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Visp ārīgs raksturojums
� 2008.gadā Preiļu rajonā dzīvoja 38317 

iedzīvotāji, Preiļu novadā 10162, Preiļu 
pilsētā 8286 iedzīvotāji pilsētā 8286 iedzīvotāji 

� 3213 – reģistrēti Preiļu GB
� Preiļu GB veic rajona galvenās bibliotēkas 

funkcijas, ir konsultatīvais un metodiskais 
centrs pārējām rajona bibliotēkām (32)
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Darba rādītāji Preiļu rajona pagastu 
bibliotēkās



Galvenie darb ības virzieni 2008.gad ā
� Jaunu bibliotēkas automatizācijas procesu ieviešana 

(rezervēšana, pasūtīšana, iestāšanās rindā, pagarināšana 
no bibliotēkas EK);

� IS Alise 4i modeļa ieviešana pagastu bibliotēkās (22);� IS Alise 4i modeļa ieviešana pagastu bibliotēkās (22);
� Intensīva bibliotēku darbinieku apmācība Bila un Melindas 

Geitsu projekta ietvaros;
� Bibliotēku atpazīstamības veicināšana Latvijā
� Pagasta bibliotēku sagatavošana akreditācijai (23);
� Dažādu aktivitāšu organizēšana, sakarā ar Preiļu pilsētas 

80-gadu jubileju;
� Aktīvs darbs lietotāju apmācīšanā izmantot DB un EK;
� Reģionālā mācību centra darbības nodrošināšana



Gatavojoties akreditācijai, būtiski 
uzlabojumi notikuši :

• Preiļu novadā – Līču bibliotēka 
pārcēlusies uz jaunu telpu 120 
m2

• Riebiņu novadā – Sīļukalna
bibliotēka ieguvusi 83 m2 lielu 
platību jaunajā pagasta 
bibliotēka ieguvusi 83 m lielu 
platību jaunajā pagasta 
pārvaldes ēkā  

• Vārkavas novadā – Upmalas
bibliotēkai izremontēta 44 m2  

papildus telpa krājumam 
• Vanagu bibliotēkā iekārtota 15 

m2 telpa  datoru izvietošanai



2008.g. noz īmīgākie 2008.g. noz īmīgākie 
notikuminotikumi

�� P.ZeilesP.Zeiles grāmatas “Meistars no grāmatas “Meistars no 
UšpeļuUšpeļu dzimtas” atvēršanas svētki dzimtas” atvēršanas svētki 
un Pētera un Pētera ZeilesZeiles 80 gadu jubilejas 80 gadu jubilejas 
pasākums;pasākums;pasākums;pasākums;

�� Jāņa Jāņa BūmaņaBūmaņa grāmatas „grāmatas „OšasOšas
upes krastu dziesmas un raksti” upes krastu dziesmas un raksti” 
atvēršanas svētki;atvēršanas svētki;

� “Andris V ējāns - Latvijai, 
Latgalei, Prei ļiem” - Andrim 
Vējānam veltīts atceres pasākums

� Preilieša Igora Pli ča jaunā 
fotoalbuma „Acis redz, sirds 
deg…” prezentācija



� Tikšan ās ar rakstnieci un 
Latvijas Av īzes 
redaktori MONIKU Z ĪLI;

� Liter āra pēcpusdiena NĀC � Liter āra pēcpusdiena NĀC 
SILDĪTIES PIE VĀRDU 
UGUNSKURA

� Fotoizst ādes “ PREIĻI VIENAS 
DIENAS MIRKĻOS” atkl āšana



�� Līču bibliot ēkas jauno telpu Līču bibliot ēkas jauno telpu 
atkl āšanaatkl āšana ;;

� Prei ļu novada iedz īvotāju ar 
īpašām vajadz ībām darin āto 
gleznu izst ādes atkl āšana;



� Prei ļu rajona 
7.Grāmatu sv ētki



� Aktīva piedalīšanās “Letonikas”konkursā- 35 
dalībnieki no Preiļu GB, 

Kopumā 121 dalībnieks no 17 rajona 
bibliotēkāmbibliotēkām



� Bibliotēku nedēļas ietvaros notika tikšanās ar 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Informācijas un bibliotēkzinātnes 
nodaļas pasniedzējiem un studentiem Preiļu nodaļas pasniedzējiem un studentiem Preiļu 
Valsts ģimnāzijā. Ģimnāzijas jaunieši izrādīja 
necerēti lielu interesi par šo profesiju, 
uzdodot jautājums, kā arī aktīvi piedaloties un 
precīzi atbildot uz konkursa jautājumiem, kuri 
bija sagatavoti par bibliotekāra profesiju un 
par šīs profesijas studiju iespējām



18. maijā Dailes te ātr ī Latvijas 
bibliot ēkām un pašvald ībām par 
veiksm īgo sadarb ību publisko 
bibliot ēku att īst ības projekta 
ietvaros tika pasniegta „Treš ā 
tēva dēla balva”;

� Balvu sa ņēma ar ī Prei ļu novada 
dome un Prei ļu galven ā 
bibliot ēka;

� Dokument ālās filmas 
„Anastasija” demonstr ēšana
(Vārkavas novada Vanagu 
bibl.)



� Rajona bibliotek āru 
pieredzes brauciens

(Vidzemes integrētā bibliotēka; 
Valmieras raj. Kauguru pag. 
Mūrmuižas bibl.; Priekuļu 
pag. bibl.; Cēsu Centrālā 
bibl.)

Cēsu pilsētas; Āraišu ezerpils; 
Gūtmaņa alas apskate



Preiļu pilsētai 2008.g. apritēja 80 gadu jubileja. Šim svētku notikumam 
Preiļu GB organizēja dažādus pasākumus un veidoja tematiskās un 
informatīvās izstādes. 

Preiļu GB pasākumu cikls par godu pilsētas bibliotēkai:
� izstāde „Preiļiem - 80”;

fotokonkurss Preiļu novada fotoamatieriem „Preiļi vienas dienas � fotokonkurss Preiļu novada fotoamatieriem „Preiļi vienas dienas 
mirkļos”;

� Izstāde „Preiļi no pirmsākumiem līdz 1940. gadam”;
� Izstāde „Preiļu pilsētas pārvalde pagātnē un tagad”; 
� Izstāde „Iestādes un organizācijas Preiļu novadā”;
� Konkurss „Preiļu novads, Preiļi Eiropā 4. gads”;
� Atceres pasākums „Andris Vējāns – Latvijai, Latgalei, Preiļiem”;
� Izstāde „Uzņēmējdarbība Preiļu novadā”. 



Bila&Melindas Geitsu fonda projekta darb ība
� Prei ļu RMC (Ludza, R ēzekne,Prei ļi)
- Laika posm ā no 2007.g. 29.oktobra līdz 2008.g. 31.maijam kopumā tika 

apmācīti 187 bibliotekāri, 60-no Preiļu raj., 75- no Rēzeknes raj., 52 no 
Ludzas rajona;

� Bibliotēku atpazīstamības veicināšana Latvijā – dokumentālā filma
„Anastasija ”, kur iemūžināts mazas lauku bibliotēkas (Vārkavas nov. 

Vanagu) ikdienas darbs ar lasītājiem;
� Preiļu rajona bibliotēkās vairākkārt viesojas Bila & Melindas Geitsu fonda 

Globālo bibliotēku iniciatīvas projekta vadītāja Džesika Dora no ASV;
� Filmēšanas grupa no ASV filmēja Preiļu GB,Riebiņu novada Kastīres 

bibliotēkā;
� Veiksmes stāsti –Preiļu GB; Līvānu NC, Riebiņu nov. Stabulnieku bibl. un 

Kastīres bibl.



Preiļu GB pakalpojumu jauninājumi:
� iespēja elektroniski pasūtīt, pagarināt, 

rezervēt, iestāties rindā;
� Mājas videozāles aktīva piedāvāšana un � Mājas videozāles aktīva piedāvāšana un 

izmantošana;
� Aktīva Preiļu iedzīvotāju apmācība 

(Pamatiemaņas interneta izmantošanā (lv un 
krievu grupas – 2; DB un EK izmantošana ( 1 
9.kl. , 2 PVĢ grupas; 2 –pieaugušo grupas);

� Lasītāju iesaistīšana projektā “Zudusī Latvija”



Interešu grupu darbs Bērnu literat ūras 
noda ļā

� Ir izveidojušās atsevišķas interešu grupas, kuras regulāri 
darbojas dažādās jomās. Piem., 80 Bērnu žūrijas 
eksperti, kuriem, tiekoties bibliotēkas organizētajās eksperti, kuriem, tiekoties bibliotēkas organizētajās 
aktivitātēs ,jau izveidojušās kopīgās intereses.

� Otra interešu grupa ir jaunie autori, kuri raksta jaunrades 
darbus, iesniedz tos vērtēšanai kompetentiem 
ekspertiem, tiek aicināti uz literārajiem lasījumiem, 
publicē savus darbus vietējā laikrakstā “Novadnieks”.

� Ir arī aktīvistu grupa, kuri labprāt palīdz pasākumu 
organizēšanā.



Veiksm īgākās las īšanas veicin āšanas 
aktivit ātes

� 2008.gada laik ā Bērnu literat ūras noda ļā 
notikuši 38 tematiskie pas ākumi un r īkotas 53 notikuši 38 tematiskie pas ākumi un r īkotas 53 
(6 no tām jauno gr āmatu izst ādes) tematiskas 
izstādes.

� tradicionālajās lasīšanas veicināšanas  
programmas „Bērnu žūrija” ar 2 
papildkonkursiem, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, 
„Plašā apvāršņa konkurss”. 



� Viena no iecienītām darba formām ir jauno grāmatu un tematiskās izstādes, kas gan 
piedāvā jau gatavus materiālus, taču bērnam pastāv izvēles iespēja. Gada laikā 
izveidojām  53 grāmatu (tai skaitā 6 jauno grāmatu) izstādes./skat. pielikumu/

� Saistoša un bērniem interesanta darba forma ir pasākumu organizēšana. Visa gada 
garumā tika organizēti 38 tematiskie pasākumi, kas popularizē grāmatu vai atraktīvā 
formā, neuzspiesti sniedz plašu izziņas materiālu./skat. pielikumu/

Veiksm īgākās las īšanas veicin āšanas 
aktivit ātes

formā, neuzspiesti sniedz plašu izziņas materiālu./skat. pielikumu/
� Viktorīnas un konkursi par savu novadu sakarā ar Preiļu 80-gadi, konkursi, kas prasa 

informācijas meklēšanu un noformēšanu;
� Konkursi, kuros bērniem ir iespēja izpaust savus talantus: zīmēšanas, foto, literārās 

jaunrades, lietišķās mākslas, rokdarbu u.c.;
� Literārie lasījumi saistībā ar dzejas spēli vai teātra uzvedumiem, etīdēm.;
� Literārās pēcpusdienas, veltītas vietējiem autoriem un literātiem-jubilāriem.
� Tikšanās ar  pusaudžus interesējošiem speciālistiem;
� Grāmatu prezentācijas;
� Virtuālās ekskursijas;
� Kolektīvās ekskursijas bibliotēkā;
� Mākslas priekšmetu izstādes;



Nobeiguma viet ā
� Jau otro gadu pēc kārtas Preiļu novada 

domes rīkotajā aptaujā par pašvaldības 
iestāžu pakalpojumu novērtējumu iedzīvotāju iestāžu pakalpojumu novērtējumu iedzīvotāju 
vidū 5 ballu sistēmā, pirmo vietu ie ņem 
Prei ļu galven ā bibliot ēka.2008.gadā 
bibliotēkas darbs tika novērtēts ar 4,6 ballēm



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Jūsu jaut ājumi?


