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Vietējā 
kopiena

Pašvaldība

Bibliotēka

Bibliotēka kā kopienas sirds…

Bibliotēka kā starpnieks/sadarbības 
partneris nodrošina pašvaldības 
sniegto pakalpojumu un aktuālās 
informācijas pieejamību vietējai 
kopienai (iedzīvotājiem).

Savukārt bibliotēka ieklausās 
sabiedrības vēlmēs/vajadzībās un 
regulāri aktualizē šo vēlmju/vajadzību 
risināšanas jautājumus pašvaldības 
«dzirdīgajās ausīs»
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Bibliotēka kā vieta, vide…
• kur tikties lēmumu pieņēmējiem: pašvaldības vadībai un 

deputātiem ar uzņēmējiem, sabiedriskiem darbiniekiem, 
pedagogiem, jauniešiem, sabiedrisko organizāciju 
pārstāvjiem: 

• diskusijā “Kur augt? Līvānu novads nākamajā Latvijas 
100gadē” spriestu par novada izaugsmes un attīstības 
perspektīvām, problēmām, to risināšanas iespējām. 

Vieta: bibliotēkas Straumes zālē,  diskusijas   vadītājs Attīstības 
plānošanas komisijas priekšsēdētājs G. Pastars

• diskusijai ikviens interesents varēja sekot līdzi video tiešraidē Līvānu novada domes YouTube

kanālā un Vidusdaugavas TV.
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… ieskats diskusijā 

30.05.2019.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tkz_0IMSC1U&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tkz_0IMSC1U&feature=youtu.be
https://youtu.be/tkz_0IMSC1U
https://youtu.be/tkz_0IMSC1U


nekomercionāla, viesmīlīga tikšanās vieta iedzīvotājiem ar 

Līvānu novada pašvaldības pārstāvjiem, lai saņemtu atbildes 

uz daudzveidīgiem jautājumiem:

• kāda ir mūsu sociālā vide, 

• kas notiek ar veselības aprūpi, 

• kāds ir mājokļu un sociālo pakalpojumu nodrošinājums, 

• par uzņēmējdarbības attīstību, 

• par izglītību, kultūru un sportu,

• par komunālajiem pakalpojumiem utt.

530.05.2019.

Bibliotēka kā vieta, vide…



Pieredzes stāsts…

iedzīvotāju tikšanās ar Līvānu 
novada domes arhitekti Annu 
Zvejnieci, lai runātu par 
pilsētas infrastruktūras 
attīstību, skvēru 
apzaļumošanu, svētku 
noformējumiem un citiem 
arhitektes pārziņā esošiem 
jautājumiem.
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Līvānu novada pašvaldības informācijas 

pieejamība

Iedzīvotājiem pieejama apkopota precīza , sistematizēta 

informācija par visiem Līvānu novada domē pieņemtajiem 

lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, nevalstisko 

organizāciju aktualitātēm, kultūras un sabiedriskajiem 

notikumiem novadā

un kā dokumentēts kultūrvēsturisks mantojums

saglabāta un nodota nākamajām paaudzēm.

• novadpētniecības datu bāze «Līvānu novads»:

• pašvaldības informatīvais izdevums “Līvānu Novada Vēstis”,

• www.livani.lv
730.05.2019.

http://www.livani.lv/


Novada attīstības mērķu plānošana

• situācijas raksturojums un turpmākās novada attīstības 
prioritātes, mērķi un rīcību virzieni tiek izmantoti 
pašvaldības stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē, 
piemēram, «Līvānu novada pašvaldības integrētās 
attīstības programma 2019.-2025. gadam», 

• atbilstoši savām kompetencēm, bibliotēkas darbinieki 
iesaistās stratēģiskā plāna izstrādes darba grupu 
aktivitātēs,

• Iedzīvotāji, rodot iespēju izteikt savas vēlmes un viedokļus, 
veido pozitīvu komunikāciju
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Līvānu novada pašvaldības integrētās 

attīstības programma 2019.-2025. gadam

930.05.2019.



Valsts un pašvaldību sniegto 

e-pakalpojumu efektīva nodrošināšana

Iedzīvotāju saziņai ar valsts 
un pašvaldības iestādēm, 
aktīvi tiek popularizēts e-
pakalpojumu piedāvājums, 
izmantojot jaunākos e-
risinājumus gan valsts 
pārvaldes pakalpojumu 
portālos, gan www.livani.lv, 
u.c.
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Daudzveidīgs bibliotēkas informatīvais 

atbalsts

• grāmatas, periodiskie 
izdevumi , datu bāzes,

• JAUNUMS!
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Piedāvā, ieinteresē, apmāca kā lietot
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uzrunājot konkrētos speciālistus:

Personalizēts informācijas piedāvājums

pašvaldības iestāžu speciālistiem 

prasmju un kompetenču pilnveidošanai:

• grāmatvežiem,

• juristiem, 

• plānotājiem,

• būvvaldes u.c. speciālistiem

https://www.dbhub.lv/rokasgramatas
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Kopdarbības projekts: pašvaldības izdotās 

grāmatas atvēršanas   svētki
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bibliotēka kā viena no pašvaldības institūcijām orientēta uz

vietējās kopienas dažādu stratēģisko mērķu īstenošanu:

, 

• izglītībā, mūžiglītībā,

• tūrisma veicināšanā,

• sociālās nevienlīdzības mazināšanā un citās jomās
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…vides kvalitātes uzlabošanā



„Pavasaris bibliotēkā” 

Pasākums „Pavasaris bibliotēkā”

bibliotēkas pakalpojumu 
popularizējoša un atpazīstamību 
veicinoša inovatīva aktivitāte, 
bibliotēkas Nozaru literatūras 
nodaļas krājuma aktualizēšana 
saistībā ar stādu tirdziņu skvērā 
pie bibliotēkas. 
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Vienota mērķu izpratne 

• Bibliotēka  saprot pašvaldības stratēģiskos attīstības 

mērķus, savukārt pašvaldība izprot bibliotēkas būtību un 

sūtību.

• Bibliotēkai kopā ar pašvaldību ir ļoti svarīga stratēģiskā 

redzējuma vienota izpratne.
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Paldies par uzmanību!

1930.05.2019.


