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2016. gada vērtējums, galvenās atziņas un secinājumi

Secinājums:
VIENĪGĀ LIETA, KAS TEV IR JĀZINA – IR BIBLIOTĒKAS 

ATRAŠANĀS VIETA /A.Einšteins/



Jauninājumi un sasniegumi

Leļļu teātra izveide (Vārkavas bibl.)

Bibliotekāru darba novērtējums ar pašvaldības atzinības 
rakstiem (Riebiņu nov. Rušonas , Aglonas nov. Šķeltovas bibl.)

Sakoptākais īpašums Preiļu novadā 
– Ārdavas bibliotēka (3.v.)

Lasītāju klubiņa izveide (Riebiņu CB)

Dalība pilotprojektā E-grāmatu bibliotēka

Pašvaldības laikrakstu publicēšana LNB Dom sistēmā

Lasītprieka darbnīca pirmsskolas vecuma bērniem

Pārrobežu sadarbība 

Veiksmīga dalība projektos

1.Latgales stāstnieku festivāls «Omotu stuosti»

2 dienu konference Latgales bibliotekāriem

Nodarbību cikls bērniem «Tiekamies bibliotēkā» Interaktīvo spēļu izveide:
«Stoustu kule»
«Zini vai mini»



Problēmas. Risinājumi

• Nepietiekošs finansējums 

- jaunu pakalpojumu radīšanai

- personāla profesionālajai pilnveidei, motivācijai

- IKT atjaunošanai

• Konkurences apstākļi 

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās



Novadpētniecības darba kopsavilkums
• 6 novadpētniecības kolekcijas i-neta vidē (PGB)

• Jāņa Streiča privātbibliotēkas dāvinājums + 
īpašais J.Streiča plaukts (PGB)

• Amatnieku biedrības “Austra” sagatavotā 
grāmata “Saiminīka Prāca” (PGB)

• Jauno novadpētnieku vasaras skola (Riebiņu CB)

• Veloorientēšanās sacensības pa novadu (Aglonas 
CB)

• Pasākumu cikls «Kaimiņu būšana» (Aglonas CB)

• Pasākumu cikls «Pagastu stāsti» (Preiļu nov. 
bibliotēkas)

Izaicinājums – Digitālo kolekciju veidošana, 
autortiesības



Lasītāju apkalpošanas darbs • Dažādots pasākumu un izstāžu 
piedāvājums iedzīvotājiem:

- lekciju cikls (par uztura, vispusīga sporta 
sagatavošanos, par pirts lietu 
jautājumiem, par seno pavārgrāmatu 
vēsturi, par Īru kultūras tradīcijām u.c.)

- tikšanās ar interesantām personībām 
(J.Streičs, A.Danilāns, V.Zatlers, L.Blaua, 
P.Bankovskis, A.Stankevičs u.c)

- amatnieku izstādes un tirdziņi

• Esošo pakalpojumu attīstīšana un 
jaunu ieviešana 

• Personāla kvalifikācijas celšana

• Sadarbības attīstība (NVA, alternatīvā 
skola)

• Publicitātes veicināšana

• Krājums un finanses

• Pakalpojumu pieejamība personām ar 
īpašam vajadzībām –palielinās



GADA INTERESANTĀKIE MIRKĻI

• Valsts prezidenta kunga 
Raimonda Vējoņa vizīte Preiļos un 
prezidenta kundzes Ivetas 
Vējones vizīte Preiļu GB

• Preiļu GB 10gades svētki – 10 
gadi kā Kārsavas ielā 4

• Preiļu GB apkārtnes 
labiekārtošana – soliņu un zaļās 
zonas ierīkošana

• Preiļu GB – skaistākā 
Ziemassvētku noformējuma 
laureāte



Paldies par uzmanību!

SATIEKAMIES BIBLIOTĒKĀ!

www.preilubiblioteka.lv

Seko līdzi:


