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2015. gada galvenās atziņas un secinājumi
Statistisko rādītāju kopējā tendence pozitīva;

Pašvaldību atbalsts bibliotēkas darbības 
nodrošināšanai;

Materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi;

Ģimenes modeļa bibliotēkas veidošana nes 
pozitīvus rādītājus, atsauksmes;

Labvēlīgs sabiedrības vērtējums;

Bibliotēkas pakalpojumu pieaugums;

Novadpētniecības darba uzlabošanās;

Nepietiekoša datu bāžu reklamēšana.

Raiņa un Aspazijas gads

Akreditācijas gads

Preiļu GB jubilejas gads

Preiļu GB publicitātes, 
reklāmas gads



Jauninājumi 2015
DAŽĀDOTS PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS:

Raiņa dzejas autobuss Preiļi-Jasmuiža-Preiļi (PGB);

Karjeras nedēļa (PGB);

Pasākumu cikls: Reģionālo un vietējo mediju loma sabiedrībā 
(PGB);

Ceļojošā izstāde «Laikrakstam «Novadnieks» - 65»;

Novadpētniecības spēle «Toreiz un tagad»;

Lekciju cikli (PGB);

Publicitātes, reklāmas akcija: «Izejam ielās!» (PGB)

Bērnu grāmatu nedēļā (Riebiņu CB);

«Grāmatu pavēlnieki» - Lasīšanas svētki Riebiņu CB;

Pagastu bibliotēku sadarbība pasākumu organizēšanā;

Sadarbības loka paplašināšana;



2015.g. problēmas un risinājumi
Reģistrēto lasītāju skaita samazināšanās līdz 18 gadiem. Risinājums 
– aktivizēt darbu ar PII un skolām.

Lasīšanas tradīcijas samazināšanās . Risinājums - Lasīšanas 
veicināšanas programmas, tikšanās ar autoriem, lasīšanas klubiņu 
izveide.

Neatbilstošas telpas Riebiņu nov. Pieniņu bibliotēkai. Risinājums -
neliela apjoma rekonstrukcijas darbi 2015.g.;

Nepietiekošs BIS Alise nodrošinājums visām (25) pašvaldību 
publiskajām bibliotēkām. Risinājums BIS Alise ieviešana papildus 7 
pagastu bibliotēkās : Riebiņu novadā -4, Aglonas novadā 3 
bibliotēkās; KOPĀ 2015.g.: 23 bibl.

Profesionālās pilnveides kursi, semināri Rīgā – lauku bibliotēkas 
maz izmanto šo iespēju. Risinājums – izbraukuma kursu, semināru 
organizēšana uz vietas RGB. 

Izveidoto digitālo kolekciju publiskošana, autortiesību jautājums;

 Pieaugošais lietvedības slogs;



Krājuma veidošana un papildināšana (tematiskās mapes, 
grāmatas, audiovizuālie dokumenti; fotogrāfijas, pētnieciskie 
darbi);

Informatīvie pasākumi par novadpētniecības darbu, materiāliem;

Novadpētniecības cikla izstādes;

Izglītojošie konkursi skolēniem un pieaugušajiem;

Fotokonkursi;

Jaunrades konkursi;

Tematiskie pasākumi;

Grāmatu prezentācijas;

Jubileju pasākumi (Vanagu bibliotēkai 60; Vārkavas pilij 150; PGB 
-85; Novadniekam – 65; Preiļu skolai 110);

Novadpētniecības DB, digitālās kolekcijas.

2015.g. novadpētniecības darba 
kopsavilkums
DAUDZPUSĪGS NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS:



2015.g. mazie un lielie veiksmes stāsti
Preiļu GB publicitātes, reklāmas akcija «Izejam ielās!» (PGB):

1. «Bibliotēka iziet ielās!»;
2. «Ejam ciemos!»
3. Informatīvā telts pilsētas svētkos
4. «Iepazīsti bibliotekāra profesiju»
5. LBB 17.konference – ideju tirgus

Ģimenes bibliotēkas modeļa veidošana (PGB);
Dalība UNESCO tīklā «Stāstu bibliotēkas»;
Grāmatas «Stāsti iz bibliotekāru dzīves» izdošana;
Veiksmīga dalība starptautiskajā konferencē “Bibliotēku evolūcija mūsdienīgā sabiedrībā: 

progresīvā pieredze un nākotnes izaicinājumi” Nidā, Lietuvā;
240 stundu programmas «Informācijas un bibliotēku zinību pamati»
apguve diviem bibliotēkas darbiniekiem;
VKKF atbalstītie projekti;
12 pagastu bibliotēku akreditācija;
Materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi;
Apjomīgi un mazāk apjomīgi remontdarbi pagastu bibliotēkās;
Vārkavas nov. Vanagu bibliotēkas 60 gadu jubilejas pasākums;
Riebiņu novada centrālās bibliotēkas renovētās telpas 2014.g.



2016.g. prioritātes
Pašvaldību publiskajās bibliotēkās: 
Iezīmēt svarīgākos nākamo darbības gadu 
uzdevumus;

Bibliotēku attīstības plāni 2016 - 2020. g.;

Krājumu izvērtēšana;
IT modernizēšana;

Jauniešu iesaistīšana pasākumu organizēšanā;

Bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšana;

Preiļu GB:
Dalība projektos;

IT modernizācija;

Bibliotēkas «ne-lietotāju» viedokļu uzzināšana;
BLN mājas lapas pilnveidošanas pabeigšana;

Risinājumu meklēšana digitālo kolekciju 
publiskošanai;

2 konferenču organizēšana Latgales 
bibliotekāriem: 1) EDIC Austrumlatgalē; 2)LBB 
Latgales nodaļas konference;
UNESCO tīkla «Stāstu bibliotēkas» 1.Latgales 
stāstnieku festivāls



„Šodiena ir lieliska ar to, ka man bija iespēja pabūt vienā burvīgā vietā un burvīgā pasākumā. 
Ja tā sausi, tad Vanagu bibliotēka svinēja 60 gadu darbošanās jubileju. Tomēr aiz šī visa stāv tie 
iespaidi, sajūtas, kas dienu padarīja īpašu. Laikam jau jāsāk ar to, ka stāsts nāk no Latvijā 
slavenā otrā nabadzīgākā novada - Vārkavas. Nabadzīgākā, ja mēram kaut kādās EUR 
kategorijās, bet tik daudz bagātības es redzēju te un šodien. Bibliotēka šobrīd darbojas slēgtās 
skolas vietā, un pilda - kā viņi paši teica - savu izglītības, kultūras un tehnoloģiju centra misiju. 
Cepuri nost tam, kā tas tiek darīts, jo rezultātā pasākumā bija pilna zāle ar cilvēkiem un 
bibliotēkas svētki bija arī ciema svētki. Ar katru poru varēja just, ka šis stāsts nav par formālu 
grāmatu lasīšanu un sērfošanu internetā. Stāsts ir par kopienas centru, kur iedzīvotāji redz 
bibliotēku kā daļu no savas dzīves un bibliotēka redz un novērtē cilvēkus sev apkārt. Vairakkārt 
te tika minēts - Gaismas pils. Un tiešām šī vieta izstaroja daudz gaismas. Ļoti daudz prieka, 
pozitīvās enerģijas un spēka. Līdz šim neesmu piedzīvojis brīžus, kad šādos svētkos bibliotēka 
saka paldies saviem aktīvākajiem lasītājiem. Bibliotēka saka paldies cilvēkiem, ka viņi nāk un 
izmanto piedāvātās iespējas. Paldies, par lielisko dienu Vārkavas novada Vanagos! ”

Valdis Kudiņš, Latvijas Lauku foruma padomes priekšsēdētājs



Visu mūsu veiksmes un panākumu atslēga ir 
profesionāls, radošs un kvalificēts kolektīvs!

Paldies par
uzmanību!
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