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2017.gada vērtējums, galvenās atziņas, 

secinājumi:

• Bibliotēku darba rādītāji stabili:    

• Svarīga bibliotēku, pašvaldības, iestāžu 

un organizāciju sadarbība, atbalsts. 

• Šāds veiksmīgs sadarbības kopdarbs -

sižets slaidā  2017.gada mirklis Līvānos
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2017.gada jauninājumi, 

sasniegumi un gada 

mirklis



… jauninājumi                                                      
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Jaunas formas bibliotēku publicitātē

• vienotas identitātes jeb 

korporatīvā stila veidošana 

Pārskata periodā visām LNCB filiālbibliotēkām

tika izstrādāti vienotas identitātes bibliotēku

logotipi, izgatavotas jaunas informācijas norādes

plāksnes bibliotēku ēku ārpusē un pārvietojamie

informācijas stendi (bibliotēku piedāvātajiem

pakalpojumiem un pasākumiem).

• aktīva sociālo tīklu izmantošana



… sasniegumi                 

(atbilstošs   novērtējums)

• Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības ATZINĪBAS RAKSTS 
Līvānu 1. vidusskolas bibliotekāre Silvija Siliņa par aktīvu un 
mērķtiecīgu darbošanos skolu bibliotekāru valdē un skolu 
bibliotekāra amata atpazīstamības veicināšanu sabiedrībā.

• Sutru pagasta bibliotēkas vadītājai Lidijai Pintānei Līvānu 
novada domes PAGODINĀŠANAS RAKSTS par ilggadēju 
ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu pieejamības veicināšanā 
laukos un aktīvu dalību kultūras pasākumos.

• Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītājai 
Ganei Rošānei pasniegts Ilūkstes novada domes ATZINĪBAS 
RAKSTS par novada vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, 
par jaunradi un radošumu bibliotēkas darbībā, organizējot 
pasākumus Ilūkstes novada iedzīvotājiem
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Līvānu novada domes Kultūras komisijas 

speciālbalva nominācijā IEDVESMOTĀJS

Par 2017.gada pasākumu ciklu-

tikšanās ar radošām, sabiedrībā

pazīstamām personībām Līvānu

novada Centrālās bibliotēkas

kolektīvam - par sabiedrību

iedvesmojošām sarunām ar

populāriem cilvēkiem 2017.gadā,

ko organizējusi Līvānu novada

Centrālā bibliotēka.
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… vēl dažas balvas un dāvanas

• 2017.gadā Līvānu novada Centrālā bibliotēka

saņēma dāvanu no LIKTA par aktīvu un radošu

darbību «E-prasmju nedēļa 2017» pasākumos;

• Piedaloties KISC organizētajā ekspresskonkursā

«Izmanto resursus radoši», Līvānu novada Centrālās

bibliotēkas Rīta bibliotēka par radošāko ideju

datubāzu resursu izmantošanā ieguva veicināšanas

balvu – EBSCO Nacionālās paketes datubāzes

abonementu. EBSCO datubāze bija pieejama līdz

gada beigām ikvienam apmeklētājam Līvānu novada

Centrālajā bibliotēkā un visās tās filiālbibliotēkās.
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2017.gadā Līvānu novada Centrālā

bibliotēka un Rīta bibliotēka saņēma

ļoti VĒRTĪGU UN UNIKĀLU

dāvinājumu no Latvijas Pareizticīgās

baznīcas Sinodes: “Latvieša

evaņģēlijs”, sauktu arī par “Jersikas

evaņģēlijs”, rakstīts 13.gadsimtā

senkrievu valodā. Tiek uzskatīts, ka

to uzrakstījis pareizticīgais latvietis

garīdznieka dēls Georgijs jeb Jurģis
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… gada mirkli Līvānos

Līvānu novada bibliotēkas – galvenie koordinatori un atbalsta punkti

TAUTAS SAIMES GRĀMATAS veidošanā 



… gada mirkli Līvānos

• Bibliotēkas ēkas fasādes multimediālā izgaismojuma “GAISMAS PILS STĀSTNIEKS”

ATKLĀŠANA. Bibliotēkas ēkas multimediālais izgaismojums „Gaismas Stāstnieks”

iedzīvina ideju par „gaismas” jēgpilno daudznozīmību. Gaisma, kā vizuāli uztverams un ar

cilvēka maņu apzināms jēdziens un „gaisma” kā dvēseles un gara stāvoklis to spožākajā

izpausmē. „Gaismas Stāstniekā” tik vizualizēti Literārā konkursa darbi par Līvāniem, kas

norisinājās 2016. gadā. Darbu autori ir paši līvānieši ( skolēni, pieaugušie, skolotāji, arī

sirmgalvji). Darbu fragmenti savijās 7 stāstos, kas bija izlasāmi uz bibliotēkas fasādes.

Skaidrākai uztverei tie tika arī paralēli atskaņoti caur bērnu balsīm. 7 nedēļas dienas, 7

stāsti, 7 bērnu balsis, 7 mainīgas gaismas, kas paspilgtina ēkas fasādi un iezīmē katra

stāsta nokrāsu – tas viss kopā „Gaismas stāstnieks”, kurš nepārtraukti stāstīja un

iezīmēja nedēļas ciklu.

• 5 Flashmob jeb zibakcija “SAVIENOJIES AR ZVAIGZNĒM”. Iedzīvotāji tika aicinām

pulcēties pie bibliotēkas skvērā, līdzi ņemot kabatas lukturīšus vai telefonus ar lukturīša

funkciju, lai pavēršot tos pret debesīm izveidotu zvaigžņu jūru, kas tiek filmēta un vēlāk

pārvēsta par īssižetu “Savienojies ar zvaigznēm”. Zibakciju pavadīja muzikāls

noformējums, kura laikā tiek stāstīts arī par zvaigznēm un to gaismu
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… gada mirklis Ilūkstē

Pasākums «No Ilūkstes aptieku vēstures…», uz kuru bija

pulcējušies esošie un bijušie aptieku darbinieki, lai pārlapotu Ilūkstes

aptieku vēsturi. Ilūkstes aptiekai 2017.gadā apritēja 215 gadi.
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Gada problēmas un risinājumi 

• (-)Iedzīvotāju skaita samazināšanās

• (-)Druvas bibliotēkas reorganizācija par ārējo

apkalpošanas punktu.

• (+)Darbinieka slodze tika pārdalīta divām tuvāk

esošajām lielākajām pagastu bibliotēkām

• (-)Skolu reforma (arī slēgšana)

• (-)Sliktā interneta kvalitāte pagastu bibliotēkās

(jārisina centralizēti)
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Veiksmīgākie piemēri, kā bibliotēkas 

iesaistās ANO mērķu sasniegšanā

Bibliotēkas atbalsta šo mērķi:

«piekļuvi informācijai un apmācībām to prasmju

uzlabošanai, kas nepieciešamas, lai atrastu darbu

un pieteiktos strādāt vai uzlabotu efektivitāti

esošajā darbā»
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Paldies par uzmanību!


