļoti noder vienalga pie kāda darba, jo palīdz 

praktiski domāt. No kāda materiāla veidot, kā tas stāvēs, kā pieies cilvēks, vai varēs aizsniegt vai saskatīt? 

– Un kurā brīdī sākāt zīmēt augus, dzīvniekus un putnus? 

Nāca darbā vajadzība. Es divdesmit gadus strādāju Gaujas nacionālajā parkā un lielākoties gatavoju norādes, 

ko tajā laikā taisīja ar rokām, un tas bija diezgan neinteresants darbs. Reizēm bija jātaisa informatīvi stendi. 

Kad Līgatnes dabas parkā veidoja botānikas taku, radās doma, ka, pa to ejot, varētu arī apskatīt kādu bildīti, 

izlasīt kādu mazu aprakstiņu. Tā tas sākās, un, kad saprata, ka tā lieta iet, jo zīmējums atsvaidzina un to var 

izmantot arī informatīvajos stendos un bukletos, tad man zīmēšana sākās nopietni. Tā es diezgan cītīgi zīmēju 

jau vairākus gadus. Pēc reformas, kad visi nacionālie parki tika apvienoti zem Dabas aizsardzības pārvaldes, 

kurā pašlaik strādāju, man nāca interesants darbs pie sešām biotopa apsaimniekošanas vadlīniju grāmatām. 

Visvairāk zīmējumu vajadzēja grāmatā par pļavām, tad gan es zīmēju melnu muti, zīmējumi bija kastēm. Tas, 

ko var redzēt izstādē, ir pavisam maza daļiņa. 

– Kā tapa izstāde, ko pašlaik iespējams 

redzēt, apmeklējot Miezītes 

bibliotēku? 

Nebija domāts, ka tā būs ceļojošā 

izstāde. Vidzemes reģiona kolēģi katru 

gadu Siguldas bibliotēkā vada 

nodarbības vai izliek kādus materiālus. 

Pirms diviem gadiem tika izlemts, ka 

saistībā ar manu trīsdesmit gadu darba 

jubileju, varētu izlikt kādus zīmējumus, 

kas izmantoti spēlēs, plakātos vai 

grāmatās. Pēc šīs izstādes ieinteresējās 

citi kolēģi, izstāde aizbrauca uz Latgali 
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un tā sāka ceļot pa visu Latviju. Uz mazu brīdi bija izlikta mūsu birojā, bet nu jau atkal ceļo, jo ir vēl vietas, kas 

to gaida. Nevar teikt, ka tā ir mana izstāde, jo tās tapšanā liels nopelns ir manai darbavietai. Tā ir Dabas 

aizsardzības pārvaldes izstāde, kuras autore esmu es. 

– Kā jums šķiet, kas izstādē piesaista un liek tai ceļot jau otro gadu? 

Domāju, tā ir krāsainība un daba, augi un sevišķi putni, par kuriem daudz nezinām. Šie zīmējumi ir veidoti 

manam darbam. Tur ir attēlota precīza dzērve, nevis putna nojausma, veidols vai noskaņa, kas arī ir skaisti, 

bet tā nav mana nostādne. 

– Zīmējat no fotogrāfijām vai ejat dabā? 

Es ļoti labprāt eju zīmēt dabā, jo tad var kārtīgāk izpētīt. Kokus ir ļoti grūti uzzīmēt, tie ir otrā grūtākā lieta, 

ko zīmēt, pirmā ir sūnas. Kokus dabā fotografēju, pētu to raksturu, kā veidojas lapotne. Tas nav tā vienkārši 

uzzīmēt dažus zarus un kaut kādas lapiņas. Svarīgi, lai pēc veidola varētu pateikt, kas tas ir par koku. Man ir 

jāspēj pēc iespējas precīzāk uzzīmēt, lai iespējams atpazīt, lai ir redzamas pazīmes. Ar pārējiem ir tā, ka 

putnu jau es rokā nenoķeršu un arī ne visus augus atradīšu. Es meklēju pēc latīniskajiem nosaukumiem, lasu 

arī grāmatas un noteicējus, meklējot tās īpašās pazīmes, pēc kurām var noteikt, ka tas ir īstais. Maniem 

zīmējumiem ir savi noteikumi, tā nav vienkārši mākslas izpausme. 

Visu interviju lasiet 25. marta “Zemgales Ziņās” 

Foto: no personīgā albuma 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā tapušas video pamācības lasītājiem 

30.03.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/256666 

Atbildot uz jautājumiem par lasītāju autorizāciju, 

tiešsaistes kataloga lietošanu, grāmatu rezervēšanu un 

citiem tematiem, Jelgavas pilsētas bibliotēkā izveidoti 

praktiski video ceļveži lasītājiem.  Tajos soli pa solim 

ikviens var izzināt, kā lietot kopkatalogu, lai attālināti 

varētu rezervēt sev interesējošās lasāmvielas, informē 

bibliotēka. 

Video var uzzināt, kā iegūt autorizācijas datus - 

lietotājvārdu un paroli -, tiek skaidrots, kādas iespējas tie 

sniedz. Soli pa solim video ceļvedis ved pa bibliotēkas 

tiešsaistes katalogu, kurā var atrast, pasūtīt un iegūt sev 

nepieciešamo literatūru.  Video ceļveži atrodami 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/video-celvedis/ 

 

Publicēts arī: 

Bibliotēkā tapušas video pamācības lasītājiem 

29.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-tapusas-video-pamacibas-lasitajiem 

 

https://arhivs.zz.lv/raksts/256666
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/video-celvedis/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-tapusas-video-pamacibas-lasitajiem
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Lieldienās dosimies pastaigās 

31.03.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienas-dosimies-pastaigas 

Lieldienas Jelgavā tradicionāli tiek svinētas kopīgā pavasara 

pastaigā Jelgavas pils parkā, taču šogad 4.  un 5. aprīlī pilsēta 

aicina jelgavniekus ģimenes lokā doties pastaigā pa visu 

pilsētu, apskatot svētku dekorus pilsētvidē, apmeklējot 

fotostūrīšus, šūpojoties un pat paviesojoties nometnes vietā 

"Lediņi". Iespējas radoši darboties būs arī mājās – tam idejas 

piedāvā Jelgavas pilsētas bibliotēka. Arī šogad Lieldienu laikā 

Jelgavu rotā svētku dekori. Pašvaldības iestādē 

"Pilsētsaimniecība" informē, ka visā pilsētā atrodamas 28 

lielformāta olas. Tās izvietotas Jelgavas dzelzceļa stacijas 

rotācijas aplī, Satiksmes ielā 59 un Vecpilsētas ielā, Stacijas ielā un Raiņa parkā. Pirmoreiz olas rotā arī Loka 

maģistrāles zaļo zonu. Pagājušā gada jaunais dekors – trīs metrus augsti stiklšķiedras asni – izvietots Hercoga 

Jēkaba laukumā, bet dekoratīvās olas Stacijas ielā un Raiņa parkā ieguvušas jaunus zīmējumus. Jelgavnieki 

mudināti apskatīt dekorus savas dzīvesvietas apkaimē vai doties "olu medībās" pa visu pilsētu. 

Īpaši izrotāta no 26. marta līdz 5. aprīlim būs Pasta sala un Jelgavas kultūras nams. Pie brīvdabas koncertzāles 

"Mītava" un uzraksta "Jelgava" Pasta salā pieejamas trīs divpusējas lielformāta Lieldienu kartītes, kas kalpos 

kā svētku fotostūrīši. Īpaša vieta būs ierīkota arī zālienā pie kultūras nama, kur uzstādīs dekoratīvu olu koku 

un šūpoles, informē pašvaldības iestādē "Kultūra". Bet ikviens, kurš Lieldienās dosimies pastaigās svētkos 

vēlas kārtīgi izšūpoties, lai vasarā nekostu odi, visu gadu nenāktu miegs, vai vienkārši sava prieka pēc, aicināts 

iepazīties ar Jelgavas rotaļu laukumu šūpoļu karti, kas Zaļajā ceturtdienā, 1. aprīlī, tiks publicēta 

Tīmekļvietnē www.jelgava.lv, lai palīdzētu atrast tuvākās šūpoles pilsētā. Līdz 5. aprīlim norisinās arī akcija, 

kurā, radoši darbojoties, šūpoles jelgavnieki aicināti uzstādīt savos īpašumos, visā pilsētā iešūpojot jaunu 

svētku tradīciju. Parādīt savu veikumu iedzīvotāji var ar foto vai video sociālajos tīklos, pievienojot tam 

tēmturi #MesEsamJelgava. Tāpat jelgavnieki aicināti dalīties ar Lieldienu pastaigu vai ģimenes svētku tradīciju 

foto – visi materiāli tiks apkopoti svētku atskata video. 

Pastaigā "Pa zaķa pēdām" no 1. līdz 5. aprīlim aicina arī "Lediņi". Jaunrades nama "Junda" vadītāja Ilze 

Jaunzeme stāsta, ka stundu garā pastaigā var piedalīties vienas mājsaimniecības locekļi, lai pavadītu laiku 

kopīgās āra aktivitātēs, saelpotos daudz svaiga gaisa un nosvinētu Lieldienas. "Lediņu" apmeklējums obligāti 

iepriekš jāpiesaka pa tālruni 26448086. Dalība pastaigā ir bez maksas, un tā tiks organizēta, izmantojot mobilo 

lietotni "Actionbound". Pastaigas laikā jāievēro visi epidemioloģiskie nosacījumi, par kuriem svarīgi atcerēties 

arī pastaigās pilsētā. 

Savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēka svētkos mudina darboties radoši, arī neizejot no mājas. Lieldienu nedēļā 

Miezītes bibliotēkas "Facebook" lapā tiks publicēts video "Gatavojies svētkiem kopā ar Miezītes bibliotēku. 

Lieldienu našķi", kas ļaus ikvienam pagatavot kādu gardumu, ar ko ģimeni palutināt svētkos. Bet Pārlielupes 

bibliotēka bērnus vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem ielūdz piedalīties radošā nodarbībā "Lieldienu 

noslēpumi", kas 1. aprīlī pulksten 16 norisināsies "Zoom" platformā. Tajā bērni varēs izzināt Lieldienu 

tradīcijas, olu krāsošanas noslēpumus, tāpat gaidāmas ar joku dienu saistītas aktivitātes. 

Publicēts arī: 

Lieldienās dosimies pastaigās 

24.03.2021. 
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/lieldienas-dosimies-pastaigas 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lieldienas-dosimies-pastaigas
http://www.jelgava.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iesuposim-lieldienu-tradiciju-jelgava!-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iesuposim-lieldienu-tradiciju-jelgava!-1/
https://www.facebook.com/miezitesbiblioteka/
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/03/24/lieldienas-dosimies-pastaigas
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 04.2020.  

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 13 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 79 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1126 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 874 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 652 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  7 

www.zz.lv  2 

www.jelgavniekiem.lv  3 

www.novaja.lv  2 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 0 

Citi 1 

Kopā 15 

 

Digitālajā krātuvē "Redzi, dzirdi Latviju" – vēsturiski materiāli par Jelgavu 

04.04.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-kratuve-redzi-dzirdi-latviju-vesturiski-materiali-par-
jelgavu/ 

Jau četrus gadus Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 

piedāvā tīmekļvietni www.redzidzirdilatviju.lv. Šo gadu laikā ir audzis ne tikai pieejamās informācijas klāsts, 

kas sākumā bija tikai arhīva glabātās kinohronikas un dokumentālie filmējumi, bet arī uzlabotas informācijas 

meklēšanas funkcijas. Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, krājumā atrodami vairāk nekā 1000 foto un 

videoierakstu arī par Jelgavu un tās apkārtni. 

Fotogrāfijās atspoguļota Jelgavas pilsētvide, 

ļaujot iepazīt mūsu pilsētas ielas, parkus, tiltus, 

laukumus, ēkas, pieminekļus. Ir atsevišķu 

personu un personu grupu fotogrāfijas. Pieejami 

arī attēli par Jelgavas un Ozolnieku novada 

apdzīvotām vietām, notikumiem, personām. 

Videodokumentos skatāmi gan nozīmīgi 

notikumi Jelgavā un tās apkārtnē piemēram, 

pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem atklāšana 

1932. gada 22. jūnijā, gan iemūžinātas pilsētas 

ēkas, piemēram, Pirmajā pasaules karā nopostītā 

Jelgavas pils un Jelgavas pils atjaunošanas 

svinības, gan arī sniegts ieskats pilsētas saimnieciskajā darbībā, piemēram, Jelgavas mikroautobusu rūpnīcas 

būvdarbos. 

Kopā skatāmi vairāk nekā 200 videoierakstu par mūsu pilsētu un apkārtni. Tie ļauj ieraudzīt un sajust seno 

dienu stāstu, paša acīm skatīt kara postu un pilsētas sagraušanu, kā arī redzēt pilsētas atdzimšanu jaunā, nu 

jau mums tik pierastajā veidolā. Par Jelgavu un apkārtni pieejamā fotogrāfiju kolekcija 

atrodama http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/photo?q=Jelgava, bet kinohronikas un dokumentālie 

filmējumi pieejami http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/movie?q=Jelgava.  

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-kratuve-redzi-dzirdi-latviju-vesturiski-materiali-par-jelgavu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/digitalaja-kratuve-redzi-dzirdi-latviju-vesturiski-materiali-par-jelgavu/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/photo?q=Jelgava
http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/movie?q=Jelgava
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Jāpiebilst, ka atskatīties nesenā Jelgavas vēsturē turpmāk ik nedēļu ļauj arī www.jelgava.lv sadaļa "Jelgava 

vakar un šodien". Foto atskats uz nesenām mūsu pilsētas pārvērtībām 

atrodams https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/pilseta/jelgava-vakar-un-sodien.  

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā var pieteikties nodarbībām par e-resursiem 

08.04.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-var-pieteikties-nodarbibam-par-e-

resursiem 

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā attālinātas 

nodarbības 7.–12. klašu skolēniem "Virtuālie 

bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām". 

Nodarbības tiek piedāvātas klašu grupām. Kā 

informē bibliotēkā, grupu nodarbību laikā skolēni 

varēs apgūt informācijas meklēšanu Jelgavas 

reģiona bibliotēku kopkatalogā, uzzināt par 

datubāzēm un pilnveidot savas informācijas 

meklēšanas prasmes uzticamos informācijas 

avotos.  

Atsaucoties uz mācību iestāžu pieprasījumu, bibliotekāres tiešsaistē vadīs nodarbības par datubāzēm 

"Letonika", "Britannica", kā arī informēs par iespēju lasīt "Ebsco" e-grāmatas un iepazīstinās ar bibliotēkas e-

katalogu, meklēšanas sistēmu "Primo" un citiem resursiem. Nodarbībās iegūtās zināšanas skolēniem 

atvieglos un dažādos mācību procesu un kalpos kā atbalsts attālinātajā mācību procesā. Skolotāji aicināti 

pieteikt klases nodarbībām, aizpildot pieteikuma anketu https://form.jotform.com/210632348449356 

Foto: Pixabay.com 

Publicēts arī: 

Jelgavas bibliotēka aicina skolēnus uz attālinātām nodarbībām 

07.04.2021. 

http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41064 

Aicina pieteikties attālinātajām nodarbībām 

08.04.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1617829200&cat=10&art=51382 

 

Iznākusi aprīļa "Irbes izlase" 

04.04.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iznakusi-aprila-irbes-izlase 

http://www.jelgava.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/pilseta/jelgava-vakar-un-sodien
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-var-pieteikties-nodarbibam-par-e-resursiem
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-var-pieteikties-nodarbibam-par-e-resursiem
https://form.jotform.com/210632348449356
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41064
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1617829200&cat=10&art=51382
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iznakusi-aprila-irbes-izlase
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Iznākusi trešā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
video stāstu cikla "Irbes izlase" sērija, kurā reizi 
mēnesī konkrētā tematikā tiek iepazīstināts ar 
bibliotēkā atrodamām grāmatām. Par cikla 
simbolu apzināti izvēlēts gada putns laukirbe, 
kura bieži sastopama arī tuvējā apkārtnē. Cikla 
mērķis ir daudzināt vietējās dabas vērtības, tās 
caurvijot grāmatu stāstos. 

Aprīļa "Irbes izlase" veltīta humoram un 

jautram garam. Šomēnes lasītāji aicināti iepazīt 

Ērika Hānberga grāmatu "Jums uzsmaida 

Omulību klubiņš" un Māra Bērziņa grāmatas "Gūtenmorgens", TR Notāra “Pelēkzils uz rozā”, Arnolda Auziņa 

“Klausās un smej”, Dzintara Tilaka "Piķis un zēvele" un pavisam "Kaut ko labu" sniegs Iveta Krūmiņa. 

Par gada putnu šogad Latvijā izvēlēta laukirbe un par gada augu parastā ķimene, jo abas pēdējos gados 

savvaļā ir stipri apdraudētas. 

Kā skaidro bibliotēkā, tā kā Jelgava lepojas atrasties Zemgales pašā viducī, ar stāstu ciklu cerēts palīdzēt 

daudzināt gan gada putnu, gan augu. Ikdienas darbs bibliotēkā nereti ir tikpat nepamanāms kā irbīte, bet 

rezultāts svarīgs kā ķimenīte uz ķimeņmaizītes, tāpēc bibliotēkas irbīte šogad tekalēs pa Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas plauktiem un piemeklēs grāmatas ikvienam. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts arī: 

Iznākusi aprīļa “Irbes izlase” 

08.04.2021. 

https://zz.lv/laikraksta-arhivs/iznakusi-aprila-irbes-izlase-256919?from_mobile& 

Iznākusi aprīļa “Irbes izlase” 

08.04.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/04/08/iznakusi-aprila-irbes-izlase 

Ievērojamu jelgavnieku fotogrāfijas pieejamas LU datubāzē 

 

10.04.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ieverojamu-jelgavnieku-fotografijas-pieejamas-lu-datubaze 

Turpinot iepazīstināt ar noderīgiem tiešsaistes resursiem un datubāzēm Jelgavas pilsētas bibliotēka informē 

par Latvijas Universitātes (LU) datubāzi "Personu un vietu attēli", kurā atrodamas arī dažādas ievērojamu 

jelgavnieku fotogrāfijas. 

Kā informē bibliotēkā, tās datubāze "Ievērojami cilvēki Jelgavā" nepārtraukti tiek papildināta un rediģēta, 

taču nereti, meklējot pieejamo informāciju par personām, trūkst kvalitatīvu vēsturisku fotogrāfiju. Tomēr 

ikvienam ir pieejami digitalizētie Latvija s nozīmīgāko muzeju, arhīvu un bibliotēku krājumi – tajos ir vērts 

ielūkoties un meklēt arī Jelgavā ievērojamu vēsturisku personību fotouzņēmumus. Kā vienu no 

apjomīgākajām personu fotogrāfiju tiešsaistes datubāzēm bibliotēkas speciālisti iesaka "Personu un vietu 

attēli". 

https://zz.lv/laikraksta-arhivs/iznakusi-aprila-irbes-izlase-256919?from_mobile&
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/04/08/iznakusi-aprila-irbes-izlase
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/ieverojamu-jelgavnieku-fotografijas-pieejamas-lu-datubaze
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 "Personu un vietu attēli" ir pieejamas 

divas tiešsaistes datubāzes. Tās veidotas 

no 2003. līdz 2005. gadam ar 

Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, 

digitalizējot Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības 

un mūzikas muzeja krājumos esošās 

fotogrāfijas un zīmējumus. Datubāzēs 

apskatāmas gandrīz 5000 Latvijas 

nozīmīgāko zinātnieku, politiķu, kultūras, 

izglītības un saimniecisko darbinieku, kā 

arī pilsētu un apdzīvotu vietu fotogrāfijas 

un zīmējumi. Abās datubāzēs ievietots 

identisks personu fotogrāfiju skaits, bet 

atšķiras sniegtās informācijas izkārtojums, jo otrajā datubāzē informācija izkārtota pārskatāmāka. 

Ievērojamu personu fotogrāfijas pieejamas un meklējamas arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajos 

resursos, Latvijas Nacionālā arhīva datubāzēs, muzeju digitālajos krājumos un citur. Ielūkojoties “Personu un 

vietu attēlos”, var gūt vizuālu ieskatu ievērojamu jelgavnieku dzīvēs. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Bibliotēka iepazīstina ar aprīļa grāmatu jaunumiem 

17.04.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-aprila-gramatu-jaunumiem/ 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas plauktus aprīlī papildinājušas 

jaunas grāmatas un ikviens aicināts iepazīties ar 

papildināto lasāmvielu piedāvājumu, kuras var rezervēt 

lasīšanai mājās. Kā informē bibliotēkā, piedāvājumu veido 

gan grāmatas bērniem, gan romāni, kā arī lasāmviela 

svešvalodās. 

Saraksts ar aprīļa jaunumiem pieejams ŠEIT. Apjomīgajā 

sarakstā lasāma katra jaunuma īsa anotācija, kā arī saite, 

uz kuras uzklikšķinot, to var rezervēt lasīšanai vai 

klausīšanai mājās. 

Lai varētu rezervēt grāmatas un citus bibliotēkas materiālus, jāreģistrējas kā bibliotēkas lasītājam. Vairāk par 

reģistrāciju ŠEIT. 

Publicēts arī: 

Bibliotēka iepazīstina ar aprīļa grāmatu jaunumiem 

18.04.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51453 

 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-aprila-gramatu-jaunumiem/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/aprila-dasnums-biblioteka-1271/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51453
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Jelgavas domes priekšsēdētājs lasa pasaku "Ķipariem" 

22.04.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-domes-priekssedetajs-lasa-pasaku-kipariem/ 

Bibliotēku nedēļā, turpinot tradīciju jau septīto gadu pēc kārtas, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 

lasīja pasaku mazajiem jelgavniekiem un kopīgi pārrunāja dzirdēto. Šogad pirmo reizi pasakas lasīšana notika 

tiešsaistes platformā "Zoom" no Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis", informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 

Mazie klausītāji bija piecgadnieki no Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipari" 

grupas "Zibenīši", kuriem tika lasīta pasaka "Skudriņa un mamma" Rasas Dmučkovskienes grāmatā "Skudriņa 

Kāpēcīte". 

Pasakas stāsts iepazīstina ar skudru dzīvi caur 

ziņkārīgas skudriņas Kāpēcītes jautājumiem 

savai mammai. Stāsts mazo skudriņu aizved uz 

mežu, tāpēc mazajiem pētniekiem tika uzdoti 

jautājumi par dabu, par strazdu dziesmām, 

redzēto un saklausīto mežā, par gājputniem, 

kuri palēnām sākuši atgriezties, par kārtību un 

čaklumu. "Zibenīšu" grupiņas bērni bija ļoti 

uzmanīgi klausītāji un aktīvi atbildēja uz visiem 

jautājumiem.  

Pēc pasakas izlasīšanas A.Rāviņš bērniem 

uzsvēra lasīšanas nozīmi, mudināja lasīt 

grāmatas pašiem un aicināt arī savas mammas, tētus, brāļus un māsas palasīt priekšā, jo grāmatas ir 

interesantas un tajās daudz ko var uzzināt. 

"Ķipari" metodiķe Inga Vicupa stāsta, ka bērnudārzs ar bibliotēku "Zinītis" sadarbojas bieži, īstenojot dažādus 

projektus. Bērniem lasījums esot ļoti paticis, kā arī viņi tam bijuši iepriekš sagatavojušies, uzzinot par domes 

priekšsēdētāja darbu. Ar šo notikumu “Ķiparu” darbīgā diena vēl nebeidzas, jo bērni turpinās darināt darbiņus 

par pasakā dzirdēto, kas, lai veidotu atgriezenisko saiti, tiks nogādāti "Zinītī" izstādei. 

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts arī: 

Ķiparu pirmsskolas vecuma bērni klausījās pasaku Andra Rāvina izpildījumā 

22.04.2021. 

http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41173 

Andris Rāviņš lasa pasaku “Ķipariem” 

22.04.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51485 

 

 

 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-domes-priekssedetajs-lasa-pasaku-kipariem/
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41173
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51485
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Miezītes bibliotēka aizsāk projektu "Ziedgrāmata" 

22.04.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aizsak-projektu-ziedgramata 

Bibliotēku nedēļas laikā  Miezītes bibliotēka aizsāk projektu "Ziedgrāmata", kura rezultātā paredzēts pie 

bibliotēkas izveidot puķu dobi. Kā informē bibliotēkā, puķu dobe taps ar lasītāju iesaisti. Līdz 24. aprīlim 

lasītāji "Facebook" komentāros aicināti ierakstīt grāmatas, kuru nosaukumā ir minēti ziedi - tieši šie augi būs 

tie, kas vēlāk tiks iestādīti dobē pie bibliotēkas ēkas Jelgavā, Dobeles šosejā 100A.  

Turpinot Bibliotēku nedēļas ziedu tematiku 

Miezītes bibliotēkā, tajā 24. aprīlī no pulksten 

12 līdz pulksten 16 norisināsies stādu maiņa. 

Interesenti dalībai lūgti iepriekš pieteikties pa 

tālruni 63083155. Ziedu maiņa norisināsies 

ārā pie bibliotēkas, ievērojot visas 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

Foto: Miezītes bibliotēka 

Publicēts arī:  

Miezītes bibliotēka sāk projektu "Ziedgrāmata" 

23.04.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257257 

 

  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aizsak-projektu-ziedgramata
https://arhivs.zz.lv/raksts/257257
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Citi 2 

Kopā 28 

 

"Zinītī" tapušo animācijas filmiņu var noskatīties tiešsaistē 

01.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-tapuso-animacijas-filminu-var-noskatities-tiessaiste/ 

Sadarbojoties Jelgavas pilsētas 

bibliotēkai un Jelgavas novada izglītības 

iestādēm, 2020. gada izskaņā noslēdzās 

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.  

Filmiņa nu ir publicēta tiešsaistē un to 

noskatīties var ikviens. Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, "Visi zin’…jeb zirneklis bibliotēkā" ir projektā 

izveidota 7 minūtes gara animācijas filma par bibliotēkas lietošanas noteikumiem bērniem saprotamā 

animācijā. Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās 

Zemgales kultūras programmu 2020. Īsfilmas tapšanā piedalījās 7–10 gadu vecu bērni, kuri tika sadalīti četrās 

radošās grupās: scenāristi – septiņi Svētes pamatskolas 4. klases skolēni, 11 jelgavnieki - animatori,  seši 

Pārlielupes bibliotēkas "Teatrēnu" aktieri, kuri ierunāja tekstu un septiņas Kalnciema skolas ansambļa 

dziedātājas, kas iedziedāja muzikālo daļu. Katrai grupai pievienojās profesionāli mentori – scenāriste, 

producente Līga Gaisa, režisore, animatore Dace Liepa, skatuves runas pedagoģe Māra Liniņa un skaņu 

režisors Uģis Vītiņš. Visu darba procesu veikuši paši bērni. Scenāristi izdomāja tēlus, situācijas, uzrakstīja 

dialogus, izveidoja bibliotēkas lietošanas noteikumus un izdomāja, ka bibliotekāres būs attēlotas kā tārpiņi. 

Animatori izveidoja animācijas lelles, veica fonu krāsošanu, līmēšanu, kadrēšanu, un filmēšanu. 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-tapuso-animacijas-filminu-var-noskatities-tiessaiste/
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Filmas pirmizrāde notika pērnā gada 24. novembrī bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" pagalmā kopā ar 

īsfilmu par filmēšanas aizkulisēm un piedzīvoto darba tapšanas procesā. Filmiņa sākotnēji bija paredzēta 

bibliotekārajām stundām, taču, lai popularizētu bērnu viedokli par bibliotēku, filmiņa publiskota aizvadītās 

Bibliotekāru nedēļas 2021 ietvaros. 

Projekta gaitā tika aizvadītas četras profesionālās meistarklases scenārija rakstīšanā, skatuves runā, 

fotokadrējumā un animēšanā, organizētas 10 radošās darbnīcas 31 bērnam no 7 līdz 10 gadu vecumam, kā 

arī veikti divi profesionāli skaņu ieraksti. Visas aktivitātes notika atbilstoši valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ngy5dd2gKq0 

Foto: ekrānšāviņš 

 

Publicēts arī: 

“Visi zin’… 100 gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm” 

29.04.2021. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/visi-zin-100-gadiga-jelgavas-biblioteka-sis-dienas-bernu-acim-257362 

“Visi zin’… 100 gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm” 

29.04.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/04/29/visi-zin-100-gadiga-jelgavas-biblioteka-sis-dienas-bernu-acim 

 

 

Jelgavas pilsētas bibliotekāriem panākumi pasākumā "Ideju tirgus" 

03.05.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekariem-panakumi-pasakuma-ideju-
tirgus/ 

Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB) 

pasākumā "Ideju tirgus", kas reizi divos 

gados iepazīstina ar inovācijām un 

realizētām idejām bibliotēku sfērā, 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvs 

ieguvis otro vietu, nesenākos realizētos 

projektus apkopojot video, kas tapis kā 

virtuāla izstāde. 

LBB festivāls un pasākums "Ideju 

tirgus" šogad bibliotēku speciālistus 

virtuāli pulcēja vienkopus ar saukli 

"Darīt neticamo", lai sniegtu iespēju 

bibliotekāriem no dažādām Latvijas vietām parādīt viņiem aktuālus projektus un citas aktivitātes, kas pēdējā 

gada laikā radoši aizvadītas arī ierobežojumu apstākļos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngy5dd2gKq0
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/visi-zin-100-gadiga-jelgavas-biblioteka-sis-dienas-bernu-acim-257362
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/04/29/visi-zin-100-gadiga-jelgavas-biblioteka-sis-dienas-bernu-acim
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekariem-panakumi-pasakuma-ideju-tirgus/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-bibliotekariem-panakumi-pasakuma-ideju-tirgus/
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Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, tās kolektīvs savus sasniegumus prezentējis kopīgi ar Zaļenieku 

pagasta, Vilces pagasta un Ūziņu bibliotēkas kolektīvu, realizētās idejas pasniedzot video, ko 3D grafikā 

veidojis Jelgavas pilsētas bibliotēkas datorspeciālists Haralds Bukšs kopā ar Pārlielupes bibliotēkas vadītāju 

Aigu Volkovu. "Prieks, ka prezentējām arī pagastu bibliotēku inovatīvās idejas, kas lieliski parāda, ka arī viena 

bibliotekāra bibliotēkas arī ir aktīvas. Droši un ar lepnumu sakām, ka šajā laikā darīt neticamo, kas bija LBB 

festivāla tēma, ir mūsu izaicinājums jauniem panākumiem. Ļoti priecājamies par paveikto," tā A.Volkova. Visu 

dalībnieku vidū Jelgavas pilsētas bibliotēkas prezentētais video ticis augsti novērtēts, kopvērtējumā iegūstot 

otro vietu.  

Foto: ekrānšāviņš 

Publicēts arī: 

Jelgavas bibliotekāriem panākumi pasākumā "Ideju tirgus" 

03.05.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257469 

Novada bibliotēku idejas – konkurētspējīgas Latvijas mērogā 
11.05.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2021/05/11/novada-biblioteku-idejas-konkuretspejigas-latvijas-
meroga 

 

Bibliotēka iepazīstina ar maija grāmatu jaunumiem 

06.05.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-maija-gramatu-jaunumiem/ 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas plauktus maijā papildinājušas jaunas grāmatas un ikviens aicināts iepazīties ar 

papildināto lasāmvielu piedāvājumu, kuras var rezervēt lasīšanai mājās. 

 Kā informē bibliotēkā, piedāvājumu veido dzejas grāmatas, 

padomi garīgai dzīvei, kurus sniedz pats Dalailama, grāmatas 

par dārza darbiem un veselību, mācību un izziņas līdzekļi. 

Tāpat piedāvājumā ir vēstures liecības, spoku stāsti un romāni. 

Jaunums pieejams arī lasītājiem, kas grib pamēģināt lasīt 

latgaliski. 

Saraksts ar maija jaunumiem pieejams ŠEIT. Apjomīgajā 

sarakstā lasāma katra jaunuma īsa anotācija, kā arī saite, uz 

kuras uzklikšķinot, to var rezervēt lasīšanai vai klausīšanai 

mājās. Lai varētu rezervēt grāmatas un citus bibliotēkas 

materiālus, jāreģistrējas kā bibliotēkas lasītājam. Vairāk par 

reģistrāciju ŠEIT. Lasītāji aicināti ne vien rezervēt jaunumus, bet iepazīties arī ar aprīlī lasītākajām grāmatām. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Iznākusi maija "Irbes izlase" 

08.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iznakusi-maija-irbes-izlase 

 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257469
https://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2021/05/11/novada-biblioteku-idejas-konkuretspejigas-latvijas-meroga
https://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2021/05/11/novada-biblioteku-idejas-konkuretspejigas-latvijas-meroga
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-iepazistina-ar-maija-gramatu-jaunumiem/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jaunas-gramatas-maija-1278/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/posts/4003003073118146
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iznakusi-maija-irbes-izlase
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Iznākusi ceturtā Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas video stāstu cikla "Irbes izlase" 
sērija, kurā reizi mēnesī konkrētā tematikā 
tiek iepazīstināts ar bibliotēkā atrodamām 
grāmatām. Par cikla simbolu apzināti 
izvēlēts gada putns laukirbe, kura bieži 
sastopama arī tuvējā apkārtnē. Cikla mērķis 
ir daudzināt vietējās dabas vērtības, tās 
caurvijot grāmatu stāstos.  

Kā informē bibliotēkā, šomēnes "Irbes 

izlase" veltīta Mātes dienai un grāmatu 

autorēm vārdā Maija. Irbīte grāmatu plauktos atradusi Maijas Laukmanes "Kaķpēdiņas" un "Strauji saplaisā 

mirkļi", Maijas Stepēnas "Kā vaļā palaists rīta vējš", Maijas Krekles "Vēlreiz tu un es" un Maijas Miglas-Streičas 

"Matildes gadsimts". Šīs un daudzas citas grāmatas no latviešu un ārzemju literatūras var atrast un rezervēt 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Par gada putnu šogad Latvijā izvēlēta laukirbe un par gada augu parastā ķimene, 

jo abas pēdējos gados savvaļā ir stipri apdraudētas.  

Kā skaidro bibliotēkā, tā kā Jelgava lepojas atrasties Zemgales pašā viducī, ar stāstu ciklu cerēts palīdzēt 
daudzināt gan gada putnu, gan augu. Ikdienas darbs bibliotēkā nereti ir tikpat nepamanāms kā irbīte, bet 
rezultāts svarīgs kā ķimenīte uz ķimeņmaizītes, tāpēc bibliotēkas irbīte šogad tekalēs pa Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas plauktiem un piemeklēs grāmatas ikvienam. 

Foto: ekrānšāviņš 

 

Publicēts arī: 

“Irbes izlase” maijā 

08.05.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51564 

Vietnē garamantas.lv atrodami folkloras materiāli par Jelgavu 

09.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vietne-garamantas-lv-atrodami-folkloras-materiali-par-jelgavu 

Apritējuši septiņi gadi, kopš pieejams Latviešu folkloras krātuves apjomīgais digitālais arhīvs garamantas.lv. 

Šo gadu laikā ir audzis ne tikai pieejamās informācijas klāsts, bet arī zinātniskā resursa plašā izmantojamība 

un aktualitāte, jo tas ietver folkloras nozari visā Latvijas teritorijā, zinātniskos folkloras pētījumus, kā arī 

Latvijas folkloru ārvalstīs un mūsdienās.  

 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51564
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vietne-garamantas-lv-atrodami-folkloras-materiali-par-jelgavu
http://garamantas.lv/
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Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, tajā atrodami arī 

materiāli par Jelgavas vēsturi. Tiešsaistes resursā 

garamantas.lv ir pieejami 20 krājumi ne tikai Latviešu 

folkloras krātuvē ar 2509 kolekcijām (vienā kolekcijā var 

būt līdz 10 000 vienību), bet arī Dainu skapis, latviešu 

literatūra, latviešu teātris, autobiogrāfiju krājums. 

Materiālos par Jelgavu un apkārtni, informācija Latviešu 

folkloras krātuvē ir daudz. Ērtākai dokumentu atlasei 

izveidotas vispārinātas meklēšanas iespējas, piemēram, 

kolekcijas, kur pieminēta Jelgava, Jelgavas karte, Jelgavā 

un apkārtnē ieskaņotie audiomateriāli un 

audiomateriāli par Jelgavu. 

 

Jelgavas materiāli atrodami šeit: 

http://garamantas.lv/lv/site/search?search=jelgav&repository_id=&Illustration-page=2 

Visdažādākie interesenti, vai tie būtu vēstures, kultūras vai rokrakstu pētnieki, tūrisma nozares pārstāvji, 

bibliotekāri, pedagogi, izglītojamie - ikviens aicināts meklēt, lasīt, skatīties, klausīties un iepazīt uzkrātos 

folkloras tekstus, rokrakstus, skaņas, video un foto dokumentus, zinātniskos folkloras materiālus par Latviju 

no 19. gadsimta līdz pat mūsdienu pandēmijas dienasgrāmatai.  

Latviešu folkloras krātuvē atrodami vairāk kā 3 miljoni folkloras vienību, 23 000 foto attēlu, 16 000 audio un 

video materiālu. Pieejami ir gan pilni digitalizēti teksti, gan bibliogrāfiskie ieraksti par informācijas atrašanās 

vietu. Turklāt katru mēnesi tiek publicēti jauni digitalizēti un atšifrēti materiāli, kuru atšifrēšanā aicināts 

piedalīties ikviens interesents. 

Muzeju naktī – pastaiga Jelgavas pils apkārtnē un tiešsaistes aktivitātes 

13.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-pastaiga-jelgavas-pils-apkartne-un-tiessaistes-
aktivitates?fbclid=IwAR0g9_kdnP5cofd-3oHp2wTAHhk3FXoasr9TbFPzBizzPi3pabKjOfHt3w8 

Piedāvājot dažādas norises virtuālajā vidē, kā 

arī muzeju āra ekspozīcijās un pilsētvidē, 

šogad 15. maijā norisināsies ikgadējā Muzeju 

nakts. Jelgavā klātienē notiks pavasarīga 

vakara pastaiga Jelgavas pils pagalmā un tās 

apkārtnē, kā arī aktivitātes tiešsaistē piedāvās 

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) un 

bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis".   

15. maijā Muzeju nakts pasākumu laikā 

Jelgavas pils vārti tiks vērti, aicinot apmeklētājus no pulksten 19 līdz 22 mūzikas pavadījumā izbaudīt pavasara 

vakara vēlo pastaigu pils pagalmā un parkā, informē LLU. 

Eiropas organizētais ikgadējais Muzeju nakts pasākums šogad noris ar devīzi "Robežas", un Jelgavas pils, kas 

sastāv no četriem spārniem, vērs vārtus, lai nojauktu telpiskās robežas un uz vienu vakaru ļautu justies 

vienotiem. Ikviens interesents varēs izstaigāt 7,4 hektāru plašo Jelgavas pils parku, kā arī iegriezties 

grandiozajā 5000 kvadrātmetru lielajā pils pagalmā, lai baudītu baroka laika noskaņu, mūzikas pavadījumā 

vērojot pils fasādes saulrieta krāsu spēles. Turklāt, lai iepriecinātu ne tikai acis, bet arī garšas kārpiņas, pils 

pagalmā būs iespēja iegādāties sildošus dzērienus un ēdienus. 

http://garamantas.lv/lv/site/search?search=jelgav&repository_id=&Illustration-page=2
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-pastaiga-jelgavas-pils-apkartne-un-tiessaistes-aktivitates?fbclid=IwAR0g9_kdnP5cofd-3oHp2wTAHhk3FXoasr9TbFPzBizzPi3pabKjOfHt3w8
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/muzeju-nakti-pastaiga-jelgavas-pils-apkartne-un-tiessaistes-aktivitates?fbclid=IwAR0g9_kdnP5cofd-3oHp2wTAHhk3FXoasr9TbFPzBizzPi3pabKjOfHt3w8
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Tie, kuri nebūs paspējuši apciemot Jelgavas pils parku Muzeju naktī, to aicināti darīt sev ērtā laikā bez maksas, 

savukārt pils pagalms maijā atvērts sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 17. Tuvojoties vasaras 

sezonai, apmeklētāji aicināti sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un pils darba 

laikam www.jelgavaspils.lv. Lai gan šogad izstaigāt Jelgavas pils telpas klātienē nebūs iespējams, to varēs 

izdarīt virtuāli, apmeklējot LLU mājaslapu. 

Muzeju naktī norisināsies arī citas tiešsaistes aktivitātes. JRTC 15. maijā Tīmekļvietnē visit.jelgava.lv un 

sociālajos tīklos sniegs atkārtotu ieskatu virtuālajā izstādē "Jelgava toreiz un tagad", kā arī @visit.jelgava 

"Instagram" profilā ikviens varēs izpildīt testu par Jelgavas muzejiem. Savukārt 18. maijā, Starptautiskajā 

muzeju dienā, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa "Facebook" lapā tiks publicēta virtuāla ekskursija, 

kas vedīs pa torņa ekspozīcijām un skatu laukumu. 

Tāpat bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" līdz Starptautiskajai Muzeju dienai rīko konkursu "Robotiņš Rū 

muzejā". Konkursā jāatbild uz robotiņa jautājumiem par etnogrāfiskajiem sadzīves priekšmetiem vai 

darbarīkiem no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma. Dalībnieks, kuram būs 

visprecīzākās atbildes uz visiem jautājumiem, saņems muzeja brīvbiļeti piecām personām un saldu 

pārsteiguma balvu. Visi jautājumi atrodami bibliotēkas "Facebook" lapā. Pirmais jautājums – ŠEIT. 

Tā kā daudzi muzeji Latvijā piedāvās savas aktivitātes attālināti, tām varēs pieslēgties ikviens. Karte ar Muzeju 

nakts pasākumiem pieejama ŠEIT un ŠEIT 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

Publicēts arī:  

Muzeju naktī pastaiga pie Jelgavas pils 

13.05.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51593 

Muzeju naktī – pastaiga Jelgavas pils apkārtnē un tiešsaistes aktivitātes 

14.05.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257734 

 

"Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020" – projekts "Zenit stāsti" 

13.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2020-projekts-zenit-stasti/ 

No 16. līdz 31. martam norisinājusies balsošana par Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas 

nominācijai "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020" pieteiktajiem notikumiem. Par gada notikumu Latvijas 

bibliotēkās aizvadītajā 2020. gadā nosaukts projekts 

"Zenit stāsti", kura tapšanā piedalījās arī Jelgavas pilsētas 

bibliotēka. 

Kā informē LBB, nominācijai bija izvirzīts 21 notikums, 

ietverot gan nacionālas un reģionālas nozīmes, gan vietēja 

mēroga notikumus. Balsošanas procesā piedalījās 426 

balsotāji. Pirmo vietu balsojumā un titulu "Gada notikums 

Latvijas bibliotēkās 2020" ieguva projekts "Zenit stāsti", 

kuru īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka ciešā sadarbībā 

https://www.facebook.com/bibliotekazinitis/photos/a.452538361846554/1255991244834591/
https://infogram.com/1p20x1rnl2j5nes0eqgze3gw15brxrqrjld?live
https://infogram.com/1px2yppyjl9l9liqm3k9zw5rxltnwnqrkvk?live
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51593
https://arhivs.zz.lv/raksts/257734
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2020-projekts-zenit-stasti/
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ar British Council Latvia, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Liepājas Centrālo 

zinātnisko bibliotēku un Latgales Centrālo bibliotēku. 

Projekta gaitā jaunieši vairākās Latvijas pilsētās, tostarp Jelgavā, bija aicināti uzrunāt radiniekus, kas šo laiku 

piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, un fiksēt viņu stāstus, tādējādi piedaloties vērienīgā digitalizācijas 

akcijā, kas ļaus laikmeta liecības saglabāt nākamajām paaudzēm. Jelgavā projekta laikā iegūti 29 stāsti, 

Iesaistoties 44 jauniešiem. Vairāk par Jelgavas "Zenit stāstiem" – ŠEIT un zemāk pievienotajā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas video. 

 

Apkopoti aptaujas par Jelgavas pilsētas bibliotēkām rezultāti 

14.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/apkopoti-aptaujas-par-jelgavas-pilsetas-bibliotekam-
rezultati?fbclid=IwAR1Lio2Z02gFnF_d2DFu1DBPxovuwn83OAA0_gEsuX-Mr9AemZIUIf6HYUc 

2020. gada nogalē Jelgavas pilsētas bibliotēka izveidoja anonīmu aptauju trīs valodās, aicinot pilsētas 

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

Īpaši anketu aizpildīt tika aicināti tie, kas ikdienā bibliotēku neapmeklē. Pēc aptaujas atbilžu apkopošanas un 

izvērtēšanas, bibliotēka iepazīstina ar tās rezultātiem. 

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā, divu mēnešu laikā aptauju aizpildīja 424 respondenti, no kuriem 392 

jeb 92 procenti ir Jelgavas pilsētas bibliotēku lietotāji un 32 respondenti jeb 8 procenti, kas bibliotēkas 

neapmeklē. Aptaujā piedalījās 3,8 procenti no bibliotēku lietotāju kopskaita. Aktīvākās aptaujas aizpildītājas 

ir bijušas sievietes – 342 jeb 81 procents. Respondentu vecuma amplitūda ir no 7 līdz 61 un vairāk gadiem. 

Visvairāk aptaujas anketas aizpildījušas personas vecuma grupā no 41 līdz 60 gadiem jeb 36 procenti 

respondentu. Otrā aktīvākā respondentu vecuma grupa ir no 26 līdz 40 gadiem (27 procenti). 

No 392 aptaujātiem bibliotēku lietotājiem lielākā daļa jeb 88 procenti apmeklē Jelgavas pilsētas bibliotēku, 

33 procenti – bērnu un jauniešu bibliotēku "Zinītis", 18 procenti – Pārlielupes bibliotēku un 17 procenti – 

Miezītes bibliotēku. 4 procenti Jelgavas pilsētas bibliotēku lietotāju apmeklē arī citas bibliotēkas – Jelgavas 

pilsētas un novada izglītības iestāžu bibliotēkas, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodisko 

bibliotēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālo 

bibliotēku. 6 procenti lietotāju apmeklē bibliotēkas vairākas reizes nedēļā, 11 procenti to dara vismaz reizi 

nedēlā, 23 procenti – vismaz reizi divas nedēlās, savukārt 29 procenti – vismaz reizi mēnesī. Atbildi, ka 

bibliotēkas ir apmeklējuši retāk nekā reizi trīs mēnešos kopumā sniedza 17 procenti aptaujāto. 

83 procentu aptaujāto Jelgavas pilsētu bibliotēku 

lietotāju visbiežāk izmanto tieši bibliotēkas 

pamatpakalpojumus, piemēram, grāmatu un 

žurnālu saņemšanu lasīšanai mājās. Trešdaļa 

respondentu izmanto bibliotēku kā vietu, kur var 

atrast informāciju mācībām, studijām, darbam un 

arī izklaidei. 22 procenti respondentu apmeklē 

bibliotēku rīkotus pasākumus, piemēram, izstādes, 

tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem, dažādu 

nozaru speciālistiem, 15 procenti aptaujāto lieto 

drukāšanas, skenēšanas kopēšanas un 

termoiesiešanas pakalpojumu, bet 13 procenti lasa 

grāmatas, avīzes un periodiskus izdevumus bibliotēkās uz vietas. 

  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-apkopti-29-zenit-stasti/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/apkopoti-aptaujas-par-jelgavas-pilsetas-bibliotekam-rezultati?fbclid=IwAR1Lio2Z02gFnF_d2DFu1DBPxovuwn83OAA0_gEsuX-Mr9AemZIUIf6HYUc
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/apkopoti-aptaujas-par-jelgavas-pilsetas-bibliotekam-rezultati?fbclid=IwAR1Lio2Z02gFnF_d2DFu1DBPxovuwn83OAA0_gEsuX-Mr9AemZIUIf6HYUc
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Jelgavas pilsētas bibliotēku lietotāji, aizpildot aptauju, tika lūgti atbildēt arī uz atvērto jautājumu, izsakot savu 

viedokli par to kas, viņuprāt, bibliotēkai būtu jāuzlabo savā darbībā. Vairāki respondenti pie atvērtā jautājuma 

norādīja, ka, viņuprāt, bibliotēkas strādā labi, tomēr tika izteikti arī kritiski viedokļi un ieteikumi, piemēram, 

par to, ka bibliotēkas darbinikiem jāuzlabo komunikācijas un datorprasmes. Daži respondenti pie 

uzlabojumiem ierosina pilnveidot darbu ar kavētājiem, tika ierosināts arī vairāk piesaistīt bērnu un jauniešu 

auditoriju. 

Lai noskaidrotu, kādu simbolisku nozīmi respondenti piešķir bibliotēkai, tika uzdots atvērtais jautājums, uz 

kuru saņemtas visdažādākās atbildes. Bibliotēka respondentiem simbolizē vietu, kur gūt pozitīvas emocijas, 

izglītoties, paplašināt savu redzesloku, atrast nepieciešamo, vieta pašizaugsmei un pašiem sev.  Ar padziļinātu 

aptaujas rezultātu, visu jautājumu un atbilžu izklāstu var iepazīties ŠEIT. 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

 

Pilsētas svētku nedēļā pārbaudi zināšanas "Diktātā jelgavniekiem"! 

20.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-svetku-nedela-parbaudi-zinasanas-diktata-jelgavniekiem-
! 

Miezītes bibliotēka Jelgavas pilsētas svētku laikā –  26. maijā pulksten 16, platformā "Zoom" aicina 

iedzīvotājus piedalīties "Diktātā jelgavniekiem". Iepriekšēja pieteikšanās diktātam nav nepieciešama.  

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, lai nostiprinātu, atkārtotu un papildinātu savas zināšanas 

dzimtajā valodā. Diktāts rakstāms ar roku, tādējādi gramatisko zināšanu ieguvi papildinot ar rokraksta 

izkopšanas tradīcijām, kas mūsdienu digitalizētajā vidē tiek pielietots arvien retāk. 

Pēc diktāta lasījuma dalībnieki varēs pārbaudīt savas zināšanas, apskatot pareizo variantu, Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Tīmekļvietnē. 

Saite uz diktātu pieejama ŠEIT (Meeting ID: 832 3968 9175; passcode: 301408). Ja rodas jautājumi saistībā ar 
pieslēgšanos diktātam, aicinām zvanīt pa tālruni 63046713. 

Publicēts arī:  

Pārbaudi zināšanas "Diktātā jelgavniekiem" 

21.05.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51654 

Bibliotēkā – jau otrais maija grāmatu pievedums 

20.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-jau-otrais-maija-gramatu-pievedums 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/202105121405161127897218.pdf
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-svetku-nedela-parbaudi-zinasanas-diktata-jelgavniekiem-
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-svetku-nedela-parbaudi-zinasanas-diktata-jelgavniekiem-
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://us02web.zoom.us/j/83239689175?pwd=eWJGSHBvbmlneDUvNzdNYzVDNnliQT09
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51654
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-jau-otrais-maija-gramatu-pievedums
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas plauktus jau otro 

reizi šomēnes papildinājušas jaunas grāmatas un 

ikviens aicināts iepazīties ar papildināto 

lasāmvielu piedāvājumu, kuras var rezervēt 

lasīšanai mājās. Kā informē bibliotēkā, 

piedāvājumu veido romāni, autobiogrāfija, 

pētījumi par politiku, slepenajiem dienestiem un 

psiholoģijas smalkajām niansēm, raibi stāsti un 

dzejoļi bērniem, kā arī jaunā grāmata "Prāta 

Vētra. Meklēt vienam otru." 

Saraksts ar maija jaunumiem pieejams ŠEIT. 

Apjomīgajā sarakstā lasāma katra jaunuma īsa 

anotācija, kā arī saite, uz kuras uzklikšķinot, to var rezervēt lasīšanai vai klausīšanai mājās. Lai varētu rezervēt 

grāmatas un citus bibliotēkas materiālus, jāreģistrējas kā bibliotēkas lasītājam. Vairāk par reģistrāciju ŠEIT. 

Lasītāji aicināti ne vien rezervēt jaunumus, bet iepazīties arī ar iepriekšējā mēnesī lasītākajām grāmatām. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

“Gada bibliotekārs 2020” nominante Dzintra Punga 

21.05.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51655 

Dzintra Jelgavas pilsētas bibliotēkā metodisko darbu ar mazajām lauku bibliotēkām vada jau kopš 1998. gada. 

Pieredze un nemitīga vēlme sevi pilnveidot un dalīties ar zināšanām ir viņas darba pievienotā vērtība. Dzintras 

Pungas DNS ir optimisms. 

Dzintra spēj veiksmīgi sadarboties ar 

plašu sabiedrības loku. 2020. gadā 

veiksmīgi tika realizēti tradicionālie 

Jelgavas novada Grāmatu svētki, tomēr 

2020. gads ar saviem izaicinājumiem un 

pārsteigumiem bija īpašs. Blakus stāvēja 

veiksme, jo Grāmatu svētki norisinājās 

burtiski dienu pirms visa slēgšanas. Šī 

pasākuma kvalitāti Dzintra nodrošina, 

uzaicinot gan lasītājiem iecienītus 

rakstniekus un grāmatu autorus, gan 

Grāmatu svētku scenārijam atbilstošākos 

skatuves māksliniekus. Mērķtiecība ir vēl 

viena Dzintras īpašība un kvalitāte, iesaistoties gan dažādos projektos, gan ideju realizācijā. 

Dzintrai paldies saka visas Latvijas bibliotekāru saime, jo viņa ir akreditācijas komisijas locekle un ir ieguldījusi 

gan laiku, gan spēku Latvijas bibliotēku tīkla kvalitātes veicināšanā. Tas ir paldies par lielo sirds darbu, kas tiek 

darīts  katru dienu. 

Jelgavas novada Kultūras pārvaldes kolēģi par Dzintras Pungas nesavtīgo darbu:"Dzintra Punga sniedz 

neatsveramu ieguldījumu mazo lauku bibliotēku attīstībā. Ir zināms, ka bibliotēkas nav tikai grāmatu 

izsniegšanas/pieņemšanas punkts, tās ir vietējās kopienas dzīvojamā telpa. Dzintras neizsīkstošā enerģija un 

degsme iedvesmo bibliotekārus, kā piedāvāt inovatīvus pakalpojumus un rast jaunus risinājumus lasītāju 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jaunas-gramatas-pavasara-ziedu-krasnuma-1287/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registrejies-un-pieklusti-bibliotekas-attalinatajiem-pakalpojumiem-1/
https://www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka/posts/4003003073118146
http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51655
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piesaistei. Dzintra prot akcentēt katras bibliotēkas individualitāti. Pateicoties novada bibliotēku iesaistei 

dažādos projektos, bibliotekāri gūst jaunu pieredzi, un lasītāji pievēršas grāmatu lasīšanai ar lielāku interesi.'' 

“Darbs bibliotēkā man sagādā prieku. Par to lielā mērā varu pateikties tieši Dzintrai, kura vienmēr savus 

bibliotekārus atbalsta, iedrošina un uzmundrina. Nemitīgi mudina mūs pašizglītoties, attīstīties, iet laikam 

līdzi, apgūt jauno un radoši darboties. Dzintra ir sirsnīga, inteliģenta, korekta, ar ļoti labu sirdi. Dara daudz 

vairāk, kā prasa pienākums un strādā stundas neskaitot. Aktīvi iesaistās dažādu kultūras pasākumu 

organizēšanā. Vienmēr ar patiesu interesi un rūpēm dzīvo līdzi visām Jelgavas novada bibliotēkām.” tā Ūziņu 

bibliotēkas vadītāja Gunita Kulmane. 

Paldies Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei Lāsmai Zariņai par Dzintras nominēšanu un kolēģiem par 

atbalstu. Mums tu esi uzvarētāja!  

 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

Gada bibliotekāra balvas nominante –Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga 

21.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-bibliotekara-balvas-nominante-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-
direktores-vietniece-dzintra-punga 

 

Dāņu latviešu amatierteātris iestudē Jelgavas skolēnu stāstus 

22.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/danu-latviesu-amatierteatris-iestude-jelgavas-skolenu-stastus/ 

Sadarbojoties Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiālei 

Miezītes bibliotēkai un Latviešu-dāņu biedrības 

amatierteātrim "Pūpols", projekta "Pāri robežām" 

gaitā videoformātā ierakstīti Jelgavas skolēnu 

sacerēto pasaku lasījumi. Kopumā 12 pasakas 

ierunājuši amatierteātra aktieri-Dānijā dzīvojošie 

latvieši un viņu veikums skatāms Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas "Youtube" kanālā.  

Kā informē Miezītes bibliotēkā, tās un amatierteātra 

kopīgais mērķis ir nojaukt robežas laikā un telpā, vienojot paaudzes radošā kopprojektā. Tā nosaukums "Pāri 

robežām" izvēlēts, iedvesmojoties no šī gada Muzeju nakts tēmas "Robežas", un tieši Muzeju naktī, 15. maijā, 

tiešsaistē norisinājās projekta noslēguma pasākums. 

Divos video lasījumos ieskaņotas kopumā 12 Jelgavas skolēnu pasakas, kuras tapušas Jelgavas Izglītības 

pārvaldes organizētajā skolēnu literāro darbu konkursā un iekļautas kopējā krājumā. Aktieri iestudējuši Dena 

Zandberga pasaku "Sniegavīrs, kas dzīvo ledusskapī", Annas Jasmīnas Beinarovičas "Plastmasas rifs", Evelīna 

Vārnas sarakstīto "Atver maciņu vai sirdi", Elīnas Stašānes "Pasaku par cieņu", Annikas Elizabetes Upites 

"Velniņš, kurš izrādījās labs", Dinija Salasgrāve "Dzīvības gaismu", Agatas Balceres pasaku "Dzīvot ilgi, dzīvot 

laimīgi", Gata Ieviņa sarakstīto darbu "Klasiskais bāra joks", Kates Graudules "Mans mājdzīvnieks", Ievas 

Jansauskas pasaku "Trusītis Pūciņš", Oskara Kandrašova darbu "Sāpju slimība" un Evas Evelīnas Savickas 

sarakstīto pasaku "Mācība". Pasaku lasījumi skatāmi ŠEIT. Šis ir jau otrais Miezītes bibliotēkas sadarbības 

projekts ar Latviešu-dāņu biedrību pēc martā aizvadītā diktāta diasporas latviešiem. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-bibliotekara-balvas-nominante-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-direktores-vietniece-dzintra-punga
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/gada-bibliotekara-balvas-nominante-jelgavas-pilsetas-bibliotekas-direktores-vietniece-dzintra-punga
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/danu-latviesu-amatierteatris-iestude-jelgavas-skolenu-stastus/
https://www.youtube.com/channel/UCjUoe7AsY1OCBFGnfbnY_xw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCjUoe7AsY1OCBFGnfbnY_xw/videos
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aizvadits-pirmais-diktats-diasporas-latviesiem/


 123 

 

Foto: ekrānšāviņš 

Publicēts arī:  

Dāņu latviešu amatierteātris iestudē Jelgavas skolēnu stāstus 

22.05.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257897 

 

Bibliotēka svētkos dāvinās un piegādās grāmatas un rīkos diktātu 

25.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-svetkos-davinas-un-piegadas-gramatas-un-rikos-
diktatu/ 

Jelgavas 756. jubilejas svētku laikā dažādus 

pasākumus jelgavniekiem piedāvās arī Jelgavas 

pilsētas bibliotēka. Jau rīt, 26. maijā tiešsaistē 

norisināsies Miezītes bibliotēkas rīkotais diktāts 

jelgavniekiem, bet 28. maijā bibliotēkas darbinieki 

piedāvās gan piegādāt bibliotēkā rezervētās 

grāmatas  lasītāju dzīvesvietu tuvumā, gan saņemt 

savā īpašumā lasāmvielas no "lasītājs dāvina 

lasītājam" plaukta. 

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore 

Lāsma Zariņa, laikā, kad pasākumi bibliotēkas telpās 

nevar notikt, bibliotēka dosies pie lasītājiem: "Tā kā jau ilgāku laiku mūsu "lasītājs dāvina lasītājam" plauktam 

brīvi piekļūt nevar, lasītājiem sadāvinātās dāvanas varēs iegūt savā īpašumā akcijā "Grāmatas, grāmatas! Kurš 

grib palasīt grāmatas?". 28. maijā pulksten 16 bibliotēkas darbinieki dosies uz Driksas ielu, kur ikviens 

interesents varēs savā īpašumā iegūt kādu no lasītājiem dāvināšanai paredzētajām grāmatām." 

Savukārt bibliotēkas katalogā pieejamās grāmatas jelgavnieki var rezervēt, piesakot saņemšanu 28. maijā 

sākot no pulksten 14 savai dzīvesvietai tuvākajā autobusa pieturā vienā no diviem maršrutiem. Lai pieteiktu 

grāmatas saņemšanai, tās jārezervē bibliotēkas e-katalogā, jāsazinās ar bibliotēku pa tālruni 63046587 vai e-

pastu abo@biblioteka.jelgava.lv, lai norunātu cikos un kur lasītājs varēs saņemt savu pasūtījumu. Norunātajā 

laikā lasītājam jāatrodas noteiktajā autobusa pieturā, lai saņemtu savu pasūtījumu. 

Grāmatu saņemšanai var pieteikt jebkuru no abos maršrutos iekļautajām autobusa pieturām. Pieļaujamas arī 

nelielas maršruta nobīdes. Abi maršruti uzsāks ceļu 28. maijā pulksten 14. 

Tāpat Jelgavas pilsētas svētku nedēļā Miezītes bibliotēka aicina iedzīvotājus piedalīties "Diktātā 

jelgavniekiem", kas tiešsaistē norisināsies 26. maijā pulksten 16. Iepriekšēja pieteikšanās diktātam nav 

nepieciešama. Tam varēs pieslēgties ŠEIT (meeting ID: 832 3968 9175; passcode: 301408). 

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, lai nostiprinātu, atkārtotu un papildinātu savas zināšanas 

dzimtajā valodā. Diktāts rakstāms ar roku, tādējādi gramatisko zināšanu ieguvi papildinot ar rokraksta 

izkopšanas tradīcijām, kas mūsdienu digitalizētajā vidē tiek pielietots arvien retāk. Pēc diktāta lasījuma 

dalībnieki varēs pārbaudīt savas zināšanas, apskatot pareizo variantu Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Tīmekļvietnē. 

  

https://arhivs.zz.lv/raksts/257897
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-svetkos-davinas-un-piegadas-gramatas-un-rikos-diktatu/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-svetkos-davinas-un-piegadas-gramatas-un-rikos-diktatu/
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
https://us02web.zoom.us/j/83239689175?pwd=eWJGSHBvbmlneDUvNzdNYzVDNnliQT09
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Ja rodas jautājumi saistībā ar pieslēgšanos diktātam, dalībnieki aicināti zvanīt pa tālruni 63046713. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

 

Publicēts arī: 

Bibliotēka svētkos rīko diktātu, dāvinās un piegādās grāmatas 

26.05.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257980 

Pārbaudi zināšanas "Diktātā jelgavniekiem" 

21.05.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1621544400&cat=10&art=51654 

 

Pārlielupes bibliotēka slēgta 27. un 28. maijā; Miezītes bibliotēka būs slēgta vēlēšanu dienās 

27.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-slegta-27-un-28-maija-miezites-biblioteka-
bus-slegta-velesanu-dienas/ 

27. un 28. maijā Pārlielupes bibliotēka Loka maģistrālē 17 būs slēgta apmeklētājiem inventarizācijas dēļ, 

savukārt Miezītes bibliotēka Dobeles šosejā 100a, kurā 2021. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanu laikā 

darbosies vēlēšanu iecirknis Nr.198, klientus neapkalpos no 3. līdz 5. jūnijam, informē Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. Pārlielupes bibliotēka darbu atsāks jau sestdien, 29. maijā, ierastajā laikā, kad tā lasītājiem būs 

atvērta no pulksten 10 līdz 17.  

Tāpat arī Miezītes bibliotēka pārējā laikā strādās kā 

ierasts. Arī kamēr bibliotēkas būs slēgtas, lasītāji varēs 

rezervēt grāmatas e-katalogā, bet izlasītās grāmatas 24 

stundas diennaktī var nogādāt atpakaļ bibliotēkai īpašā 

nodošanas iekārtā, kas atrodas pie Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Akadēmijas ielā 26 un nodošanas kaste 

vēlēsanu dienās būs arī Miezītes bibliotēkā. Tāpat lasītāji 

28. maijā varēs iesaistīties akcijā un saņemt rezervētās 

grāmatas savai dzīvesvietai tuvākajā autobusa pieturā. 

Vairāk par akciju – ŠEIT. 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

 

Publicēts arī:  

Pārlielupes bibliotēka slēgta 27. un 28. maijā; Miezītes bibliotēka būs slēgta vēlēšanu dienās 

27.05.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258015 

 

https://arhivs.zz.lv/raksts/257980
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1621544400&cat=10&art=51654
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-slegta-27-un-28-maija-miezites-biblioteka-bus-slegta-velesanu-dienas/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/parlielupes-biblioteka-slegta-27-un-28-maija-miezites-biblioteka-bus-slegta-velesanu-dienas/
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-svetkos-davinas-un-piegadas-gramatas-un-rikos-diktatu/
https://arhivs.zz.lv/raksts/258015
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Aizvadīts diktāts jelgavniekiem 

28.05.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizvadits-diktats-jelgavniekiem/ 

Miezītes bibliotēkā Jelgavas pilsētas svētku laikā 26. maijā platformā 

"Zoom" aizvadīts "Diktāts jelgavniekiem". Dalībnieki pārbaudīt savu 

rezultātu un salīdzināt to ar pareizo variantu var Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

Tīmekļvietnē.  

Kā informē Miezītes bibliotēkas vadītāja Liene Vespere, diktāta uzdevumam 

atsaukušies deviņi dalībnieki, kuri tiešsaistes "Zoom" zvanā rakstīja Ralfa 

Kokina stāsta "Cīruļpurviņa stāsts" fragmentu. Diktāts bija rakstāms ar roku, 

tādējādi gramatisko zināšanu ieguvi papildinot ar rokraksta izkopšanas 

tradīcijām, kas mūsdienu digitalizētajā vidē tiek pielietots arvien retāk. 

Dalībnieki pārbaudīt savas zināšanas, apskatot pareizo variantu, 

var Jelgavas pilsētas bibliotēkas Tīmekļvietnē. Tāpat Miezītes bibliotēkā 

turpināsies martā aizsāktā diktātu sērija ārzemju latviešiem, kas tiek 

īstenota projektā "Rabarbers".  

Par pirmā diktāta norisi vairāk var uzzināt ŠEIT. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/aizvadits-diktats-jelgavniekiem/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/diktats-jelgavniekiem-pareizais-variants-1295/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/miezites-biblioteka-aizvadits-pirmais-diktats-diasporas-latviesiem/
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 06.2021.  

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 18 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 96 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1142 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 879 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 643 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  6 

www.zz.lv  5 

www.jelgavniekiem.lv  2 

www.novaja.lv  3 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 1 

Citi 4 

Kopā 21 

 

No 3. jūnija individuālam apmeklējumam pieejamas pilsētas bibliotēku lasītavas un informācijas centri 

02.06.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-3-junija-individualam-apmeklejumam-pieejamas-pilsetas-

biblioteku-lasitavas-un-informacijas-centri-1/ 

Pēc valdības 1. jūnija sēdes lēmuma, no 3. jūnija 

individuāliem apmeklējumiem atvērtas dažādu 

kultūrvietu, tostarp bibliotēku telpas. Arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles 

Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un 

bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" ver savas 

durvis individuālam lasītavu un informācijas 

centru apmeklējumam.  

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

direktore Lāsma Zariņa, Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 informācijas centrā vienlaikus drīkstēs 

atrasties viens apmeklētājs, pie datora darba un mācību nolūkos pavadot līdz pusstundai. Arī meklēt grāmatas 

bibliotēkā klātienē drīkstēs pusstundu, atļaujot telpās vienlaikus uzturēties četriem cilvēkiem. Savukārt 

lasītavā žurnālus, avīzes un grāmatas varēs lasīt vienu stundu noteiktās darba vietās. Lasītavā būs jāizmanto 

gumijas cimdus, kā arī visā bibliotēkā joprojām obligāta prasība būs sejas un deguna maskas, roku 

dezinfekcija, distance un citi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Tāpat kā līdz šim, atdotās grāmatas 72 

stundas tiks ievietotas "karantīnā" un nebūs pieejamas. Jelgavas pilsētas bibliotēkā pieejami arī skenēšanas, 

kopēšanas, iesiešanas pakalpojumi. Arī uz bibliotēkas filiālēm attiecas noteikums, ka informācijas centra 

datorus vienlaikus var izmantot viena persona pusstundu. Savukārt par uzturēšanos filiāļu lasītavās un 

literatūras nodaļās informācija vēl sekos un tiks publicēta bibliotēkas 

Tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv. 

Jāpiebilst, ka līdz ar vasaras atnākšanu, bibliotēkas sāk strādāt pēc vasaras laika. No 1. jūnija līdz 31. augustam 

Jelgavas pilsētas bibliotēka atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18, bērnu un jauniešu 

bibliotēka "Zinītis" atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9 līdz 17, bet gan Pārlielupes, gan 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-3-junija-individualam-apmeklejumam-pieejamas-pilsetas-biblioteku-lasitavas-un-informacijas-centri-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-3-junija-individualam-apmeklejumam-pieejamas-pilsetas-biblioteku-lasitavas-un-informacijas-centri-1/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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Miezītes bibliotēka apmeklētājiem atvērta no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18 un sestdienās 

no pulksten 10 līdz 17. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī:  

No 3. jūnija individuālam apmeklējumam pieejamas Jelgavas bibliotēku lasītavas un informācijas centri 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258197 

 

Skaļās lasīšanas konkursa reģionālajā finālā piedalās Jelgavas skolēni 

02.06.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/skalas-lasisanas-konkursa-regionalaja-finala-piedalas-jelgavas-

skoleni/ 

Jau ceturto gadu Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina rīkot 

Skaļās lasīšanas sacensības, kurās aicināti piedalīties 5. klašu 

skolēni no visas Latvijas. Sacensības tiek rīkotas trijās kārtās, 

no kurām otrā – Skaļās lasīšanas sacensību Jelgavas reģiona 

fināls – attālināti notika bērnu un jauniešu bibliotēkā 

"Zinītis". Reģionālajā kārtā piedalījās četri Jelgavas skolēni. 

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības 

noteikumus, reģionālais fināls notika platformā "Zoom", 

attālināti piedaloties arī žūrijai un līdzjutējiem. Par ceļazīmi 

uz skaļās lasīšanas sacensību valsts finālu Gaismas pilī, kas plānots 25. septembrī, cīnījās astoņi dalībnieki, 

tostarp jelgavnieki Daniels Šipuļins no Jelgavas 5. vidusskolas, Liene Bulderberga no Jelgavas 4. sākumskolas, 

Tīna Volgemute no Jelgavas Tehnoloģiju vidussskolas un Alise Sivko no Lazdiņas privātās vidusskolas 

"Punktiņš". Tāpat sacensībās piedalījās Maija Solomonova no Kalnciema vidusskolas, Rēzija Gabrāne no 

Ozolnieku vidusskolas, Alise Briede no Zaļenieku vidusskolas un Vilces pamatskolas skolniece Katrīna Beroza, 

kura ieguva pirmo vietu un cīnīsies par skaļās lasīšanas čempiones titulu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

bērnu direktores titulu uz vienu gadu. 

Katra dalībnieka uzdevums bija pieteikt sevi, nosaukt pārstāvēto skolu un vietu Latvijā, grāmatu un izteiksmīgi 

nolasīt izvēlēto fragmentu, iekļaujoties 3 minūtēs. Žūrija atzinīgi novērtēja visus dalībniekus, teicot uzslavas 

par skaidro dikciju, acu kontakta veidošanu ar skatītājiem, mīmiku, raito lasījumu. Tika vērtēts katra 

dalībnieka pieteikums, izvēlētais darba fragments, runas temps, emociālā aizrautība, dikcija un intonācija. 

Sacensību mērķis ir veicināt lasītprasmi, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, uzlabot vārdu krājumu, 

saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, arī izaicināt pašiem sevi uzstāties auditorijas priekšā. 

Sacensības pierāda, ka lasīšanai šķēršļu nav, un arī valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi 

netraucē lasīt grāmatas. 

Foto: publicitātes foto 

Publicēts arī: 

Skaļās lasīšanas konkursa reģionālajā finālā piedalās Jelgavas skolēni 

02.06.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258174 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258197
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/skalas-lasisanas-konkursa-regionalaja-finala-piedalas-jelgavas-skoleni/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/skalas-lasisanas-konkursa-regionalaja-finala-piedalas-jelgavas-skoleni/
https://arhivs.zz.lv/raksts/258174
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“Zinītim” gads jaunajās telpās 

07.06.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258304 

Jau kopš pagājušā gada jūnija Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” atrodas jaunā adresē – Zemgales 

prospektā 7. Bibliotēkas vadītāja Dace Labdzere stāsta, ka kolektīvs un apmeklētāji ir sajūsmā par plašajām 

un gaišajām telpām. “Esam priecīgas par uzticīgajiem lasītājiem, kuri ir pārvākušies kopā ar mums un 

jaunajiem, kuri ir piepulcējušies. Esam strādājuši pie krājuma pilnveidošanas: mums ir daudz jaunu spēļu, 

spēļu konsole, galda futbols, papildināts krājums svešvalodās, īpaši angļu valodā, pasūtīti žurnāli svešvalodās 

un nozaru literatūrā. Īpaši papildinātas psiholoģijas, pedagoģijas un bērnu kopšanas un audzināšanas 

nodaļas. Sadarbojamies ar skolām un PII, lai novadītu tematiskās stundas un ekskursijas. Rīkojam izglītojošas 

izstādes. Kā arī bibliotēka arvien uzņem brīvprātīgos palīgus – dažāda vecuma bērnus un jauniešus,” stāsta 

direktore.  

 

Bibliotēkā lepojas, ka “Zinītis” ir vienīgā bibliotēka 

Jelgavā, kurā ir lifts – tā ir iespēja cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu 

ratiņiem ērti piekļūt bibliotēkas pakalpojumiem. 

Savukārt mazuļu zonā ir siltā, rāpojamā grīda un 

spēļu kluči. Īpašā cieņā ir lego siena. Bibliotēka 

izsaka lūgumu sabiedrībai – dāvināt saujiņu lego 

kluču, ja bērni ir izauguši un ar tiem vairs nespēlējas, 

lai bibliotēkā tiem sniegtu “otru elpu”. 

 

Šovasar “Zinītis” savus apmeklētājus priecēs ar āra lasītavu, kurā būs iespēja lasīt dažādus preses izdevumus, 

grāmatas, kā arī spēlēt spēles, baudot labus laikapstākļus uz ērtiem pufiem. No 3. jūnija “Zinītis” savas durvis 

vēris individuālam lasītavas un informācijas centra apmeklējumam. Lasītavu vienlaicīgi drīkst apmeklēt 3 

cilvēki līdz stundai, bet informācijas centra datorus darba un mācību nolūkos vienlaicīgi viens cilvēks līdz 

pusstundai. Pieejami arī kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Vasarā bibliotēka “Zinītis” būs atvērta darba 

dienās no pulksten 9 līdz 17. 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs 

 

Kad surogāta vietā atkal īsta māksla 

10.06.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/10/kad-surogata-vieta-atkal-ista-maksla 

Laikā, kad pa pasauli siro Covid-19 vīruss, iegriezdamies katrā ceļā un teju vai katrā mājā, apstādinot visu 

kultūras dzīvi Latvijā un pat pasaulē un ļaujot tikai “zoomā” to baudīt, vienīgā vieta, kur no maija vidus dzīvajā 

varēja apskatīt izstādes – reālas gleznas –, bija bibliotēkas. Daži muzeji pa to laiku, imitējot izstāžu darbību, 

sagatavoja surogātizstādes logos. Skaisti, taču mākslas bauda no tā skatītājiem nav gūstama – stikls kavē 

mākslas darbu emocionālo iedarbību. Patiesībā kultūras process tika aizstāts ar tā viltvārdi. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258304
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/10/kad-surogata-vieta-atkal-ista-maksla
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Tā nu Jelgavas pilsētas bibliotēka ierosināja sarīkot mūsu 

bijušās jelgavnieces Nellijas Darkēvičas gleznu izstādi “Toreiz 

un tagad”. Pandēmija ir bijusi par iemeslu tam, ka nav bijusi 

iespēja nosvinēt viņas 80 gadu jubileju, kas bija atzīmējama 

pagājušā gada 24. novembrī. Tiesa gan, skatītāju tikšanās ar 

jubilāri nebūs – viņa klusi, nevienam nesakot, bija ieradusies 

galerijā un aplūkojusi 15 gleznas, kas atvestas gan no mājas, 

gan no radiem. Savulaik gleznotāja N.Darkēviča beidza Rīgas 

Lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļu (1959), pēc 

tam turpināja studijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā, 

ko beidza 1966. gadā. Pēc diploma iegūšanas viņa 

nodarbojās ar grāmatu ilustrācijām, taču ar laiku glezniecība 

kļuva par būtiskāko pašizteiksmes veidu. Portrets un klusā 

daba – ziedu gleznojumi – ir galvenie žanri, kurā māksliniece 

izsakās. 

Jubilejas izstādē ieraugām viņas agrāk redzētos ziedu pušķus vai trauku kompozīcijas, kas vēsta par 

gleznotājas tuvību klasiskajai mākslai. Protams, ir arī jauni darbi, kas tapuši pēdējos gados, kas izceļas ar 

košām krāsām un vēsta par dzīvesprieku un skaistumu kā dzīves vērtību. Starp gleznām ieraudzīsim vairākus 

pašportretus, sevišķi gribas izcelt 1968. gadā tapušo, kas piesaista ar gandrīz askētisku tonālo un vienkāršo 

formu risinājumu. Skatītājiem ir iespēja redzēt kādu visai neparastu parādību – viena un tā paša modeļa 

portretu dažādos gados. Lūk, māsīcas meita Una gleznota agrīnā jaunībā un vēlreiz pēc vairāku gadu 

desmitiem. Abi portreti apliecina, ka laiks maina cilvēku, bet būtiskais paliek. Gadu skrejā arī N. Darkēvičas 

daiļrade ieguvusi citas aprises, taču būtiskais palicis neskarts – glezniecība kā viņas dzīves saturs. Arīdzan 

jubilāres kolēģe Ritma Zikmane-Lagzdiņa Mākslas akadēmijā ieguvusi grafiķes diplomu, taču paralēli viņa 

aizraujas ar krāsu mākslu. To jelgavnieki, domāju, atceras no viņas jubilejas izstādes tornī pagājušā gada 

vasaras beigās. Kad aprīļa nogalē likās, ka pandēmija mazinājusies un tūlīt, tūlīt vismaz muzeji un galerijas 

vērs vaļā durvis apmeklētājiem, Saldū, Kapellera namā, sagatavojām Ritmas darbu skati. Diemžēl mūsu 

cerības neattaisnojās un izstādi nedrīkstējām atvērt, taču darbus tādēļ neplēsām nost un nevedām mājās, tie 

palika turpat, gaidot labākus laikus. Tā jau kļuvusi par tradīciju, ka reizi gadā, labvēlīgos laikos februārī, kopš 

2016. gada, kad svinējām Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas dienu un Jelgavas Mākslinieku biedrība sarīkoja 

plenēru glezniecības lielmeistara dzimtajā pilsētā, jelgavnieki rāda savu mākslu saldeniekiem. Šogad izvēle 

krita uz R.Zikmani-Lagzdiņu. Te vietā atgādināt to, ka J.Rozentāls mākslinieces daiļradē ir ļoti nozīmīgs. 

Plenēra laikā Saldū viņa uzgleznoja Rozentāla akmeni Cieceres upītes krastā. No mākslinieka biogrāfijas 

zinām, ka viena no viņa labvēlēm un atbalstītājām bija Kerija Grothusa, kura dzīvoja Spāres muižā, kur 

joprojām saglabāta un godā celta viņas personība. Tādēļ Ritma uzgleznoja Kerijas portretu, bet vēlāk 

māksliniece devās uz Ciroli Auces novadā, kur savulaik daļu bērnības pavadījusi šī baltvācu muižnieka atvase. 

Saldū visas trīs Rozentālam veltītās gleznas parādītas kopā pirmo reizi. Blakus tām māksliniece šajā pilsētā 

rāda gan ainiņas no savas dzimtas vēstures ar bērnības dienu mājām un nodarbībām, gan klusās dabas, kas 

ataino lauku dzīvi. Šī tēma viņas radošajā darbībā nav nejaušība – viņai būtiska ir dzīve saistībā ar dabu. Te 

viņa rod garīgu līdzsvaru un spēku. Lai plosās pandēmija, taču mākslinieki vienalga rada mākslu, kuru tagad 

varam sākt baudīt. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

"Zinītī" darbojas āra lasītava 

11.06.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=4&art=51790&fbclid=IwAR2omdMUXLa46JdpC5XBzNvE1q9owrN0

O2bRc0iLiXprIYcHzSKMHNZUInc 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=4&art=51790&fbclid=IwAR2omdMUXLa46JdpC5XBzNvE1q9owrN0O2bRc0iLiXprIYcHzSKMHNZUInc
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=10&act=4&art=51790&fbclid=IwAR2omdMUXLa46JdpC5XBzNvE1q9owrN0O2bRc0iLiXprIYcHzSKMHNZUInc
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Šovasar bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" savus apmeklētājus priecē ar āra lasītavu, sniedzot iespēju lasīt 

bibliotēkas grāmatas un preses izdevumus, kā arī spēlēt spēles uz ērtiem pufiem, baudot labo laiku ārā, 

informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.  

"Āra lasītava Zemgales prospekta 7 

iekšpagalmā darbojas tāpat kā lasītava "Zinīša" 

telpās, kur izsniedzam lasāmvielas un spēles. 

Āra laukums pieļauj 10 kvadrātmetru platību uz 

vienu apmeklētāju lielākā laukumā nekā telpās, 

tāpēc apmeklētāji var ieturēt distanci. Pufus 

izvietojam tur, kur ēna, lai lasīšana būtu ērta un 

nebūtu jākarsējas saulē. Protams, prasība par 

divu metru distanci, masku lietošanu, roku 

dezinfekciju un citiem drošības noteikumiem 

joprojām ir spēkā," informē bērnu un jauniešu 

bibliotēkas vadītāja Dace Labdzere. Jāpiebilst, 

ka šonedēļ aprit gads, kopš "Zinītis" atrodas jaunajā adresē Zemgales prospektā 7. D.Labdzere stāsta, ka 

kolektīvs un apmeklētāji ir sajūsmā par plašajām un gaišajām telpām. Pārvākšanās ļāvusi pilnveidot arī 

krājumu ar jaunām spēlēm, lasāmvielu svešvalodās, žurnāliem un nozaru literatūru. Īpaši papildinātas 

psiholoģijas, pedagoģijas un bērnu kopšanas un audzināšanas nodaļas. Sadarbībā ar skolām un pirmsskolas 

izglītības iestādēm tiek vadītas tematiskās stundas un ekskursijas, kā arī rīkotas izglītojošas izstādes. Tāpat 

bibliotēka arvien uzņem brīvprātīgos palīgus – dažāda vecuma bērnus un jauniešus."Zinītis" ir vienīgā 

bibliotēka Jelgavā, kurā ir lifts – tā ir iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu 

ratiņiem ērti piekļūt bibliotēkas pakalpojumiem. Savukārt mazuļu zonā ir siltā rāpojamā grīda un spēļu kluči. 

Jāpiebilst, ka pēc ierobežojumu mīkstināšanas, no 3. jūnija bibliotēka savas durvis vērusi individuālam 

lasītavas un informācijas centra apmeklējumam. Lasītavu vienlaicīgi drīkst apmeklēt trīs cilvēki, uzturoties 

telpās ne ilgāk par stundu, bet informācijas centra datorus darba un mācību nolūkos vienlaicīgi viens cilvēks 

var lietot līdz pusstundai. Pieejami arī kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Vasarā bibliotēka "Zinītis" 

atvērta darbdienās no pulksten 9 līdz 17. 

Foto: jelgavniekiem.lv 

Publicēts arī:  

"Zinītī" darbojas āra lasītava 

11.06.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-darbojas-ara-lasitava 

Bibliotēkā “Zinītis” strādā āra lasītava 

11.06.2021. 

http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41561 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka rotājas ziediem 

16.06.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-darbojas-ara-lasitava
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41561
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https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-rotajas-ziediem 

Pirmsjāņu nedēļā Jelgavas pilsētas bibliotēkā ikviens 

apmeklētājs 2. stāva gaitenī var aplūkot bibliotēkas 

darbinieku veidoto ziedu kompozīciju izstādi "Visa laba 

Jāņu zāle". Ziedu kompozīciju veidošana bibliotēkā jau ir 

kļuvusi par tradīciju un norit septīto gadu, priecējot gan 

bibliotēkas darbiniekus, gan apmeklētājus. 

"Visa laba jāņuzāle, ko plūc Jāņu vakarā!" – tā vēsta latviešu 

sakāmvārds. Vasaras saulgrieži ir īpaši svarīgs laiks, kad 

katrs zāles stiebrs ir dabas enerģijas pilns, un tieši 

jāņuzālēm piemīt vislielākais spēks. Šajās dienās visas 

zālītes kļūst dziednieciskas un daba ir gatava cilvēkam dāvāt savu maģisko spēku.  

Jāatgādina, ka, apmeklējot bibliotēku, ir jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī:  

Jelgavas pilsētas bibliotēka rotājas ziediem 

16.06.2021. 

http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41596 

Jelgavas pilsētas bibliotēka rotājas ziediem 

16.06.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1623790800&cat=2&art=51821 

Pilsētas bibliotēka rotājas ziediem 

17.06.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/17/pilsetas-biblioteka-rotajas-ziediem 

 

Apmeklētājiem atvērtas Jelgavas bibliotēkas un muzeji 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/06/16/apmekletajiem-atvertas-jelgavas-bibliotekas-un-muzeji 

No 3. jūnija visā Latvijā ir atļauts uzņemt individuālos apmeklētājus bibliotēkās, muzejos un citās kultūrvietās. 

Arī Jelgavā atvērti muzeji un pieejamas bibliotēku lasītavas un informācijas centri, taču joprojām spēkā ir 

virkne ierobežojumu, kas jāievēro ikvienam. 

Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā informē, ka apmeklētājiem atvērts gan Jelgavas Svētās Trīsvienības 

baznīcas tornis (no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 18), gan Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejs (no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18), gan arī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 

Jelgavas ekspozīcija, kas apmeklētājus gaida trešdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 10 līdz 17 un 

ceturtdienās no pulksten 10 līdz 19. Muzeji apmeklējami tikai individuāli vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošu 

personu lokā, jāievēro distance un telpā atļautais cilvēku skaits, jādezinficē rokas un jāseko līdzi citām 

drošības prasībām. 

Tāpat Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu un 

jauniešu bibliotēka «Zinītis» – vērušas savas durvis individuālam lasītavu un informācijas centru 

apmeklējumam. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa skaidro, ka informācijas centrā 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-rotajas-ziediem
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41596
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1623790800&cat=2&art=51821
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/17/pilsetas-biblioteka-rotajas-ziediem
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/06/16/apmekletajiem-atvertas-jelgavas-bibliotekas-un-muzeji
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vienlaikus drīkst atrasties viens apmeklētājs, pie datora darba un mācību nolūkos pavadot līdz pusstundai. 

Arī meklēt grāmatas bibliotēkā klātienē drīkst pusstundu, savukārt lasītavā žurnālus, avīzes un grāmatas var 

lasīt vienu stundu noteiktās darba vietās. 

Jāpiebilst, ka bibliotēkas sākušas strādāt pēc vasaras laika. No 1. jūnija līdz 31. augustam Jelgavas pilsētas 

bibliotēka atvērta darbdienās no pulksten 10 līdz 18, bērnu un jauniešu bibliotēka «Zinītis» atvērta 

darbdienās no pulksten 9 līdz 17, bet Pārlielupes un Miezītes bibliotēka apmeklētājiem atvērta no otrdienas 

līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18 un sestdienās no pulksten 10 līdz 17. 

 

KAS? KUR? KAD? 

17.06.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/17/kas-kur-kad 

 

Keramikas uguns skulptūras 

Tradicionāli kopā ar smilšu skulptūrām Jelgavā, Pasta salā, tiek veidotas arī šamota skulptūras. Kad skulptūras 

ieguvušas mākslinieku veidotās formas, tās dedzina 1200 grādu karstumā, uzburot unikālu kvēlošanas šovu. 

Uguns skulptūru simpozijs līdz 21. jūnijam. No 22. jūnija Latvijas un Lietuvas keramiķu mākslas darbi 

papildinās šamota skulptūru parku Pasta salā. 

“Toreiz un tagad” 

Nellijas Darkēvičas personālizstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26) līdz 

30. jūnijam. 

“Vai redzi? Bibliotēka!” 

Raita Junkera vadītās mākslas studijas “Mansards” audzēkņu darbu izstāde Pārlielupes bibliotēkā (Loka 

maģistrālē 17) līdz 30. jūnijam. 

“Dagnijai Zigmontei – 90” 

Izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā līdz 30. jūnijam. 

“Jundas” audzēkņu darbi 

Izstāde bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” (Zemgales prospektā 7) līdz 30. jūnijam. 

“Mana pasaule” Jura Ģērmaņa darbu izstāde 

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā līdz 18. jūlijam. 

Lolitas Zikmanes jubilejas izstāde 

Veltīta mākslinieces 80 gadu jubilejai un krāšņajiem darbiem, kas tapuši pēdējo gadu laikā. Jelgavas 

Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē līdz 29. jūlijam. 

Muzeja jaunieguvumi 

Lai gan Covid-19 raisīja dažādus ierobežojumus un neērtības, Jelgavas muzeja krājums bagātīgi papildinājies 

ar jaunām vērtībām. Jaunieguvumu izstādē iespējams apskatīt daļu no iegūtajiem artefaktiem. 

“Dzimusi Jelgavā” 

Maijas Noras Tabakas darbu izstāde Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī līdz 31. jūlijam. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/17/kas-kur-kad
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“Podi” 

Keramiķes Brigitas Šmēdiņas darbu izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā līdz 29. augustam. 

“Harmonija” 

Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Miezītes bibliotēkā (Dobeles šosejā 100A) līdz 30. augustam. 

Brīvdabas meistarklases 

Jāņuzāles vainagos, receptēs un tradīcijas ierādīs zāļu sieva Līga Reitere 19. jūnijā Staļģenē. Vietu skaits 

ierobežots, iepriekš pieteikties pa tālruni 26551561. 

 

Rakstniece Marina Kosteņecka tiksies ar lasītājiem Jelgavā 

17.06.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/17/rakstniece-marina-kostenecka-tiksies-ar-lasitajiem-jelgava’ 

Uz tikšanos ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku 

30. jūnijā pulksten 16 Jelgavā interesentus ielūdz Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un 

Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pasākums notiks bērnu un 

jauniešu bibliotēkā “Zinītis” Zemgales prospektā 7, 

informē LNB Atbalsta biedrības pārstāve Sanita Kitajeva. 

Ar rakstnieci sarunāsies LNB Atbalsta biedrības direktore 

Karina Pētersone. Tikšanos varēs apmeklēt, uzrādot 

Covid-19 sertifikātu, kurš apliecina, ka persona ir 

vakcinējusies pret Covid-19 vai pārslimojusi vīrusu. 

Pasākums norisinās M.Kosteņeckas 75. jubilejas gadā. 

Saruna būs par rakstnieces atmiņu krājumu “Mans XX 

gadsimts”, dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos. Organizatori skaidro, 

ka, rīkojot tikšanos ar rakstnieci, Jelgavas pilsētas bibliotēka un LNB Atbalsta biedrība vēlas dot iespēju 

ikvienam interesentam dzirdēt dokumentālus stāstus no mūsu laikmeta lieciniekiem – cilvēkiem, kam bijusi 

nozīmīga loma valsts liktenī. Pasākumā LNB Atbalsta biedrība atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts” dāvās 

Jelgavas reģiona bibliotēkām. 

M.Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par 

Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu – 

neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi, un otrādi 

– M.Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam 

ir īpaša vērtība. 

M. Kosteņeckas atmiņu krājumu veido divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” 

latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, 

atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – atmodas laikā 

no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. Grāmatas “Mans XX gadsimts” līdzautors ir Georgs 

Stražnovs, priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks. 

Foto: publicitātes foto 

Publicēts arī:  

Rakstniece Marina Kosteņecka tiksies ar lasītājiem 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/06/17/rakstniece-marina-kostenecka-tiksies-ar-lasitajiem-jelgava
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22.06.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51863 

Bibliotēkā “Zinītis” notiks tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku 

22.06.2021. 

http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41652 

Rakstniece Marina Kosteņecka tiksies ar lasītājiem Jelgavā 

28.06.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/rakstniece-marina-kostenecka-tiksies-ar-lasitajiem-jelgava 

 

"Zinītī" apskatāms "Jundas" audzēkņu veikums 

17.06.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-apskatams-jundas-audzeknu-veikums 

Visu jūniju bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" 

apmeklētāji var aplūkot jaunrades nama "Junda" 

audzēkņu darbu izstādi. Izstādē eksponēti 

keramikas, foto un video, modes ilustrācijas, 

ilustrācijas un skicēšanas pulciņu audzēkņu darbi, 

kuri galvenokārt ir veidoti attālināto mācību laikā, 

kad arī interešu izglītības pulciņi nenotika klātienē.  

Svarīgi atcerēties, ka, apmeklējot bibliotēku, ir 

jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības 

noteikumi. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

“Zinītī” apskatāmi Jundas audzēkņu darbi 

17.06.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258545 

 

Jelgavā svētku brīvdienās izmaiņas torņa, muzeju un bibliotēku darba laikā 

23.06.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/258666 

Līgo svētku brīvdienās ir izmaiņas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzeja, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja, Latvijas dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcijas, kā arī 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu – bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis", Pārlielupes un Miezītes 

bibliotēkas – darba laikā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=51863
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41652
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/rakstniece-marina-kostenecka-tiksies-ar-lasitajiem-jelgava
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-ziniti-apskatams-jundas-audzeknu-veikums
https://arhivs.zz.lv/raksts/258545
https://arhivs.zz.lv/raksts/258666
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Muzejs 23. un 24. jūnijā – slēgts, bet 25., 26. un 27. jūnijā apmeklētājus gaidīs no pulksten 11 līdz 18. Savukārt 

Ā.Alunāna muzejs 23. un 24. jūnijā – slēgts, savukārt 25., 26. un 27. jūnijā apmeklētājus gaidīs no pulksten 10 

līdz 17.  

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī 25., 26. un 27. jūnijā skatu laukums un izstāžu zāle, kā arī Tūrisma 

informācijas centrs būs atvērts no pulksten 10 līdz 20, bet vēstures ekspozīcijas – no 10 līdz 18. Līgo un Jāņu 

dienā, 23. un 24. jūnijā, tornis slēgts.  

Līgo un Jāņu dienā – visas bibliotēkas slēgtas. Bet sestdien, 26. jūnijā, no pulksten 10 līdz 17 lasītāji gaidīti 

Pārlielupes un Miezītes bibliotēkās.  
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Iznākusi jūlija “Irbes izlase” 

02.07.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1625173200&cat=10&art=51933 

Kā jau katru mēnesi, Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas video stāstu cikls "Irbes izlase" 

iepazīstina ar bibliotēkā atrodamām 

grāmatām par dažnedažādām tēmām. Par 

cikla simbolu apzināti izvēlēts gada putns 

laukirbe, kura bieži sastopama arī tuvējā 

apkārtnē. Cikla mērķis ir daudzināt vietējās 

dabas vērtības, tās caurvijot grāmatu 

stāstos. 

Jūlijs – vasaras vidus. Laiks atvaļinājumiem 

un atpūtai pludmalē ar labu grāmatu. 

Šomēnes Irbīte grāmatu plauktos atradusi 

Dž. Darela “Mana ģimene un citi zvēŗi”, Dž. K. Džeroma “Trīs vīri laivā”, A. Eglīša “Homo novus” un I. U. Cepītes 

“Ulsiks”. Šīs vēl daudzas citas grāmatas no latviešu un ārzemju literatūras atradīsiet Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā. 

Jūlija "Irbes izlase" pieejama šeit. 

Par gada putnu šogad Latvijā izvēlēta laukirbe un par gada augu parastā ķimene, jo abas pēdējos gados 

savvaļā ir stipri apdraudētas. Kā skaidro bibliotēkā, tā kā Jelgava lepojas atrasties Zemgales pašā viducī, ar 

stāstu ciklu cerēts palīdzēt daudzināt gan gada putnu, gan augu. Ikdienas darbs bibliotēkā nereti ir tikpat 

nepamanāms kā irbīte, bet rezultāts svarīgs kā ķimenīte uz ķimeņmaizītes, tāpēc bibliotēkas irbīte šogad 

tekalēs pa Jelgavas Pilsētas bibliotēkas plauktiem un piemeklēs grāmatas ikvienam. 

Foto: Ekrānšāviņš 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1625173200&cat=10&art=51933
https://www.youtube.com/watch?v=xZZpZy_G6MU
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Bibliotēkā skatāma Jāņa Kalniņa personālizstāde 

06.07.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-skatama-jana-kalnina-personalizstade/ 

Jelgavas bibliotēkas Izstāžu galerijā no 6. jūlija līdz 

14. augustam apskatāma mākslinieka Jāņa Kalniņa 

personālizstāde "Dzīves varavīksne". J. Kalniņš nav 

apguvis ne zīmēšanas, ne gleznošanas mākslu, tāpēc 

daudzi mākslas lietpratēji viņu sauc par tīrradni. 

"Visu esmu apguvis no izjūtām. Man vienkārši ir 

šķitis, ka tieši tā ir pareizi un vislabāk.  

Nezinu, kas vadījis manu roku, kad zīmēju un 

gleznoju, bet tieši tā tajā mirklī esmu jutis. Tagad 

nododu savas personīgās izjūtas jūsu vērtējumam," teic J. Kalniņš. Mākslinieka izstāde Jelgavas bibliotēkas 

Izstāžu galerijā būs skatāma līdz 14. augustam. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

Publicēts arī: 

Bibliotēkā – Jāņa Kalniņa personālizstāde 

08.07.2021. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-jana-kalnina-personalizstade-259023 

Bibliotēkā Jāņa Kalniņa personālizstāde 

07.07.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1625605200&cat=10&art=51958 

 

 

Reģistrēta Jelgavas valstspilsēta 

06.07.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registreta-jelgavas-valstspilseta/ 

No 1. jūlija Jelgavai noteikts valstspilsētas statuss. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu Uzņēmumu reģistrā ir veikti grozījumi – reģistrēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.  

Tas nozīmē, ka turpmāk vairākām iestādēm būs šādi nosaukumi – Jelgavas bibliotēka, Jelgavas bāriņtiesa, 

Jelgavas pašvaldības policija un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte", "Rotaļa", "Pasaciņa", 

"Kamolītis", "Lācītis", "Vārpiņa", "Gaismiņa", "Sprīdītis", "Ķipari", "Kāpēcīši", "Zīļuks". 

Savukārt pārējām pašvaldības iestādēm nosaukumā vārda "pilsēta" vietā tiek lietots vārds "valstspilsēta". 

Piemēram, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra". 

Pašvaldības kapitālsabiedrības reģistrē jaunu kapitāldaļu turētāju – Jelgavas valstspilsētas domi.  

Reģistrācijas numurs Jelgavas valstspilsētai paliek nemainīgs: 90000042516. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-skatama-jana-kalnina-personalizstade/
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-jana-kalnina-personalizstade-259023
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1625605200&cat=10&art=51958
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/registreta-jelgavas-valstspilseta/
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2020. gadā pieņemtais Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Latvijā kā 

apdzīvotas vietas ir pilsētas, ciemi, mazciemi un 

viensētas, savukārt pilsētas iedala valstspilsētās un 

novada pilsētās. Šobrīd Latvijā ir 43 pašvaldības 

esošo 119 vietā. Atbilstoši likumam Jelgava reformas 

gaitā netika apvienota ar blakus esošajiem novadiem 

un saglabā līdzšinējo pašvaldības administratīvo 

teritoriju. Valstspilsētas statuss noteikts Jelgavai, 

Daugavpilij, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, 

Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij. 

   

Foto: Jelgava.lv 

Publicēts arī: 

Valstspilsētas 

15.07.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/07/15/valstspilsetas 

Jelgava sociālajos tīklos 

21.07.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/07/21/jelgava-socialajos-tiklos 

Pilsētsaimniecība @Pil_saimnieciba 

Izvērtējot Uzvaras parka rotaļu un atpūtas laukuma un velotrases apmeklējumu, papildus uzstādītas jaunas 

velonovietnes. 

* 

Jelgavas pilsēta @Jelgavaspilseta 

Jelgavas tirgus no 19. jūlija turpmāk pirmdienās būs slēgts, jo tirgū būs Sanitārā diena. 

* 

Jelgavas pilsētas bibliotēka @Jelgavasbiblioteka 

Esam priecīgi paziņot, ka līdz 14. augustam Izstāžu galerijā apskatāma mākslinieka jelgavnieka Jāņa Kalniņa 

personālizstāde «Dzīves varavīksne». Nāciet, baudiet un priecājieties par krāsām, skatiem un vienreizēju 

talantu! 

* 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs @jelgavasmuzejs 

Lai gan šobrīd ir vasara, meklēsim 9 atšķirības Ģederta Eliasa darbā «Iela rudenī»! 

* 

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze @JelgavasAnnasDraudze 

Jo tuvāk Annas diena, jo vairāk ir informācijas:) . 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/07/21/jelgava-socialajos-tiklos
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30. jūlijs Jelgavas bibliotēkā – spodrības diena 

28.07.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/30-julijs-jelgavas-biblioteka-spodribas-diena/ 

Jelgavas bibliotēkā informē, ka piektdiena, 30. 

jūlijs, noteikta par spodrības dienu. Gan 

Jelgavas bibliotēka, gan tās filiāles lietotājiem 

būs slēgtas.  

30. jūlijā grāmatas un žurnālus var nodot 

grāmatu nodošanas kastē, kas atrodas pie 

Jelgavas bibliotēkas ēkas Akadēmija ielā 26, un 

tā ir pieejama jebkurā diennakts laikā. 

  

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

 

  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/30-julijs-jelgavas-biblioteka-spodribas-diena/
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Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 2 

Citi 1 
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"Zinīša" Veloskolā satiekas jaunie riteņbraucēji 

17.08.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-zinisa-veloskola-satiekas-jaunie-ritenbrauceji 

Trešo gadu pēc kārtas Bērnu un jauniešu bibliotēkas 

"Zinītis" rīkotajā Veloskolā vasaras brīvlaikā satiekas 

jaunie riteņbraucēji. Nodarbībās bērni apgūst ceļu 

satiksmes noteikumus un drošību uz ceļa, lai 

noslēgumā kārtotu eksāmenu un iegūtu velosipēda 

vadītāja apliecību. Pirmo gadu Veloskola tika 

organizēta attālināti platformā ZOOM. Nedēļas 

garumā skolēni piedalījās stundu garās teorētiskās 

nodarbībās par ceļu satiksmes noteikumiem un 

drošu pārvietošanos, kuras vadīja Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Veloskola norisinājās trīs nedēļas, divas jūlijā un viena augustā. Mācības 

notiek sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, kas pilnvaro un apmāca nodarbību vadītāju, nodrošina 

teorētiskos materiālus un apliecības izsniegšanu pēc eksāmena nokārtošanas.  

"Lielākais pienesums rīkojot Veloskolu ir mācību nodarbības nedēļas garumā, kas palīdz labāk uztvert un 

apgūt vielu. Veloskola veicina arī atbildības sajūtu, jo bērni apzinās, ka, lai piedalītos satiksmē ir nepieciešams 

sakārtot dokumentus, ir izglītoti un zinoši drošības jautājumos," teic Bērnu un jauniešu bibliotēkas vadītāja 

Dace Labdzere. Jaunie velosipēdisti atzina, ka ļoti patika nodarbības un attālinātās mācības neapgrūtināja. Ir 

cītīgi apguvuši noteikumus, kā arī papildus gatavojušies, lai eksāmenu nokārtotu pozitīvi. Kopā šovasar 

"Zinīša" Veloskolā velosipēda vadītāju apliecību ieguva 50 skolēni. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

“Zinīša” Veloskolā satiekas jaunie riteņbraucēji 

13.08.2021. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/-zinisa-veloskola-satiekas-jaunie-ritenbrauceji
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https://arhivs.zz.lv/raksts/259983 

 

Bibliotēkā skatāma Baltijas ceļam veltīta izstāde 

23.08.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-skatama-baltijas-celam-veltita-izstade/ 

Līdz 16. septembrim Jelgavas bibliotēkas Izstāžu 

galerijā aplūkojama izstāde "Baltijas ceļš", kas 

tapusi sadarbībā ar Lietuvas Republikas 

vēstniecību.  

Akcija "Baltijas ceļš" ir viens no nozīmīgiem 

pagrieziena punktiem Baltijas tautu vēsturē, kas 

izmainīja to nākotni un iedrošināja cilvēkus 

cīnīties un atgūt savu brīvību. Šogad aprit 32 

gadi, kopš 1989. gada 23. augustā aptuveni divi 

miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju 

sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu 

galvaspilsētas 675,5 kilometru garumā. 

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

Bibliotēkā skatāma “Baltijas ceļam” veltīta izstāde 

26.08.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/260212 

 

Bibliotēkā Baltijas ceļam veltīta izstāde 

23.08.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1629666000&cat=10&art=52283 

 

«Dzejas vilnis» plūdīs septembrī 

25.08.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/08/25/dzejas-vilnis-pludis-septembri 

Septembrī Jelgavā notiks tradicionālās Dzejas dienas, un Jelgavas bibliotēka 16. septembri dienas garumā 

aicina pavadīt ar dzejniekiem un dzeju. Šogad pilsētā Dzejas dienu vadmotīvs ir «Dzejas vilnī». 

Jau sesto gadu Dzejas dienas ieskandinās «Dzejritenis» – velobrauciens, kas pieturēs pie četrām pilsētas 

bibliotēkām. Tur savu dzeju lasīs Ivars Šteinbergs, Lote Vilma Vītiņa, Marija Luīze Meļķe un Eduards Aivars, kā 

arī savus radošos priekšnesumus sniegs Jelgavas skolu audzēkņi.  

Dzejritenis no Jelgavas bibliotēkas pagalma (Akadēmijas ielā 26) izbrauks pulksten 11, pulksten 12.20 tas 

piestās pie Miezītes bibliotēkas (Dobeles šosejā 100), pulksten 13.40 – pie Pārlielupes bibliotēkas (Loka 

https://arhivs.zz.lv/raksts/259983
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-skatama-baltijas-celam-veltita-izstade/
https://arhivs.zz.lv/raksts/260212
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1629666000&cat=10&art=52283
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/08/25/dzejas-vilnis-pludis-septembri
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maģistrālē 17), bet velobrauciena pēdējā pietura pulksten 14.40 plānota pie bērnu un jauniešu bibliotēkas 

«Zinītis» (Zemgales prospektā 7), informē Jelgavas bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Siliņa.  

Savukārt «Dzejas vilnis» savā virsotnē poēzijas 

cienītājus uznesīs pie «Silvas» tējas namiņa Pasta salā. 

Tur pulksten 16 sāksies dzejas slams – jauno dzejnieku 

sacensība, kurā dzejnieki izpilda savus oriģināldarbus, 

bet žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts 

uzvarētājs. Sacensību uzvarētājam Jelgavas bibliotēka 

dāvinās 100 eiro naudas balvu. Dzejas slamu vadīs 

Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska. Pēc 

jauno dzejnieku uzstāšanās, pulksten 17.30, sāksies 

I.Šteinberga, L.V.Vītiņas, M.L.Meļķes un Eduarda 

Aivara dzejas lasījumi. Pasākumu ar koncertuzvedumu 

«Ūdens malas ritmi» noslēgs Z.Jančevska, Jēkabs 

Jančevskis, Lauma Bērza, Marta Kauliņa un Ansis 

Jansons. Tā sākums plānots pulksten 18.30. 

Ieeja noslēguma pasākumā – bez maksas, taču uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo 

Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret 

Covid-19 vai tā pārslimošanu, vai ar negatīvu testa 

rezultātu. 

Dzejas slamam var pieteikties jaunie dzejnieki līdz 

29 gadu vecumam, sūtot savu dzejas piemēru no 1. līdz 

14. septembrim pa e-pastu dzeja2021@gmail.com. Labākie kandidāti tiks aicināti piedalīties sacensībā, 

informē Jelgavas bibliotēkā. 

 

Publicēts arī: 

Dzejritenis atkal ripos 

02.09.2021. 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/09/02/dzejritenis-atkal-ripos 

Dzeja ienāk pilsētā 

30.08.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1630270800&cat=10&art=52340 

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienām 

08.09.2021.  

http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=42188 

Jelgava sociālajos tīklos 

25.08.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/08/25/jelgava-socialajos-tiklos 

 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/09/02/dzejritenis-atkal-ripos
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1630270800&cat=10&art=52340
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=42188
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/08/25/jelgava-socialajos-tiklos
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Pilsētsaimniecība@pilsetsaimnieciba 

Pasta un Krišjāņa Barona ielas krustojumā daļēji ierobežota gājēju kustība. Pār Krišjāņa Barona ielu ierīkos 

gājēju pārejas, uzlabojot gājēju pārvietošanos un drošību krustojumā ar Pasta ielu. 

Gājēju pāreju ierīkošanai nepieciešams pārbūvēt ielu apmales un ietvju bruģa segumu. Darbus plānots 

pabeigt septembra sākumā. 

LLU Meža fakultāte@Mezafakultate 

Trešdien, 17. augustā, turpinot LLU Meža fakultātes Starpnozaru zinātniskās laboratorijas būvniecību, sākta 

sienas paneļu montāža, un ēka sāk iegūt vizuālas aprises. 

Jau ziņots, ka Dobeles ielā 41 līdzās LLU kokapstrādes ēkai top Starpnozaru zinātniskās laboratorijas ēka, kur 

nākotnē 

740 m2 platībā tiks īstenotas plaša spektra koka, koksnes izstrādājumu un izejmateriālu pētniecības 

aktivitātes. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka@Jelgavasbiblioteka 

JAUNUMS! 

Jelgavas bibliotēkā, lasītavā, tagad pieejams smilšu gaismas galds. 

Smiltis atceļojušas no Jūrmalas un ir gatavas sastapties ar jūsu radošajiem pirkstiņiem. 

Laipni aicināti rakstīt, zīmēt, spēlēties ar smiltīm lieli un mazi, veidot kompozīcijas no dabas materiāliem vai 

atstāt kādu jauku novēlējumu citiem apmeklētājiem. 

Jānis Mickēvičs 

Rīta šoks! Pārsteigums. Flotes garīgie mecenāti, sezonu noslēdzot, ciemos ar dāvanām. Aija & Aldis Feldmaņi. 

 

Bibliotēkas no septembra atsāks iekasēt kavējuma naudu 

27.08.2021.  

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-no-septembra-atsaks-iekaset-kavejuma-naudu/ 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – 

Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka un 

bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" – atgādina 

lasītājiem: ja gadījies, ka mājas plauktā 

aizkavējusies kāda bibliotēkas grāmata, vēl līdz 31. 

augustam vari paspēt to nodot bez kavējuma 

naudas.  

Bibliotēka informē, ka no 1. septembra visās 

pilsētas bibliotēkās atsāks iekasēt kavējuma naudu 

par laicīgi nenodotiem iespieddarbiem un 

audiovizuālajiem materiāliem. Taču bibliotēka saglabās Aizmāršīgo lasītāju diena, kas notiks katra mēneša 

pēdējā ceturtdienā – tikai šajā dienā bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kā arī audiovizuālos 

materiālus varēs nodot bez kavējuma maksas.  

"Kavējuma nauda netiek iekasēta visu 2021. gadu. Gada sākumā bibliotēkas epidemioloģisko ierobežojumu 

dēļ apmeklētājus neuzņēma, līdz ar to lasītāji nevarēja izmantot lasītavu/informācijas centru, nevarēja kopēt, 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-no-septembra-atsaks-iekaset-kavejuma-naudu/
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printēt un arī kavējuma naudu neiekasējām. Jūnijā šie pakalpojumi jau kļuva pieejami, bet kavējuma naudu 

iekasēšanu atlikām līdz septembrim," informē bibliotēkas pārstāve Anna Siliņa, norādot, ka vēl līdz 31. 

augustam bibliotēku lasītāji grāmatu krātuvē var atgriezt grāmatas, kas bibliotēkā, iespējams, paņemtas vēl 

pirms Covid-19 pandēmijas un līdz šim nav vēl nodotas, bez kavējuma maksas. 

Jāpiebilst, ka bibliotēka par katru iespieddarbu un audiovizuālo materiālu, kas nav nodots laikā, iekasē 0,01 

eiro dienā. Lietotājam, kurš pazaudējis vai sabojājis bibliotēkas iespieddarbu vai citu informācijas nesēju, tas 

ir jāaizvieto ar tādu pašu vai satura un cenas ziņā līdzvērtīgu, vai jāsamaksā zaudējuma atlīdzība. 

Foto: Jelgava.lv 

No 1. septembra Jelgavas bibliotēkas strādās pēc ziemas darba laika 

31.08.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/260427 

No 1. septembra līdz 31. maijam Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – bērnu un jauniešu bibliotēka 

"Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka – strādās pēc ziemas darba laika, informē Jelgavas 

pilsētas bibliotēka. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darba laiks  

Pirmdien, ceturtdien no pulksten 10 līdz 19, otrdien, trešdien, piektdien no pulksten 10 līdz 18, sestdien – 

slēgta, bet svētdien strādā no pulksten 10 līdz 17.  

Pārlielupes bibliotēkas darba laiks  

Darba dienās no pulksten 10 līdz 18, sestdien no 10 līdz 17, svētdien – slēgta.  

Miezītes bibliotēkas darba laiks  

No otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18, sestdien no pulksten 10 līdz 17, svētdien un pirmdien – 

slēgta.  

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" darba laiks  

Pirmdien, trešdien, piektdien no pulksten 10 līdz 18, otrdien, ceturtdien no pulksten 10 līdz 20, sestdien no 

pulksten 9 līdz 14, svētdien – slēgta.  

Jau ziņots, ka no 1. septembra visās pilsētas bibliotēkās atsāks iekasēt kavējuma naudu par laicīgi nenodotiem 

iespieddarbiem un audiovizuālajiem materiāliem. Taču bibliotēka saglabās Aizmāršīgo lasītāju diena, kas 

notiks katra mēneša pēdējā ceturtdienā – tikai šajā dienā bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kā arī 

audiovizuālos materiālus varēs nodot bez kavējuma maksas.   

Publicēts arī:  

No 1. septembra pilsētas bibliotēkas strādās pēc ziemas darba laika 

31.08.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-1-septembra-pilsetas-bibliotekas-stradas-pec-ziemas-darba-

laika/ 

Pilsētas bibliotēkas strādā pēc ziemas darba laika 

01.09.2021. 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1630443600&cat=10&art=52355 

https://arhivs.zz.lv/raksts/260427
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-1-septembra-pilsetas-bibliotekas-stradas-pec-ziemas-darba-laika/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/no-1-septembra-pilsetas-bibliotekas-stradas-pec-ziemas-darba-laika/
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1630443600&cat=10&art=52355


 145 

JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 09.2021.  

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 8 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 64 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1168 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 879 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 644 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  6 

www.zz.lv  4 

www.jelgavniekiem.lv  0 

www.novaja.lv  0 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 2 

Citi 1 
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Sākas jauno dzejnieku pieteikšanās "Dzejas slamam" 

01.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sakas-jauno-dzejnieku-pieteiksanas-dzejas-slamam/ 

Tradicionāli septembrī tiek atzīmēta Dzejas diena. Mūsu pilsētā tā šogad ienāks ar vadmotīvu "Dzejas vilnī", 

un dažādas aktivitātes iecerētas 16. septembrī. Bet no 1. līdz 14. septembrim izsludināta pieteikšanās jauno 

dzejnieku sacensībām "Dzejas slams 2021". Galvenā balva – 100 eiro. 

Jau sesto gadu Dzejas dienas ieskandinās 

velobrauciens "Dzejritenis", pieturot pie četrām 

pilsētas bibliotēkām, lai vērotu radošus 

priekšnesumus un klausītos dzejas lasījumus. 

Pulksten 11 "Dzejritenis" piestās pie Jelgavas 

bibliotēkas Akadēmijas ielā 26, pulksten 12.20 – pie 

Miezītes bibliotēkas Dobeles šosejā 100, pulksten 

13.40 – pie Pārlielupes bibliotēkas Loka maģistrālē 17, 

bet pulksten 14.40 – pie bērnu un jauniešu bibliotēkas 

"Zinītis" Zemgales prospektā 7.  

 "Dzejas viļņa" kulminācija gaidāma pie "Silvas" tējas 

namiņa Pasta salā. Pulksten 16 tur norisināsies konkurss "Dzejas slams 2021" jeb jauno dzejnieku sacensības, 

kad dzejnieki izpilda savus oriģināldarbus un žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts uzvarētājs. Galvenās 

balva – 100 eiro no Jelgavas bibliotēkas. "Dzejas slamu" vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane 

Jančevska. Lai piedalītos konkursā, obligāti iepriekš jāpiesakās, un to var izdarīt, no 1. septembra līdz 

14. septembra pulksten 12 sūtot pieteikumu ar savu dzejas piemēru uz e-pasta adresi dzeja2021@gmail.com. 

Apstiprinājums par dalību tiks izziņots līdz 15. septembra pulksten 18. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 

pa tālruni 29445246. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.  

Pulksten 17.30 iecerēti dzejnieku Ivara Šteinberga, Lotes Vilmas Vītiņas, Marijas Luīzes Meļķes un Eduarda 

Aivara dzejas lasījumi, bet pulksten 18.30 – koncertuzvedums "Ūdens malas ritmi", kurā piedalīsies 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/sakas-jauno-dzejnieku-pieteiksanas-dzejas-slamam/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/20210830100826928302310.pdf
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Z.Jančevska, Jēkabs Jančevskis, Lauma Bērza, Ansis Jansons un sitaminstrumentāliste Marta Kauliņa ar 

perkusijām. 

Ieeja – bez maksas. Pasākumā Pasta salā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīgs digitālais 

Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanu, vai negatīvs Covid-19 testa 

rezultāts. 

Jelgavas bibliotēka vērš uzmanību, ka, ierodoties uz pasākumu, tiks apkopota informācija par apmeklētāju: 

vārds, uzvārds, kontakttālrunis un sēdvieta pasākumā. Informācija tiks glabāta vienu mēnesi.  Mainoties 

epidemioloģiskajai situācijai valstī, pasākuma plānā iespējamas izmaiņas. 

Publicitātes vajadzībām var tikt filmēts un fotografēts. 

Foto: Jelgava.lv 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci Daci Micāni-Zālīti 

12.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-tiksanas-ar-dzejnieci-daci-micani-
zaliti/ 

Dzejas dienu laikā Jelgavas pilsētas bibliotēka ielūdz grāmatu draugus uz poētisku kopbrīdi ar jelgavnieci Daci 

Micāni-Zālīti, kas notiks 15.septembrī pulksten 17 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē 

Akadēmijas ielā 26.  

Pasākumā būs klausāmi dzejas lasījumi no rakstnieces jaunākās 

grāmatas "Zalktenes divas saules", sirsnīgas sarunas un 

jelgavnieces Latvītes Cirses kokļu mūzika. Dace Micāne-Zālīte ir 

vairāk kā 15 muzikāli dramatisku izrāžu libretu un režijas autore 

Latvijā un ASV. Koncertu scenāriju autore, publiciste, 

kultūrpētniece un pāri visam dzejniece. 

Dzejoļgrāmatas "Zalktenes divas saules" izdošana ir biogrāfiska 

cikla noslēgums, jo Dace Micāne-Zālīte 10 gadus dzīvojusi ASV 

un 2015. gadā kā repatriante ar ģimeni atgriezusies Latvijā, kas 

atspoguļojas arī grāmatas vadmotīvā – sapnis par Latviju, kas 

mums katram ir savs un visiem viens kopīgs. 

Dace ir jelgavniece trešajā paaudzē, daudziem jelgavniekiem ir 

tuvs literatūras skolotājas un dzejnieces Guntas Micānes radošais ceļš Jelgavas kultūrā. Krājuma izdošanu 

padarīja iespējamu Latviešu Fonda atbalsts. Grāmatas māksliniecisko noformējumi veidojusi Daces māsa 

Sandra Strēle un dizainu Lauma Neretniece. Grāmata izdota Jelgavas tipogrāfijā, pateicotie projekta 

vadītājam Arvim Kronbergam. 

Pasākums ir bezmaksas. Tikšanos var apmeklēt uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu, kas apliecina 

vakcināciju pret COVID-19, vai tā pārslimošanu. Apmeklētājs piekrīt tam, ka pasākuma laikā var tikt filmēts 

un fotogrāfēts. 

Foto: Jelgavas Pilsētas bibliotēka 

Publicēts arī: 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci Daci Micāni-Zālīti 

14.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-tiksanas-ar-dzejnieci-daci-micani-zaliti/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-tiksanas-ar-dzejnieci-daci-micani-zaliti/
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https://arhivs.zz.lv/raksts/260761  

Zalktenes divas saules 

09.09.2021. 

https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/zalktenes-divas-saules-260633 

 

"Dzejas vilnis" plūdīs ceturtdien 

13.09.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/260749 

Ceturtdien, 16. septembrī, Jelgavā notiks 

tradicionālais Dzejas dienas – Jelgavas 

bibliotēka visas dienas garumā aicina 

pavadīt ar dzejniekiem un dzeju. Šogad 

pilsētā Dzejas dienu vadmotīvs ir "Dzejas 

vilnī."  

Jau sesto gadu Dzejas dienas ieskandinās 

velobrauciens "Dzejritenis", pieturot pie četrām pilsētas bibliotēkām, lai vērotu radošus priekšnesumus un 

klausītos dzejas lasījumus. Pulksten 11 "Dzejritenis" piestās pie Jelgavas bibliotēkas Akadēmijas ielā 26, 

pulksten 12.20 – pie Miezītes bibliotēkas Dobeles šosejā 100, pulksten 13.40 – pie Pārlielupes bibliotēkas 

Loka maģistrālē 17, bet pulksten 14.40 – pie bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" Zemgales prospektā 7. 

Savukārt "Dzejas vilnis" savā virsotnē poēzijas cienītājus uznesīs Pasta salā pie Tējas namiņa "Silva".  Pulksten 

16 tur norisināsies konkurss "Dzejas slams 2021" jeb jauno dzejnieku sacensības, kad dzejnieki izpilda savus 

oriģināldarbus un žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts uzvarētājs. Galvenās balva – 100 eiro no 

Jelgavas bibliotēkas. "Dzejas slamu" vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska.  

Pulksten 17.30 iecerēti dzejnieku Ivara Šteinberga, Lotes Vilmas Vītiņas, Marijas Luīzes Meļķes un Eduarda 

Aivara dzejas lasījumi, bet pulksten 18.30 – koncertuzvedums "Ūdens malas ritmi", kurā piedalīsies 

Z.Jančevska, Jēkabs Jančevskis, Lauma Bērza, Ansis Jansons un sitaminstrumentāliste Marta Kauliņa ar 

perkusijām. 

Ieeja noslēguma pasākumā bez maksas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo Covid-19 

sertifikātu, kurš apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu, vai ar negatīvu testa rezultātu. 

Jelgavas bibliotēka vērš uzmanību, ka, ierodoties uz pasākumu, tiks apkopota informācija par apmeklētāju: 

vārds, uzvārds, kontakttālrunis un sēdvieta pasākumā. Informācija tiks glabāta vienu mēnesi. Mainoties 

epidemioloģiskajai situācijai valstī, pasākuma plānā iespējamas izmaiņas. 

Publicitātes vajadzībām var tikt filmēts un fotografēts. 

Publicēts arī: 

Jelgavā plūdīs "Dzejas vilnis" 

15.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-pludis-dzejas-vilnis/ 

 

 

https://arhivs.zz.lv/raksts/260761
https://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/zalktenes-divas-saules-260633
https://arhivs.zz.lv/raksts/260749
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-pludis-dzejas-vilnis/
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Jelgavu pārplūdina "Dzejas vilnis" 

17.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavu-parpludina-dzejas-vilnis/ 

Ceturtdien, 16.septembrī, Jelgavā notika 

Dzejas dienas – Jelgavu visas dienas 

garumā pieskandināja dzeja gan atzītu 

dzejnieku, gan jauno censoņu izpildījumā. 

Rīta pusē pilsētu pārripoja velobrauciens 

"Dzejritenis", vēlā pēcpusdienā dzejas 

slamā sacentās astoņi jaunie dzejnieki, 

pēc tam dzeju runāja atzīti dzejnieki, bet 

vakarā bija iespēja vērot 

koncertuzvedumu "Ūdens malas 

ritmi".  Šogad pilsētā Dzejas dienu 

vadmotīvs bija "Dzejas vilnī". Jau sesto 

gadu Dzejas dienas ieskandināja 

velobrauciens "Dzejritenis", pieturot pie četrām pilsētas bibliotēkām, lai vērotu radošus priekšnesumus un 

klausītos dzejas lasījumus. "Dzejritenis" piestāja pie Jelgavas bibliotēkas, Miezītes bibliotēkas, Pārlielupes 

bibliotēkas un velobrauciena noslēgums bija pie bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis". 

Dzejas dienu atraktīvākais un spraigākais notikums bija jauno dzejnieku sacensība – "Dzejas slams 2021", kas 

notika pie "Silvas" tējas namiņa. Šogad kompetentai žūrijai un ieinteresētiem klausītājiem savu rakstīto 

publiski nolasīt un ļaut vērtēt bija gatavi deviņi jaunie censoņi. 

Dzejas slams risinājās trīs kārtās – vispirms pa dzejolim runāja katrs dalībnieks, uz otro kārtu tika izvirzīti pieci 

dalībnieki, bet finālā sacentās trīs jaunās dzejnieces – Gundega Grūtupa, Jasmīna Treija un Alīna Bartkeviča. 

Ar pārliecinošu punktu pārsvaru uzvarēja Alīna Bartkeviča, saņemot skatītāju aplausus un Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas balvu – 100 eiro. "Dzejas slamu" vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska. Pēc jauno 

dzejnieku sacensības bija žūrijas –  dzejnieku Ivara Šteinberga, Lotes Vilmas Vītiņas, Marijas Luīzes Meļķes un 

Eduarda Aivara dzejas lasījumi, bet ceturdienas vakars noslēdzās ar koncertuzvedumu "Ūdens malas ritmi", 

kurā piedalījās Z.Jančevska, Jēkabs Jančevskis, Lauma Bērza, Ansis Jansons un sitaminstrumentāliste Marta 

Kauliņa ar perkusijām. 

Foto: Jelgava.lv 

Publicēts arī:  

«Dzejas slams» pulcē jaunos dzejniekus 

22.09.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/09/22/dzejas-slams-pulce-jaunos-dzejniekus 

Diskutēs par sabiedrības ekonomisko atveseļošanos un veselību 

24.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/diskutes-par-sabiedribas-ekonomisko-atveselosanos-un-veselibu/ 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavu-parpludina-dzejas-vilnis/
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/09/22/dzejas-slams-pulce-jaunos-dzejniekus
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/diskutes-par-sabiedribas-ekonomisko-atveselosanos-un-veselibu/
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30. septembrī no pulksten 16 līdz 18 Jelgavas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē notiks Latvijas Zinātņu 

akadēmijas (LZA) lekciju un diskusiju pēcpusdiena "Sabiedrības ekonomiskā atveseļošanās un veselība", kurā 

savas atziņas par sabiedrībai būtiskām tēmām paudīs dažādu jomu autoritātes. Lai piedalītos pasākumā, 

līdz 27. septembrim tam obligāti jāreģistrējas. 

 

"Pasākuma pamatuzdevums ir dalīties domās ar Jelgavas uzņēmējiem un plašāku sabiedrību par Latvijas 

ekonomikas perspektīvu, iedzīvotāju veselību Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī sniegt ieskatu sociālās 

uzvedības modelēšanā pēc uzspiestās situācijas ar distancēšanos, sabiedrisko atsvešināšanos un tradicionālo 

komunikācijas formu deformācijām," informē LZA viceprezidents un pasākuma moderators Ojārs Spārītis.   

Par Latvijas ekonomikas attīstību Covid-19 pandēmijas laikā un prognozēm ekonomikas tālākai attīstībai 

lekciju lasīs bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš. LZA prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš lekcijā 

pievērsīsies stiprajām un vājajām pusēm vakcīnu un zāļu izstrādē, ņemot vērā mūsdienu farmakoloģijas 

iespējas. LZA viceprezidents akadēmiķis Andrejs Ērglis iepazīstinās ar kardioloģijas attīstību un cilvēka 

veselību Latvijā šobrīd un nākotnē. Savukārt profesore Dr. Baiba Martinsone analizēs sabiedrības sociālās 

psiholoģijas stāvokli un uzvedības modeļus pēc Covid-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas. Reģistrēšanās 

pasākumam – pa tālruni 63046587 vai aizpildot elektronisko pieteikuma formu .  

Ieeja – bez maksas, jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā 

pārslimošanu un personu apliecinošs dokuments. 

Foto: Publicitātes foto 

Publicēts arī: 

Diskutēs par sabiedrības ekonomisko atveseļošanos un veselību 

22.09.2021. 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/09/22/diskutes-par-sabiedribas-ekonomisko-atveselosanos-un-

veselibu 

Jelgavā diskutēs par sabiedrības ekonomisko atveseļošanos un veselību 

25.09.2021. 

https://arhivs.zz.lv/raksts/261049 

Kultūrvietu telpas no 11. oktobra varēs apmeklēt, uzrādot Covid-19 sertifikātu; izņēmums – grāmatu 

apmaiņa bibliotēkās 

28.09.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/kulturvietu-telpas-no-11-oktobra-vares-apmeklet-uzradot-covid-

19-sertifikatu-iznemums-gramatu-apmaina-bibliotekas/ 

https://eu.jotform.com/form/212521888986067#preview
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/09/22/diskutes-par-sabiedribas-ekonomisko-atveselosanos-un-veselibu
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/09/22/diskutes-par-sabiedribas-ekonomisko-atveselosanos-un-veselibu
https://arhivs.zz.lv/raksts/261049
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/kulturvietu-telpas-no-11-oktobra-vares-apmeklet-uzradot-covid-19-sertifikatu-iznemums-gramatu-apmaina-bibliotekas/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/kulturvietu-telpas-no-11-oktobra-vares-apmeklet-uzradot-covid-19-sertifikatu-iznemums-gramatu-apmaina-bibliotekas/
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Valdības sēdē 28. septembrī pieņemtie 

Ministru kabineta (MK) 

noteikumi "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai"* – rudens drošības pasākumu 

kopums – nosaka, ka arī kultūras pakalpojumi 

telpās būs pieejami, tikai uzrādot sertifikātu, 

kas apliecina vakcināciju pret Covid-19, vīrusa 

pārslimošanu vai negatīvu testa rezultātu. 

Noteikumi stāsies spēkā 11. oktobrī.  

Kā izņēmums ir paredzēts bibliotēkās reģistrētajiem lasītājiem nodrošināt individuālu grāmatu apmaiņu un 

iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai atbilstoši bibliotēkās noteiktajai kārtībai. Grāmatu 

apmaiņa ir būtiska, lai nodrošinātu mācību un studiju vajadzības. 

"Kultūras nozarē ir ļoti augsts vakcinācijas aptveres procents, vairākās organizācijās tas jau tagad sasniedz 

100 procentus. Nozare jau ir pielāgojusies darbam epidemioloģiski mainīgos apstākļos, jau vasarā aktīvi 

darbojoties "zaļajā" un "dzeltenajā" režīmā. Esmu pārliecināts, ka nelielās izmaiņas, kas no 11. oktobra tiks 

ieviestas, ar izpratni un atbalstu uztvers gan kultūras norišu rīkotāji, gan apmeklētāji," uzsver kultūras ministrs 

Nauris Puntulis. 

Ikvienam iedzīvotājam bez prasības uzrādīt sertifikātu tiek sagabāta iespēja apmeklēt kultūrvietu ārtelpu 

teritorijas un dabas takas, ievērojot 2 metru distanci. 

Kultūrvietās – muzejos**, bibliotēkās, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas 

estrādēs, teātros, koncertzālēs, kā arī vietās, kur tiek organizēts amatiermākslas kolektīvu mēģinājums – arī 

darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri kontaktējas ar apmeklētājiem, tiks piemērota prasība strādāt 

ar sadarbspējīgiem vakcināciju, vīrusa pārslimošanu vai negatīva Covid-19 testa rezultātu apliecinošiem 

sertifikātiem.  

 

Foto: Jelgava.lv 

 

Agafonova, Viktorija. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Reģionālā bibliotekārā mācību nodaļa. Laiks. Spēks. 

Mērķis, (2021, septembris), 10.-12. lp. Tiešsaistes žurnāls. ISSN 2592-9003. 

https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/22206/block_html/content/LBIA_biletens_septembris.pdf 

 

 

  

https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/22206/block_html/content/LBIA_biletens_septembris.pdf
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 10.2021.  

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 9 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 54 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1174 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 880 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 649 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  2 

www.zz.lv  0 

www.jelgavniekiem.lv  0 

www.novaja.lv  0 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 1 

Citi 1 

Kopā 4 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir slēgtas lasītājiem 

21.10.2021 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-tas-filiales-slegtas-lasitaji-aicinati-

izmantot-pieejamos-e-resursus/ 

Saskaņā ar izmaiņām rīkojumā par ārkārtējo situāciju ieviešot stingrākus drošības pasākumus, lai samazinātu 

Covid-19 infekcijas izplatību, no 21. oktobra līdz 15. novembrim apmeklētājiem slēgta Jelgavas Pilsētas 

bibliotēka un tās filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis". 

Bibliotēkā norāda, ka iespieddarbu nodošanas termiņš tiks pagarināts automātiski un lasītāji aicināti aktīvāk 

izmantot visus pieejamos e-resursus. 

Bibliotēka lasītājus turpinās konsultēt attālināti – pa tālruni 63046587 un e-
pastu abo@biblioteka.jelgava.lv vai info@biblioteka.jelgava.lv. 

Visu grāmatu nodošanas termiņš automātiski tiks pagarināts līdz 15. novembrim. Tomēr, ja vien ir tāda 
iespēja, lasītāji aicināti izmantot Jelgavas Pilsētas bibliotēkas grāmatu nodošanas kasti, kas atrodas netālu no 
bibliotēkas ieejas durvīm Akadēmijas ielā 26. 

Kamēr bibliotēkas klātienes apmeklējumam ir slēgtas, lasītāji aicināti aktīvāk izmantot visus pieejamos e-
resursus: 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, lūgums zvanīt pa tālruni 63046587 vai rakstīt pa e-
pastu abo@biblioteka.jelgava.lv vai info@biblioteka.jelgava.lv 

Jelgavas lasītājiem pieejama e-grāmatu bibliotēka 

28.10.2021 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-lasitajiem-pieejama-e-gramatu-biblioteka/ 

Lai produktīvi, radoši un informatīvi pavadītu mājsēdi un garos rudens vakarus, lasītājiem ir pieejama 3TD e-

GRĀMATU bibliotēka. Tā ir iespēja lasīt dažāda žanra jaunākos un aktuālākos latviešu un ārzemju autoru 

darbus bez maksas un piekļūt tiem no mājām, ko lasītājiem nodrošina Jelgavas Pilsētas bibliotēka. 

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-un-tas-filiales-slegtas-lasitaji-aicinati-izmantot-pieejamos-e-resursus/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-pilsetas-biblioteka-un-tas-filiales-slegtas-lasitaji-aicinati-izmantot-pieejamos-e-resursus/
mailto:abo@biblioteka.jelgava.lv
https://www.3td.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
mailto:info@biblioteka.jelgava.lv
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-lasitajiem-pieejama-e-gramatu-biblioteka/
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Lai varētu izmantot digitālo bibliotēku un sākt lasīt e-grāmatas, ir nepieciešami e-kataloga autorizācijas dati. 
Lai tos saņemtu, lasītāji aicināti reģistrēties Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Tīmekļvietnē un aizpildīt anketu 
"Tiešsaistē reģistrējies šeit". Autorizācijas dati – lietotājvārds un parole – tiks izsūtīti uz pieprasītāja e-pastu. 
Ar šiem datiem būs iespējams piekļūt bibliotēkas digitālo grāmatu klāstam. 

Vairāk par reģistrāciju, un kā to paveikt soli pa solim 3td.lv e-GRĀMATU bibliotēkā, var uzzināt šeit 

Jautājumu gadījumā lasītāji aicināti sazināties ar Jelgavas Pilsētas bibliotēkas pārstāvi pa tālruni 63046587, 
vai rakstot pa e-pastu abo@biblioteka.jelgava.lv. 

 

Pieredzes stāsts: Islandes bibliotēku fokusā – lietotājs!  

20.10.2021 

https://www.biblioteka.lv/147419-2/ 

Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekta “Pieaugušo 
informācijpratības veicināšana – Islandes bibliotēku pieredze” ietvaros Jelgavas Pilsētas bibliotēkas direktore 
Lāsma Zariņa un datoradministrators Haralds Bukšs guva pieredzi Reikjavīkas bibliotēkās. 

 Portāls Bibliotēka.lv, 20. oktobris, 2021  157 

Ir pirmdienas pēcpusdiena un 
Islande mūs sagaida ar saviem 
ziemeļu vējiem, neparasto 
dabu un skaistu vakaru. Esam 
ielidojuši dienā, kad būs 
redzama ziemeļblāzma. Un 
mums ir cerība to skatīt. Daudzi 
cilvēki pulcējušies pie 
Fahsabloui (Faxaflói) līča. Un 
patiesi to ieraugām, labāk, 
protams, doties prom no 
pilsētas uguņiem, bet arī tagad to redzam. Pirmais vakars pavadīts raugoties zvaigžnotās, ar zaļganu gaismu 
apvītās debesīs. 

Otrdiena. Dodamies uz Reikjavīkas Pilsētas bibliotēku. Tur mūs sagaida Barbara – bibliotēkas direktore un 

projektu menedžeris Brjánn, mūzikas nodaļas bibliotekārs Valgeir. Runājam, diskutējam arī ar pārējiem 

kolēģiem. Reikjavīkas bibliotēkā izveidota Artotēka (lasītājiem iespēja nomāt mākslas darbus). Bibliotēka ir 

plaša un piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus – brīnišķīga mūzikas lasītava ar Džonam Lenonam veltītu laika 

kapsulu, kuru būs jāatver 2040.gadā un tādas pasaulē ir tikai trīs, vinila platēm un daudziem ierakstiem, 

komiksu lasītava, bērnu nodaļa un daudzas meistarošanas iespējas (makerspace). Bibliotekāri aizrautīgi stāsta 

un rāda dažādas pieredzes, ko izmanto bibliotēkas lasītāji. Īpaši izmantota un pieprasīta ir ierakstu studija, 

kuru var lietot ikviens, kuram ir lasītājkarte. Bibliotēkas darbinieki lepojas ar daudzajiem projektiem, kuros 

piedalās, ar jaunām un inovatīvām pieredzēm, kuras izmanto savā ikdienas darbā – dizaina domāšana, dažādu 

ideju realizēšana, eksperimentēšana, lietotāju aptaujas un ieteikumi. 

Islandē ir sajūtama patiesa brīvība, sejas maskas nav obligāti jāvelk, cilvēki ir daudz un droši nāk uz 

bibliotēkām, apmeklē veikalus un kafejnīcas. Pret Covid19 vakcinējušies visi bibliotekāri. 

Dienas noslēgumā stāstam un rādam sižetus par Jelgavas Pilsētas bibliotēku. Esam vienisprātis, ka 

pakalpojumi un bibliotekāru aizrautība mums ir līdzīgi. Mēs varētu vēlēties plašākas telpas un vienkāršākas 

iespējas izmēģinat ko jaunu, eksperimentēt ar piedāvājumu, ja ir interese – turpinām, ja nav – nekas, 

izdomāsim ko citu, ieklausīsimies apmeklētāju vēlmēs. Tomēr mums ir daudz vairāk birokrātisku šķēršļu. Bet 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
https://ieej.lv/3tdregistracija
mailto:abo@biblioteka.jelgava.lv
https://www.biblioteka.lv/147419-2/
https://www.biblioteka.lv/author/admin/
https://www.biblioteka.lv/author/admin/
https://www.biblioteka.lv/147419-2/
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mēs ļoti cenšamies un esam inovatīvi, kolēģiem patika Jelgavas Pilsētas bibliotēkas veidotie video. Skatiet arī 

jūs: Jelgavas Pilsētas bibliotēka – YouTube 

 

Savukārt, Reikjavīkas Pilsētas bibliotēka sadarbībā brīvprātīgo no Ķīnas izveidojuši jauku filmiņu par savu 

bibliotēku:  https://www.youtube.com/watch?v=QSwNqFu2VGQ 

Trešdiena. Ārkārtīgi piesātināta diena. Apmeklējam vienu no 6 Reikjavīkas Pilsētas bibliotēkas 

filiālēm: Gerðuberg. Fantastiska bibliotēka. Te nu mēs redzam ēku, kas celta bibliotēkas vajadzībām, plašas, 

gaišas telpas, īpaši izstrādāts dizains, lai laimīgi būtu gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Redzam arī 

grāmatas latviešu valodā. Īpaša atmosfēra jauniešu nodaļā ar interesantu un uzrunājošu interjeru un grāmatu 

muzejs jeb mistēriju pasaule ar tiiik īpašu atmosfēru. Neticami laba sajūta! 

https://www.youtube.com/channel/UCjUoe7AsY1OCBFGnfbnY_xw
https://www.youtube.com/watch?v=QSwNqFu2VGQ
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/10/202110171410322013690941.jpg


 154 

Turpinājumā sarunas ar kolēģiem par pilsonisko līdzdalību un pasākumiem bibliotēkās. Paldies Dögg 

Sigmarsdóttir un Guðrún Dís Jónatansdóttir par tik labi sagatavotām prezentācijām. Iepazinām bibliotēku 

visā tās daudzpusībā. Uzzinajām, ka projektu un inovāciju nodaļā strādā 12 cilvēki ar izglītību dažādās nozarēs. 

Un to patiesi var just gan tehnoloģiju, gan interjera, dažādu aizraujošu spēļu, lasītveicināšanas daudzveidībā. 

Piemēram, bibliotēkā var piedzīvot detektīvspēli, atrisinot kādu mistēriju, bibliotēkā skolēni var mācīties kopā 

ar atbalsta personālu, bibliotēkā var radīt mūziku vai vienkārši atrasties un socializēties gluži kā viesistabā. 

Ceturtdiena. Ziemeļu mājas (The Nordic House) apmeklējums, kur bibliotēkā kolekcionēti dažādi iespieddarbi 

septiņās ziemeļvalstu valodās. Mūs sagaida Muminu izstāde, kas radīja māju sajūtu, jo Mumini ciemojušies 

arī Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, to atbalsta Somijas vēstniecība. Redzam kārtējo Artotēku, kur bez maksas var 

saņemt kādu mākslas darbu, nepieciešama tikai lasītājkarte (par to gan jāmaksā 12 eiro gadā). Bibliotēku 

septembrī apmeklējuši vairāk kā 1000 apmeklētāji. Tā ir izveidota kā kultūras, izglītības un brīvā laika 

pavadīšanas telpa, par to liecina bibliotēkā atrodošais pianīns, izstādes, jaukas sēdvietas. Arī par šo bibliotēku 

var teikt, ka ļoti skaists dizains, vairākos līmeņos izkārtotas grāmatas un citi iespiedteksti. Patika īpaši 

izveidota lasītājkarte no koka. 

Un noslēgumā apmeklējām Islandes Nacionālo & Universitātes bibliotēku. Pirmie iespaidi: daudz studentu, 

daudz apmeklētāju, daudz jautājumu bibliotekāriem, kuri strādā informācijas centrā. Bibliotēka izceļas ar to, 

ka tās krājumā kopš 1996.gada atrodas Islandes Sieviešu vēstures arhīvs. To dibināja Anna 

Sigurðardóttir kopā ar Svanlaug Baldursdóttir un Else Mia Einarsdóttir – izcilas Islandes sievietes. Sieviešu 

vēstures arhīva mērķis ir reģistrēt, saglabāt un apkopot dokumentus par sieviešu vēsturi, izplatīt šīs zināšanas 

un veicināt pētījumus. Šī ir vienīgā šāda veida kolekcija Islandē. 

Bibliotēkā atrodas plaša Rokrakstu nodaļa ar aptuveni 15 000 rokrakstiem un aptuveni 1300 privātiem 

arhīviem. 

Bibliotēka piedāvā izcilas telpas studijām un pētniecībai kā arī ērtu piekļuvi bibliotēkas materiāliem gan 

elektroniskā, gan drukātā veidā. 

Un visbeidzot, dodoties mājup, baudām Islandes ainavu, kur pļavās ganās zirgi un aitas, kur burbuļo un kūp 

geizeri, kur kalnos izveidojušies gleznaini krāteri, kur savu varenību rāda ūdenskritumi. Brīžiem sajūta kā 

redzot “Mēness ainavu”. Islandes ekonomika balstās galvenokārt uz zvejniecību un zivjapstrādi, alumīnija un 

ferosilikona ražošanu. Pēdējos gados valsts ieņēmumus arvien vairāk papildina tūrisms – īpaši ekotūrisms un 

vaļu vērošana. Islande ir viena no savdabīgākajām pasaules valstīm – līdzīgas tai nav nevienas. Tā valdzina ar 

neskartu dabu un iespēju būt klāt „pasaules rašanās procesos”. 

Klientu apkalpošanas kārtība pašvaldības administrācijā un iestādēs 

 

20.10.2021 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/10/20/klientu-apkalposanas-kartiba-pasvaldibas-

administracija-un-iestades 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, Jelgavas pašvaldības 
administrācija, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iedzīvotājus aicina pakalpojumus pēc iespējas 
saņemt attālināti. Daļa iestāžu ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē neapkalpo, bet citās noteikti 
ierobežojumi. Iestādēs, kurās klienti tiek apkalpoti klātienē, jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, 
tostarp jālieto sejas maska un jāievēro divu metru distance. 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija 

Pašvaldības administrācija, tostarp Klientu apkalpošanas centrs, klātienē pieņem apmeklētājus ar sejas 
masku un derīgu Covid-19 sertifikātu, kas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Apmeklētāju 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/10/20
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/10/20/klientu-apkalposanas-kartiba-pasvaldibas-administracija-un-iestades
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/10/20/klientu-apkalposanas-kartiba-pasvaldibas-administracija-un-iestades
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pieņemšanas laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 17 līdz 19; no otrdienas līdz ceturtdienai no 
pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 17; piektdienās no pulksten 9 līdz 12. 

Klientu apkalpošanas centrā Covid-19 sertifikātu var izdrukāt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
Dokumentus pašvaldībā var iesniegt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv. 

Ar pašvaldības administrācijas speciālistiem var sazināties pa tālruni: 

– Klientu apkalpošanas centrs – 63005522, 63005537; 

– dzīvesvietas deklarēšana – 63005503; 

– Finanšu nodaļa – 63005550; 

– Būvvalde – 63005576; 

– Būvinspekcija – 63005566; 

– Pašvaldības īpašumu pārvalde – 63005518; 

– dzīvokļu jautājumi – 63005523; 

– licencēšanas jautājumi – 63005528; 

– Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde – 63005569; 

– informatīvais izdevums «Jelgavas Vēstnesis» – 63048800. 

Sociālo lietu pārvalde 

Iedzīvotāju pieņemšana iespēju robežās notiek attālināti, tālrunis informācijai 63048914, 63007224, e-pasts 
soc@soc.jelgava.lv. Ārkārtējās situācijas laikā klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa periods beidzas oktobrī vai vēlāk, tas automātiski bez klienta iesnieguma tiek 
pagarināts līdz 28. februārim. 

Pārējām personām iesniegums, pretendējot uz sociālo atbalstu, jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldei, ievietojot 
to pastkastītē pie Informācijas kabineta (115. kabinets), nosūtot pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv (jāparaksta ar 
drošu elektronisko parakstu), iesniedzot caur portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei» 
vai nosūtot pa pastu klienta oriģināli parakstītu iesniegumu, adrese: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža 
Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001. 

Bāriņtiesa 

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka pa tālruni 63081700. 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus aicina saņemt attālināti – elektroniski portālā www.latvija.lv vai pa e-
pastu dzimt@dome.jelgava.lv (dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu, adrese: 
Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001. 

Reģistrēt dzimšanas, laulību un miršanas faktu klienti var tikai pēc pieraksta, iepriekš piesakoties pa tālruni 
63080522. 

Iestāde «Pilsētsaimniecība» 

Apmeklētājiem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63084470, apmeklējuma laikā obligāti jālieto sejas maska un 
jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. 

Nodevu samaksa, inženiertopogrāfisko plānu, būvniecības ieceru, tehnisko noteikumu, atzinumu izsniegšana 
vai saskaņošana notiek elektroniski. 
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Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana organizēta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Apmeklējuma laikā 
jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Izvērtējot pakalpojuma nozīmību, 
noteikts: ja pakalpojuma pieprasītājs nevar uzrādīt Covid-19 sertifikātu, viņam jābūt identificējamam. 
Apbedīšanas pakalpojumus var saņemt no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 15 līdz 17 un piektdienās 
no pulksten 12.30 līdz 14. Tālrunis informācijai 29238810, 63023845. 

Jelgavas kultūras nams 

Jelgavas kultūras nams pieejams, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. 
Izņēmums ir bērni līdz 12 gadiem, kuri dodas uz kādu no iestādes «Kultūra» amatiermākslas kolektīvu 
individuālajiem mēģinājumiem. Bērniem no 12 gadu vecuma pie ieejas jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts 
vai pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvs rezultāts. 

Jelgavas bibliotēkas 

Bibliotēkas aicina lasītājus izmantot iespēju grāmatas rezervēt e-katalogā Tīmekļvietnē 
www.jelgavasbiblioteka.lv. Klātienē pakalpojumi pieejami tikai reģistrētajiem lietotājiem. Datoru bibliotēkās 
var izmantot ne ilgāk par 30 minūtēm. Bibliotēkās notiekošos pasākumus un lasītavu var apmeklēt, tikai 
uzrādot Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. 

reģionālais Tūrisma centrs 

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un mājā Vecpilsētas ielā 14 klātienē tiek uzņemti apmeklētāji tikai 
ar derīgu Covid-19 sertifikātu. 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 

Muzeja pakalpojumi klātienē pieejami, uzrādot Covid-19 sertifikātu. Izņēmums ir bērni līdz 12 gadu 
vecumam, kuri muzeju apmeklē pieaugušā pavadībā. Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda pēdējo 72 stundu 
laikā veikta skrīninga testa negatīvs rezultāts vai Covid-19 sertifikāts. 

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» 

Ārkārtējās situācijas laikā klienti tiek apkalpoti tikai attālināti. Dzīvokļu īpašnieki ar apsaimniekotāju aicināti 
sazināties telefoniski vai elektroniski, izmantojot uzņēmuma informatīvo sistēmu. JNĪP Klientu apkalpošanas 
daļas tālrunis – 63021828. Mājas pārvaldnieku tālruņa numuri pieejami Tīmekļvietnē www.nip.lv, sadaļā 
«Kontakti». 

SIA «Jelgavas ūdens» 

Iedzīvotāji aicināti pakalpojumus saņemt attālināti. Abonentu apkalpošanas daļa – e-pasta adrese dati@ju.lv, 
tālrunis 63022886; biroja administratore – e-pasta adrese jelgavas.udens@ju.lv; tālrunis 63023575. Klātienē 
pieņem apmeklētājus ar Covid-19 sertifikātu. 

 

Īvāne, Baiba. Kalniem pāri jeb īsas pārdomas par projekta “Zenit stāsti” norisi Jelgavā. Skolas vārds, 2021. 

gada rudens. 

https://skolasvards.lv/etc/skolas_biblioteka_27_10 

 

  

https://skolasvards.lv/etc/skolas_biblioteka_27_10
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 11.2021. 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 16 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 64 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1448 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 871 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 652 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  2 

www.zz.lv  0 

www.jelgavniekiem.lv 0 

www.novaja.lv  0 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 3 

Citi (news.lv) 1 

Kopā 6 

 

Bibliotēkas atsākušas apmeklētāju apkalpošanu klātienē  

16.11.2021 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-atsakusas-apmekletaju-apkalposanu-

klatiene/ 

No šīs nedēļas Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu 

un jauniešu bibliotēka "Zinītis"– atsākušas apmeklētāju apkalpošanu klātienē. Bibliotēkās var apmainīt 

iespieddarbus, izmantot lasītavas pakalpojumus un datorus līdz 30 minūtēm, kā arī saņemt citus bibliotēkas 

sniegtos pakalpojumus. Bibliotēkas darbojas zaļajā režīmā, tas nozīmē, ka apmeklētājiem, ierodoties 

bibliotēkā, ir jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Taču tiem 

lasītājiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāts un viņi nevar apmeklēt bibliotēku klātienē, bibliotēkas piedāvā 

pakalpojumus bezkontakta režīmā. 

Visiem apmeklētājiem bibliotēku telpās ir jāievēro savstarpēja 2 metru distance (izņemot vienas 
mājsaimniecības pārstāvjus) un jālieto sejas maskas (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam). Bērni līdz 12 gadu 
vecumam bibliotēku var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas 
sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. 

Tie jelgavnieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ir iespēja saņemt grāmatas un 
žurnālus bezkontakta režīmā: 

 zvanot pa tālruni 63046587 un pasūtot nepieciešamās grāmatas. 
 nosūtot vēlamo grāmatu sarakstu pa e-pastu abo@biblioteka.jelgava.lv, obligāti norādot savu 

tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu vai lasītāja kartes numuru. 
 pasūtot grāmatas e-katalogā https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx. 

Par pasūtīto izdevumu saņemšanu bibliotēkas darbinieki sazināsies ar katru lasītāju individuāli un vienosies 
par pasūtījuma saņemšanu ārpus bibliotēkas! 

Filiālbibliotēku kontaktinformācija: 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-atsakusas-apmekletaju-apkalposanu-klatiene/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/bibliotekas-atsakusas-apmekletaju-apkalposanu-klatiene/
mailto:abo@biblioteka.jelgava.lv
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
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 Pārlielupes bibliotēka: 

Tālrunis: 63011829 
e-pasts: parlielupe@biblioteka.jelgava.lv 

 Miezītes bibliotēka: 

Tālrunis: 63083151 
e-pasts: miezite@biblioteka.jelgava.lv 

 Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis": 

Tālrunis: 63029093 

e-pasts: Zinitis@biblioteka.jelgava.lv 

Ja vēl neesi bibliotēkas lietotājs - reģistrējies attālināti, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu bibliotēkas 
Tīmekļvietnē http://www.jelgavasbiblioteka.lv/ un saņem piekļuves datus e-katalogam, 3td grāmatu 
bibliotēkai, datubāzēm Letonika.lv, EBSCO un Britannica. 

Bibliotēkas turpina nodrošināt arī attālinātos pakalpojumus un konsultācijas. 

Ar vadlīnijām bibliotēku darbībai no 15.novembra var iepazīties šeit.  

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas darba laiks valsts svētku nedēļā: 

Otrdien: no pulksten 10.00 – 18.00 

Trešdien: no pulksten 10.00 – 17.00 

Svētdien: no pulksten 10.00 – 17.00 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" darba laiks valsts svētku nedēļā: 

Otrdien: no pulksten 10.00 – 18.00 

Trešdien: no pulksten 10.00 – 17.00 

Sestdien: no pulksten 9.00 – 14.00 

Pārlielupes bibliotēkas un Miezītes bibliotēkas darba laiks valsts svētku nedēļā: 

Otrdien: no pulksten 10.00 – 18.00 

Trešdien: no pulksten 10.00 – 17.00 

Sestdien: no pulksten 10.00 – 17.00 

 

Bibliotēka piedāvā tiešsaistes konsultācijas datora un viedierīču lietošanas prasmju uzlabošanai un 

nodarbības datubāzu iepazīšanai 

 

23.11.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-tiessaistes-konsultacijas-datora-

un-viediericu-lietosanas-prasmju-uzlabosanai-un-nodarbibas-datubazu-iepazisanai/ 

 

mailto:parlielupe@biblioteka.jelgava.lv
mailto:miezite@biblioteka.jelgava.lv
mailto:Zinitis@jzb.jelgava.lv
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-15-novembra-atsaksies-kulturas-pasakumu-norise-un-kulturvietu-darbiba-epidemiologiski-drosaja-rezima
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-tiessaistes-konsultacijas-datora-un-viediericu-lietosanas-prasmju-uzlabosanai-un-nodarbibas-datubazu-iepazisanai/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/biblioteka-piedava-tiessaistes-konsultacijas-datora-un-viediericu-lietosanas-prasmju-uzlabosanai-un-nodarbibas-datubazu-iepazisanai/
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Pilsētas bibliotēka aicina jelgavniekus 

pieteikties bezmaksas tiešsaistes 

individuālajām konsultācijām par datora vai 

viedtālruņa izmantošanu ikdienas, darba vai 

mācību vajadzībām. Iedzīvotāji attālināti tiks 

konsultēti par viedierīču un datora lietošanu, 

par komunālo rēķinu apmaksu, kā arī 

interneta izmantošanu un citiem aktuāliem 

digitālo rīku jautājumiem. Pieteikuma 

anketa konsultācijām pieejama elektroniski, 

kā arī interesenti var pieteikties, zvanot pa 

tālruni 63007747. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka piedāvā arī 
attālinātas nodarbības 7.–12. klašu skolēniem "Virtuālie bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām". Nodarbības 
tiek piedāvātas klašu grupām. Piedalīties nodarbībās varēs arī darba dienu vakaros, ne tikai mācību stundu 
laikā.  Šajās nodarbībās skolēni varēs apgūt informācijas meklēšanu Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, 
uzzināt vairāk par datubāzēm, to izmantošanu un pilnveidot savas informācijas meklēšanas prasmes 
drošticamos informācijas avotos. Nodarbībās iegūtās zināšanas skolēniem atvieglos un dažādos mācību 
procesu. 

Skolotāji aicināti pieteikt klases nodarbībām, aizpildot pieteikuma anketu.* 

 Visi Jelgavas Pilsētas bibliotēkas nodarbību piedāvājumi pieejami šeit. 

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, nodarbības un konsultācijas varētu notikt bibliotēkā vai 
skolā. Nodarbības vadīs bibliotekāres ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu. 

*Personas datu apstrāde tiks veikta, lai sazinātos ar klientu. Personas dati netiks uzglabāti. 

Foto: pixabay.com 

Informācija: Jelgavas Pilsētas bibliotēka 

 

Juris Zēbergs: «Es gleznoju ar fotoaparātu» 

17.11.2021 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17/juris-zebergs-es-gleznoju-ar-fotoaparatu 

«Pēdējos gados es daudz fotografēju Jelgavu. Staigāju kājām, un gribas bildēt. Man patīk atrast nostūrus, 

gaismas un rakursus. Man ir interesanti parādīt skatītājam savu domu gājienu. Nav jau gluži tā, ka šajā 

saspīlētajā laikā neuzspīd arī kāds gaismas stars. Esmu apkopojis simts krāsu un melnbaltas fotogrāfijas ar 

Jelgavas skatiem un izdevis reprezentatīvu grāmatiņu,» saka fotogrāfs Juris Zēbergs, kura izstāde un 

fotoalbums «Skatiens klīst pilsētā» vēl gaida pagaidām atliktos atklāšanas svētkus. 

Gatavojoties šai izstādei, fotogrāfs nopietni pievērsās tieši darbu pasniegšanas formai. Piemēram, trīspadsmit 
darbi ir veidoti autortehnikā, kam pamatā ir dekupāžas princips – fotogrāfiju izdrukā uz papīra, tad pielīmē 
koka dēļu pamatnei un papildus apstrādā. Šāds darbs līdzinās gleznai. «Neesmu gleznotājs, taču mani ļoti 
saista glezniecība. Tāpēc bieži savas fotogrāfijas drukāju uz auduma vai citiem materiāliem. Es 
eksperimentēju, un var teikt, ka gleznoju ar fotoaparātu,» saka J.Zēbergs. Desmit izstādes darbi sagatavoti 
klasiski – rāmjos, ar stiklu un paspartū. Taču arī tas nav vienkārši – ja rāmim vai attēlu iekļaujošajam papīram 
nav īstais tonis, tas jāpārkrāso. 

Fotogrāfs atzīst, ka mūsdienu pasaulē daudz kas balstās uz projektiem. Arī viņš pēdējos četros gados tos 
regulāri iesniedz Jelgavas Kultūras padomes projektu konkursā un iegūto finansējumu iegulda radošos 

https://form.jotform.com/202472882236053
https://form.jotform.com/210632348449356
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/visi-piedavajumi/
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17/juris-zebergs-es-gleznoju-ar-fotoaparatu
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darbos. No šī konkursa daļēji ir finansēts arī fotoalbums «Skatiens klīst pilsētā». J.Zēbergs uzsver, ka tikai pats 
finansiāli nevarētu atļauties albumu nodrukāt, taču daļa līdzekļu ir paša, trūkstošie – dāvinājums no «Kanclera 
nama». Paldies viņš saka arī Puķu Ievai, kuras mākslinieciskais redzējums bija īpaši svarīgs, grāmatu 
maketējot. 

J. Zēbergs vasarā kā uzņēmējs pieteicās skolēnu nodarbinātības programmā: «Strādāt darbnīcā aicināju ar 
domu, ka cilvēks šeit var kaut ko iemācīties. Varbūt viņš pat atradīs savu ceļu dzīvē.» Tā pie meistara jaunas 
zināšanas guva vidusskolēni Adriāna un Armands, kuri fotogrāfam palīdzēja sagatavot darbus izstādei, un viņu 
ieguldījums ir arī grāmatas maketā. 

Savā grāmatā J.Zēbergs aicina viņam pievienoties desmit gadu garā pastaigā pa Jelgavu visos gada un 
diennakts laikos. Fotogrāfijās redzamie objekti ir jelgavniekiem labi zināmi, bet tajā pašā laikā meistars aicina 
pilsētu vērot no viņa skatpunkta. Gandrīz par katru vietu ir savs stāsts – kad fotografēts, kādas emocijas vai 
notikums ar bildi saistās. 

J. Zēbergs savu darbu parādīšanu skatītājiem allaž cenšas atklāt ar kādu interesantu pavērsienu, un arī šīs 
pārceltās izstādes atklāšanai bija uzrunāti četri dzejnieki. Savukārt pagājušā gada maijā J.Zēbergs skatītājus 
ar savu daiļradi iepazīstināja virtuāli. Apkopojot fotogrāfijas, kas tapušas pēdējo septiņu gadu laikā, viņš 
izveidoja apjomīgu virtuālo izstādi ar Jelgavas pilsētvides skatiem «Mana pilsēta – Jelgava». 

Fotogrāfs uzsver, ka nekas nav beidzies un svētki jelgavniekiem tiks sarīkoti: «Tā kā tas ir projekts, man 
jāparāda, ko esmu izdarījis. Man patīk dot, un gribu, lai cilvēki skatās un smaida.» Grāmata tiks dāvināta 
Jelgavas Pilsētas bibliotēkai, bet šobrīd to var iegādāties pilsētas grāmatnīcās. Par nākotnes plāniem J.Zēbergs 
saka: «Turpināšu bildēt Jelgavu.». 

Izstādes 

17.11.2021 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17/izstades 

- Līdz 30. novembrim – TLMS «Dardedze» izstāde «Daba iedvesmo». Dagnijas Jakobsones dabas foto kā 

iedvesmas avots krāsu un faktūru spēlēm tekstilijās. Studijas vadītāja – Ingrīda Ozolniece (kultūras nama 

1. stāva galerijā). 

- Līdz 30. novembrim – JVPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas plenēra un vasaras darbu izstāde. Studijas 

vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klapers (kultūras nama 2. stāvā). 

- Līdz 30. novembrim – Jelgavas Mākslas skolas izstāde «Dažādie putni» (ZRKAC 1. stāva foajē). 

- Līdz 2. decembrim – Anitas Jansones-Zirnītes izstāde «Burtnieka viļņi» 

(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī). 

- No 1. līdz 31. decembrim – virtuālā izstāde bibliotēkas tīmekļvietnē «Par dāvanām domājot». 

- No 1. līdz 31. decembrim – mākslinieku grupas (Ilze Ezerniece, Anna Kaltigina, Ludmila Grīnberga, Vita 

Makra, Ivanda Spulle-Meiere, Inta Paulsone, Asnate Marts Zutere, Inga Rudzīte, Jana Mikosa, Anda Buškevica, 

Dita Veģe, Nellija Skujeniece, Inita Vilks) gleznu izstāde «Iebrauc manā dārzā kluss…» (Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkas izstāžu galerijā). 

- No 1. līdz 30. decembrim – Jelgavas Mākslas skolas izstāde «Pilis, arhitektūra» (Pārlielupes bibliotēkā). 

- Līdz 10. decembrim – izstāde «Sargāt. Mīlēt. Kalpot»: eksponāti no Olaines vēstures un mākslas muzeja 

krājuma (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»). 

- No 10. decembra līdz 15. janvārim – Ilzes Rēderes gleznu izstāde (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»). 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17/izstades
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- No 3. decembra līdz 30. janvārim – Ligitas Caunes gleznu izstāde (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī). 

 

Jelgavas valstspilsētas pasākumu plans 

17.11.2021 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17/jelgavas-valstspilsetas-pasakumu-plans 

20. novembrī 

- Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā). 

25. novembrī 

- Aizmāršīgo lasītāju diena. Iespēja nodot grāmatas bez kavējuma naudas (Jelgavas bibliotēkās). 

26. novembrī 

- Pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem». Pārcelts no 10. novembra. Biļešu 

cena – 3–5 € (kultūras namā).* 

27. novembrī 

- Kino: «Emīlija. Latvijas preses karaliene». Pārcelts no 7. novembra. Pulksten 12 – 

1. un 2. sērija; pulksten 15 – 3. un 4. sērija; pulksten 18 – 5. un 6. sērija. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).* 

28. novembrī 

- Pulksten 17 – koncertprogramma «Satikt Čaku»: J.Lūsēns, Z.Muktupāvels un J.Strazdiņš. Pārcelts no 

31. oktobra. Biļešu cena – 6–10 € (kultūras namā).* 

30. novembrī 

- Pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās «Domājot par Latviju» (Jelgavas Pilsētas bibliotēkas lasītavā). 

2. decembrī 

- Pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra izrāde «Nākošpavasar». Pārcelts no 4. novembra. Biļešu cena – 14–

18 € (kultūras namā).* 

4. decembrī 

- Pulksten 19 – grupas «Baltie lāči» koncertprogramma «Tirgus stāsti». Pārcelts no 5. novembra. Biļešu cena – 

12–18 € (kultūras namā).* 

10. decembrī 

- Pulksten 19 – Valters Pūce un Dainis Tenis koncertprogrammā «Radīts Latvijā». Biļešu cena – 12–18 € 

(kultūras namā).* 

- Pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde: Antonio Buero Valjeho lugas «Liesmojošā tumsa» 

audioizrāde ar vizuālu prologu un epilogu. Pārcelts no 29. oktobra. Režisore – A.Treija, skaņu režisors – 

P.Straume. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā «Rota»).* 

11. decembrī 

- Pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde: Antonio Buero Valjeho lugas «Liesmojošā tumsa» 

audioizrāde ar vizuālu prologu un epilogu. Pārcelts no 30. oktobra. Režisore – A.Treija, skaņu režisors – 

P.Straume. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā «Rota»).* 

https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17
https://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2021/11/17/jelgavas-valstspilsetas-pasakumu-plans
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12. decembrī 

- Pulksten 19 – Andrejs Osokins un Katrīna Gupalo koncertprogrammā «Mēness starus stīgo». Pārcelts no 

12. novembra. Biļešu cena – 6–10 € (kultūras namā).* 

15. decembrī 

- Pulksten 19 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Tomēr jāpadomā». Pārcelts no 3. novembra. Biļešu 

cena – 6–10 € (kultūras namā).* 

16. decembrī 

- Jauno grāmatu diena (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā). 

30. decembrī 

- Aizmāršīgo lasītāju diena. Iespēja atdot grāmatas bez kavējuma naudas (Jelgavas bibliotēkās). 

Iepriekš iegādātās biļetes uz pasākumiem ir derīgas vai nododamas 

«Biļešu paradīzes» kasēs. 

* Zaļais pasākums – ieeja, uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, 

kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu. Kopā ar sertifikātu obligāti jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. 

Pasākumi tiek rīkoti atbilstoši MK noteikumiem Nr.662 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai». Saskaņā ar MK noteikumiem var tikt veiktas izmaiņas pasākumu norises 

kārtībā. Aicinām sekot līdzi informācijai vietnē www.kultura.jelgava.lv. 

 

Bibliotēkas aicina izmantot e-resursus 

 09.11.2021 

https://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2021/11/09/bibliotekas-aicina-izmantot-e-resursus 

Saskaņā ar izmaiņām rīkojumā par ārkārtējo situāciju, kā dēļ ieviesti stingrāki drošības pasākumi, lai 
samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, apmeklētājiem ir slēgtas visas Jelgavas novada bibliotēkas. 
Iespieddarbu nodošanas termiņš tiek pagarināts automātiski, un lasītāji aicināti aktīvāk izmantot visus 
pieejamos e-resursus. 

Noteikts, ka bibliotēkas klātienes apmeklējumam ir slēgtas līdz 15. novembrim. Par turpmāko kārtību lasītāji 
aicināti interesēties, sekojot līdzi aktuālajai informācijai bibliotēku lapās «Facebook». 

Tikmēr lasītāji mudināti aktīvāk izmantot visus pieejamos e-resursus. Ir pieejama 3td.lv e-GRĀMATU 
bibliotēka – tā ir iespēja lasīt dažāda žanra jaunākos un aktuālākos latviešu un ārzemju autoru darbus bez 
maksas un piekļūt tiem no mājām. Lai varētu izmantot digitālo bibliotēku un sākt lasīt e-grāmatas, 
nepieciešami e-kataloga autorizācijas dati. Tos var saņemt, reģistrējoties Jelgavas Pilsētas bibliotēkas 
Tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv un aizpildot anketu «Tiešsaistē reģistrējies šeit», bet par reģistrāciju 
var konsultēties arī sava pagasta bibliotēkā. Autorizācijas dati – lietotājvārds un parole – tiks izsūtīti uz 
pieprasītāja e-pasta adresi. Ar šiem datiem varēs piekļūt bibliotēkas digitālo grāmatu klāstam. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Tīmekļvietnē pieejama arī informācija par citām datubāzēm. Piemēram, 
bibliotēka abonē EBSCO e-žurnālu un e-grāmatu datubāzi, kas būs noderīga svešvalodu pratējiem. Angļu 
valodas pilnveidošanai un interesantas informācijas iegūšanai noderīga būs «Britannica Library», bet latviešu 
valodā pieejama datubāze Letonika.lv. Arī par piekļuvi šīm datubāzēm var interesēties Jelgavas Pilsētas 
bibliotēkā pa tālruni 63046587 vai pa e-pastu abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv. 

 

https://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2021/11/09
https://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2021/11/09/bibliotekas-aicina-izmantot-e-resursus
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JPB PUBLIKĀCIJU PĀRSKATS 12.2021. 

 Tīmekļvietnē ievietotās ziņas – 20 
 Sociālajos tīklos ievietotās ziņas (Facebook, Draugiem, Twitter, Instagram) – 61 
 Facebook JPB sekotāju skaits – 1453 
 Draugiem JPB sekotāju skaits – 869 
 Twitter JPB sekotāju skaits – 653 

 

Medijos ievietotās ziņas 

Avots Publikāciju 
skaits 

www.jelgava.lv  4 

www.zz.lv  2 

www.jelgavniekiem.lv 0 

www.novaja.lv  0 

Jelgavas Vēstnesis (news.lv) 0 

Citi (news.lv) 1 

Kopā 7 

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ielūdz uz tikšanos ar rakstnieci Ingunu Baueri 

11.12.2021 

https://arhivs.zz.lv/raksts/262886 

 

Pilsētas bibliotēka ielūdz uz tikšanos ar rakstnieci Ingūnu Baueri 

08.12.02021 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-ieludz-uz-tiksanos-ar-rakstnieci-ingunu-
baueri/ 

12. decembrī pulksten 13 Jelgavas Pilsētas bibliotēkā notiks lasītāju tikšanās ar vairāku grāmatu autori Ingunu 
Baueri. 

Autore sarakstījusi vairāk kā 20 
kultūrvēsturisku, biogrāfisku un 
dzimtas romānu par Latvijā 
ievērojamām personām: par Kārļa 
Skalbes, Ata Kronvalda, brāļu 
Kaudzīšu, Andreja Pumpura un citu 
nozīmīgu personību dzīvi. 

Tikšanās ar lasītāju iemīļoto 
rakstnieci notiek Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā 
projekta "Literatūra kā vērtība" 
ietvaros bibliotēkas Krišjāņa Barona 
zālē. 

Tikšanās notiek zaļajā režīmā, tās 
apmeklētājiem jāuzrāda 
sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.jelgavniekiem.lv/
http://www.novaja.lv/
https://arhivs.zz.lv/raksts/262886
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-ieludz-uz-tiksanos-ar-rakstnieci-ingunu-baueri/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/pilsetas-biblioteka-ieludz-uz-tiksanos-ar-rakstnieci-ingunu-baueri/
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kopā ar personu apliecinošu dokumentu, izstādes norises vietā jāievēro divu metru distance (izņemot vienas 
mājsaimniecības pārstāvjus), kā arī jālieto sejas maska. 

Pasākuma apmeklētāji piekrīt, ka tikšanās laikā var tikt veikta foto uzņemšana. 

 

Bibliotēka maina kārtību kādā tiek nododtas un paņemtas grāmatas 

30.11.2021 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-
panemtas-gramatas/ 

Lai ierobežotu 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 paņemtās 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 termiņu 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. 

 

Juris Zēbergs: "Es gleznoju ar fotoaparātu" 

19.11.2021. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/juris-zebergs-es-gleznoju-ar-fotoaparatu/ 

"Pēdējos gados es daudz fotografēju Jelgavu. 

Staigāju kājām, un gribas bildēt. Man patīk 

atrast nostūrus, gaismas un rakursus. Man ir 

interesanti parādīt skatītājam savu domu 

gājienu. Nav jau gluži tā, ka šajā saspīlētajā laikā 

neuzspīd arī kāds gaismas stars. Esmu apkopojis 

simts krāsu un melnbaltas fotogrāfijas ar 

Jelgavas skatiem un izdevis reprezentatīvu 

grāmatiņu," saka fotogrāfs Juris Zēbergs, kura 

izstāde un fotoalbums "Skatiens klīst 

pilsētā" vēl gaida pagaidām atliktos atklāšanas 

svētkus. 

Gatavojoties šai izstādei, fotogrāfs nopietni pievērsās tieši darbu pasniegšanas formai. Piemēram, trīspadsmit 

darbi ir veidoti autortehnikā, kam pamatā ir dekupāžas princips – fotogrāfiju izdrukā uz papīra, tad pielīmē 

koka dēļu pamatnei un papildus apstrādā. Šāds darbs līdzinās gleznai. "Neesmu gleznotājs, taču mani ļoti 

saista glezniecība. Tāpēc bieži savas fotogrāfijas drukāju uz auduma vai citiem materiāliem. Es 

eksperimentēju, un var teikt, ka gleznoju ar fotoaparātu," saka J.Zēbergs. Desmit izstādes darbi sagatavoti 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/biblioteka-maina-kartibu-kada-tiek-nodotas-panemtas-gramatas/
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/juris-zebergs-es-gleznoju-ar-fotoaparatu/
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klasiski – rāmjos, ar stiklu un paspartū. Taču arī tas nav vienkārši – ja rāmim vai attēlu iekļaujošajam papīram 

nav īstais tonis, tas jāpārkrāso. 

Fotogrāfs atzīst, ka mūsdienu pasaulē daudz kas balstās uz projektiem. Arī viņš pēdējos četros gados tos 

regulāri iesniedz Jelgavas Kultūras padomes projektu konkursā un iegūto finansējumu iegulda radošos 

darbos. No šī konkursa daļēji ir finansēts arī fotoalbums "Skatiens klīst pilsētā". J.Zēbergs uzsver, ka tikai pats 

finansiāli nevarētu atļauties albumu nodrukāt, taču daļa līdzekļu ir paša, trūkstošie – dāvinājums no "Kanclera 

nama". Paldies viņš saka arī Puķu Ievai, kuras mākslinieciskais redzējums bija īpaši svarīgs, grāmatu 

maketējot. 

J. Zēbergs vasarā kā uzņēmējs pieteicās skolēnu nodarbinātības programmā: "Strādāt darbnīcā aicināju ar 

domu, ka cilvēks šeit var kaut ko iemācīties. Varbūt viņš pat atradīs savu ceļu dzīvē." Tā pie meistara jaunas 

zināšanas guva vidusskolēni Adriāna un Armands, kuri fotogrāfam palīdzēja sagatavot darbus izstādei, un viņu 

ieguldījums ir arī grāmatas maketā.    

Savā grāmatā J.Zēbergs aicina viņam pievienoties desmit gadu garā pastaigā pa Jelgavu visos gada un 

diennakts laikos. Fotogrāfijās redzamie objekti ir jelgavniekiem labi zināmi, bet tajā pašā laikā meistars aicina 

pilsētu vērot no viņa skatpunkta. Gandrīz par katru vietu ir savs stāsts – kad fotografēts, kādas emocijas vai 

notikums ar bildi saistās. 

J. Zēbergs savu darbu parādīšanu skatītājiem allaž cenšas atklāt ar kādu interesantu pavērsienu, un arī šīs 

pārceltās izstādes atklāšanai bija uzrunāti četri dzejnieki. Savukārt pagājušā gada maijā J.Zēbergs skatītājus 

ar savu daiļradi iepazīstināja virtuāli. Apkopojot fotogrāfijas, kas tapušas pēdējo septiņu gadu laikā, viņš 

izveidoja apjomīgu virtuālo izstādi ar Jelgavas pilsētvides skatiem "Mana pilsēta – Jelgava". 

Fotogrāfs uzsver, ka nekas nav beidzies un svētki jelgavniekiem tiks sarīkoti: "Tā kā tas ir projekts, man 

jāparāda, ko esmu izdarījis. Man patīk dot, un gribu, lai cilvēki skatās un smaida." Grāmata tiks dāvināta 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkai, bet šobrīd to var iegādāties pilsētas grāmatnīcās. Par nākotnes plāniem J.Zēbergs 

saka: "Turpināšu bildēt Jelgavu." 

Juris Zēbergs uzskata, ka šis laiks mums visiem varētu nest arī ko labu: "Bijām pārāk trakā skrējienā. Domāju, 

bija laiks apstāties. Piemēram, es, nedomājot par termiņiem un nepadarītiem darbiem, šogad mierīgi varēju 

strādāt pie izstādes bildēm un grāmatas." 

Foto: Jelgava.lv 

Informācija sagatavota 

Sabiedrisko attiecību pārvaldē 

 

Bibliotēkā skatāmi amatnieku darbi 

15.12.2021 

https://zz.lv/miezites-biblioteka-skatami-amatnieku-darbi/ 

Līdz 8. janvārim Miezītes bibliotēkā notiek izstāde “Ziemas saule”, kurā aplūkojami Jaunpils Amatu mājas 
amatnieku darbi, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.. 

https://zz.lv/miezites-biblioteka-skatami-amatnieku-darbi/
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Miezītes bibliotēka aicina iepriecināt sirdi ar siltiem, 
saulainiem, krāšņiem un rakstainiem sveicieniem no 
Jaunpils. Izstādē “Ziemas saule” var iepazīties ar Jaunpils 
Amatu mājas amatnieku veikumu – tautiskām rotām, 
segām, apģērbiem un citiem darinājumiem.  

Izstāde notiek “zaļajā režīmā”, tādēļ apmeklētājiem 
nepieciešams uzrādīt derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, 
kurš apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā 
pārslimošanu. Kopā ar sertifikātu jāuzrāda arī personu 
apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Izstādes norises 
vietā jāievēro divu metru distance (izņemot vienas 
mājsaimniecības pārstāvjus), kā arī jālieto sejas maska.  

Foto: Miezītes bibliotēka 

Atver durvis pasakai bērnu jauniešu bibliotēkā “Zinītis”. 

 

19.12.2021 

https://zz.lv/atver-durvis-pasakai-bernu-un-jauniesu-biblioteka-zinitis/ 

Līdz 17. janvārim bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” 
Jelgavā, Zemgales prospektā 7 aplūkojama mākslinieces 
Agijas Stakas pasaku dekorāciju, skiču un grāmatu izstāde 
“Atver durvis pasakai”. Izstādē ikviens var iepazīties ar 
autores darbiem, kā arī nofotografēties mākslinieces 
radītajās ilustrācijās un dekorācijās, informē Jelgavas 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. 

Latvijā pazīstamā un dzīvespriecīgā māksliniece, bērnu 
grāmatu ilustratore un rakstniece A.Staka zīmējumus 
grāmatām rada jau no 1991. gada. Kopš tā laika ilustrētas 
gandrīz 200 grāmatas – gan latviešu un cittautu pasakas, gan 
autoru darbi, gan mākslinieces pašas sarakstīta un ilustrēta pasaka “Āpsēns Pēcis negrib mazgāties”. Grāmatu 
ilustrēšana, pastkaršu un grāmatzīmju veidošana ir mākslinieces sirdslieta, tāpat kā meditatīvie zīmējumi. 
Māksliniece regulāri rīko savu grāmatu ilustrāciju izstādes un tiekas ar lasītājiem. Jāpiebilst, ka viņa jau šogad 
ir tikusies ar bērniem “Zinītī”. 

“Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” ir skaistākā un modernākā bibliotēka, kurā esmu bijusi. Ar 
speciālu kluso istabu, ar galda spēlēm, ko izsniedz kā grāmatas uz mājām. Ar silto grīdu mazajiem un 
elektronisku zīmējamo galdu. Ar grāmatu liftu un iespēju pašam bērnam piereģistrēt izdevumus, ar 
pīkstuļvārtiem un legosienu – man tas viss bija kas jauns. Vareni! Paldies burvīgajām bibliotekārēm par 
uzaicinājumu uzstāties! Nav melots – Jelgava ir pilsēta izaugsmei!” tā pēc viesošanās “Zinītī” savā “Facebook” 
lapā rakstīja māksliniece. 

A. Stakas ilustrētās grāmatas, kuras ir pieejamas Jelgavas bibliotēkās, var atrast ŠEIT.   

Šajā izstādē ikviens interesents varēs ne tikai aplūkot mākslinieces darbus, bet arī nofotografēties ilustrētajās 
pasaku dekorācijās, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. 

https://zz.lv/atver-durvis-pasakai-bernu-un-jauniesu-biblioteka-zinitis/
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx?q=Staka%2C+Agija&language=&materialType=&year=&l=1&l=22&l=13&l=42&l=18&l=20&l=15&l=24&l=21&l=39&l=16&l=17&l=19&l=8&l=25&l=10&l=7&l=11&l=27&l=28&l=30&l=14&l=12&l=40&l=35&l=31&l=36&l=33&l=32&l=34&l=38&l=37&l=9&l=52&l=46&l=4&l=2&l=54&l=6&l=47&l=50&l=48&l=44&l=49&l=51&l=53&l=56&l=55&l=57&l=45&l=3&l=58&c=1&c=2


 167 

Bibliotēkas apmeklētājiem, tai skaitā bērniem no 12 gadiem, ir jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts 
kopā ar personu apliecinošu dokumentu, izstādes norises vietā jāievēro divu metru distance (izņemot vienas 
mājsaimniecības pārstāvjus), kā arī jālieto sejas maska. Bērniem līdz 11 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda. 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis” darba laiks pirmdienās, trešdienās un piektdienās ir no pulksten 10 
līdz 18, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20 un sestdienās no pulksten 9 līdz 14, svētdienās 
bibliotēka ir slēgta. 

Foto: Bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” 

Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laiks svētkos 

18.12.2017. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-

svetkos-1/ 

Jelgavas pilsētas bibliotēkām Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas laikā mainīts darba laiks. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka no 23. decembra līdz 26. decembrim būs slēgta. Bibliotēkas filiāles - bērnu 
bibliotēka „Zinītis”, Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka pirmssvētku dienā, 23. decembrī, strādās no 
plkst. 10.00 līdz 15.00, bet Ziemassvētku laikā no 24. decembra līdz 26. decembrim bibliotēkas būs slēgtas. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka no 30. decembra līdz 1. janvārim būs slēgta, savukārt 30. decembrī apmeklētājiem 
būs iespējams apmeklēt pilsētas bibliotēkas filiāles no plkst. 10.00 līdz 15.00, bet no 31. decembra līdz 1. 
janvārim visas bibliotēkas būs slēgtas.  

29. decembris ir mēneša pēdējā piektdiena, kad pilsētas bibliotēkās notiks Spodrības diena un tās 
apmeklētājiem būs slēgtas. 

Informācija sagatavota Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

 

Kas? Kur? Kad? 

30.12.2021 

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/12/30/kas-kur-kad 

Plenēra un vasaras darbi 

JVPPI “Kultūra” Tautas gleznošanas studijas izstāde Jelgavas kultūras nama 2. stāvā līdz 30. decembrim. 

“Daba iedvesmo” 

TLMS “Dardedze” izstāde Jelgavas kultūras namā līdz 30. decembrim. 

“Iebrauc manā dārzā kluss...” 

Autoru kolektīvā izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu galerijā līdz 2. janvārim. 

“Medaļas” 

Edgara Grīnfelda izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā līdz 2. janvārim. 

“Poszterra” 

Ungārijas, Polijas, Čehijas un Slovākijas ievērojamu grafiķu ceļojošā V4 plakātu izstāde Ģ. Eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas muzejā līdz 2. janvārim. 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-1/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgavas-pilsetas-biblioteku-darba-laiks-svetkos-1/
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/12/30
https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/12/30/kas-kur-kad
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“Klusums manī” 

Valijas Grīsliņas gleznu izstāde Ozolnieku Tautas namā līdz 3. janvārim. 

Ilzes Rēderes gleznas 

Izstāde bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” līdz 15. janvārim. 

“Rozes un cits” 

Dainas Šulcas izstāde Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī līdz 16. janvārim. 

“Atver durvis pasakai” 

Agijas Stakas pasaku dekorāciju, skiču un grāmatu izstāde bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” līdz 17. 
janvārim. Pasaku 

dekorācijās iespējams fotografēties. 

“Zvaigznes bērns” 

Pēc Oskara Vailda pasakas motīviem veidotais mūzikls ir emocionāls stāsts par cilvēka pieaugšanu un dzīves 
vērtībām. Komponists – Jānis Lūsēns, dzejnieks – Kārlis Vērdiņš. Jelgavas kultūras namā 22. janvārī plkst.18. 

“Mirkļi ceļā” 

Ligitas Caunes gleznu izstāde Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī līdz 30. janvārim. 

“Skatiens klīst pilsētā” 

Jura Zēberga fotoizstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā līdz 31. janvārim. 

Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi 

Izstāde Pārlielupes bibliotēkā līdz 31. janvārim. 

“Izrakstīju baltu kreklu” 

Lietišķās mākslas studijas “Vilcenes” izstāde (Zemgales garie krekli, lakati, mauči, cimdi) Vilces Tautas namā 
līdz 2. februārim. 

 

 

 

 


