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2015. gada galvenās atziņas un 
secinājumi:

Līvānu reģiona bibliotēku darbs 
2015. gadā bija mierīgs, līdzsvarots, 
bet tajā pašā laikā 

efektīvs sadarbības gads.
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2015. gada galvenās atziņas un 
secinājumi:

+ Pašvaldību atbalsts, sapratne visu bibliotēkām aktuālo 
jautājumu risināšanā Līvānu un Ilūkstes novados

+ + +Pietiekams pašvaldības finansējums visu 
bibliotēkas funkciju veikšanai Līvānu novadā:

mobilā datorklase (10 portatīvie datori)- kvalitatīvām apmācībām,
pasākumu kompleksa realizācija filiālbibliotēku materiāli/tehniskā 

stāvokļa uzlabošanai (telpu remonti, jaunas mēbeles, novecojušās datortehnikas 
un biroja tehnikas atjaunošana),

jauni datori un serveris Līvānu NCB

- Ilūkstes novadā smaga finansiālā situācija 3



…veiksmīga sadarbība:

• veiksmīgs sadarbības modelis ar pašvaldību-
pašvaldība saprot bibliotēku lomu un nozīmi novada 
kultūrpolitikas realizēšanā,

• veiksmīgs sadarbības modelis ar Ilūkstes novada 
centrālo bibliotēku- esam sadarbības partneri,  
respektējam  viņu vēlmi atsevišķās  bibliotekārā 
darba jomās darboties patstāvīgi,

• starpreģionu bibliotēku sadarbības saišu 
stiprināšana ar Preiļu reģiona bibliotēkām,

• veiksmīga sadarbība ar LNB , KISc, TIETO-
profesionāļu piedalīšanās LNCB organizētajos 
semināros sekmējot bibliotēkas darbinieku 
profesionālo pilnveidi,
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• veiksmīga sadarbība ar Līvānu novada Izglītības 
pārvaldes izglītības darba  metodiskajām apvienībām -
skolotāji aktīvi un ieinteresēti LNCB organizēto semināru 
un pasākumu dalībnieki,

• veiksmīga VKKF finansējuma piesaiste nopietnu 
lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanai 

piem. konference ’’Aspazija un Rainis mūsdienu 
skatījumā’’ 
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2015.gada problēmas un risinājumi (kas 
traucē/palīdz attīstīties, konkrētas problēmas veiksmīgs atrisinājums 
u.tml)

• Līvānu novada bibliotēkās (dažu) darbinieku kūtrums -
2016.gadā paredzēta strukturālā reorganizācija,

• Ilūkstes novadā – nepietiekošs finansiālais nodrošinājums
2015.gadā Ilūkstes novadā prioritāte bija peldbaseins
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2015. gada novadpētniecības darba 
kopsavilkums (aktualitātes, sasniegumi, izaicinājumi)

Saprotot novadpētniecības darba lielo nozīmi, šai darba jomai  
Līvānu reģionā ir plānveidīga/sistēmiska pieeja:
• Lai izslēgtu procesu dublēšanos Izstrādāta vienota 

novadpētniecības darba koncepcija (sadalītas darba jomas) 
starp trim iesaistītajiem sadarbības partneriem: Līvānu novada 
domi, Latgales mākslas un amatniecības centru un bibliotēku,

• Ir pasūtīts un top vienots grafiskais risinājums visu šo iestāžu 
informācijas resursu pasniegšanai,

• Pasūtīts topošo rekonstruējamo mājas lapu drošības audits,
• Tiek strādāts pie bibliotēkās apkopoto novadpētniecības 

materiālu digitalizācijas procesu shēmas
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2016. gada prioritātes

• Bibliotēkas mājas lapas rekonstrukcija,
• Darba turpināšana pie digitālās kolekcijas,
• Visās Līvānu novada filiālbibliotēkās nomainīt 

novecojušos lietotāju datorus (vienkāršotie klentu
datoriem),

• Pabeigt iesākto filiālbibliotēku remontus, 
• Ilūkstes novada bibliotēku akreditācija. 
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Paldies par uzmanību!
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