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Preiļu novada Attīstības 
programma 2018.–2024. gadam 

• Ilgtspējības princips

• Pēctecības princips

• Vienlīdzīgu iespēju princips 

• Nepārtrauktības princips

• Atklātības princips 

• Integrētas pieejas princips

• Daudzveidības princips 

• Savstarpējās saskaņotības princips

• Viedās izaugsmes un attīstības princips



Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Uzdevumi

• Mūžizglītības pasākumu izstrāde un organizēšana dažādām mērķa grupām

• Dažādu atbalsta pasākumu organizēšana pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem

• Neformālās izglītības attīstība, interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājuma un kvalitātes attīstība, atbalsts studējošajiem 

• Sabiedrības iesaiste veselību veicinošos pasākumos

• Piedāvājuma un kvalitātes attīstība, atbalsts studējošajiem

• Pašvaldības sadarbības tīklu pilnveide, pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšana

• Pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana

• Pašvaldības un pašvaldības iestāžu IKT modernizācija

• Iedzīvotāju apmierinātības novērtējums

• Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā un sociālā dialoga veidošanā

• Bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošana e-pakalpojumu pieejamībai, kultūrvēsturiskā un literārā mantojuma saglabāšanai, jaunāko 
tehnoloģiju ieviešana, uzlabošana

• Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sporta pasākumu organizēšana, sporta propaganda

• Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un saglabāšana, popularizēšana dažādām mērķa grupām

• Novada vēstures un tradīciju apguves izglītības pasākumu ieviešana bērniem un jauniešiem

• Interneta un mobilo sakaru pārklājuma nodrošināšana visā Preiļu novada teritorijā

• IT atbalsta sistēmas izveide Preiļu novada izglītības un publiskajās iestādē

• Tūrisma infrastruktūras attīstība

• Amatnieku un mājražotāju popularizēšana

2018.gada oktobrī bibliotēkā notika domes izbraukuma sēde 



Muzeju nakts Preiļu Galvenajā bibliotēkā



Preiļu grāmatu svētki 2018

Dziesmas, dzeja un sarunas ar 
dziesminieku Dināru Gulbi

Lasīšanas konkursa ''Krauklis iesaka 
izlasīt'' noslēguma pasākums

Jūrmalas teātra leļļu studijas izrāde 
“Sasiesim astes” ar O.Vācieša dzeju

Dzejoļu laiks bērniem ar Inesi 
Zanderi “Ar Bikibukiem zirgā”

Jūrmalas teātra leļļu studijas izrāde 
“Sasiesim astes” ar O.Vācieša dzeju

Tikšanās ar Sabīni Košeļevu
(VKKF projekts)



Preiļu novada svētkos



Lasīšanas veicināšanas programma «Grāmatu starts»

piektās sezonas pirmā nodarbība 15.septembrī

piektās sezonas trešā nodarbība 10.novembrī



Lasītprasmes veicināšanas konkurss «Krauklis iesaka izlasīt»

Dalībnieku pirmā tikšanās 
2018.gada 31.maijā

Konkursa “Krauklis iesaka izlasīt 2018” laureātu ekskursija 
uz Viļāniem un Balviem 2018.gada 5.septembrī



Lasītprasmes veicināšanas programma  
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»

“Bērnu un jauniešu žūrijas 2017” noslēguma 
pasākums 25. janvārī

Bērnu žūrijas 5+ eksperti pasākumā 
“Kas pastniekam somā?” viesojas VAS Latvijas Pasts 

Preiļu nodaļā 15.jūnijā

Pasākums “Es esmu īpašs” 
Bērnu žūrijas 9+ ekspertiem 

Pludmales kafejnīcā “Pampūkas” 24.jūlijā



Ģimenes digitālo aktivitāšu centra tīkla izveide, dzīves kvalitātes un 
izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs ieviesīs zināmas izmaiņas bibliotēkas 
un iedzīvotāju ikdienā:

• Digitālā prasme kļūs saprotama plašākā nozīmē - kā pozitīvs aspekts 
nepārtrauktai tehnoloģiju attīstībai.

• Tas rosinās ģimenes un starppaaudžu mācīšanos, attīstot uzticību, morālās 
vērtības un nodrošinot vienotāku sabiedrību

• Jaunais pakalpojums būs starpnieks starp digitālo tehnoloģiju izstrādātājiem un 
sabiedrību - tas palīdzēs zinātnei un nozarēm sasniegt mērķauditoriju.

• Cilvēkiem tiks dota iespēja iepazīties ar zinātnes progresu tehnoloģijās, to 
pielietošanu ikdienas dzīvē un labumu sabiedrības labklājībai. 











VKKF projekts Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar 
lasītājiem „Nāc ar mani parunāt!” – 1.kārta 

Laura Dreiže

Ruta Svaža un Dāvis Ozols

Ruta Skrebele

Evija Gulbe



VKKF projekts Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar 
lasītājiem „Nāc ar mani parunāt!” – 2.kārta 

Inese Zandere Simona Orinska

Sabīne Košeļeva



VKKF projekts «Satiec savu rakstnieku! – 3.kārta»

Ilga Raščevska

Gundega Repše

Jānis Lejiņš

Jana Veinberga

Sanita Reinsone



VKKF projekts «Satiec savu rakstnieku – 4.kārta»

Anna Rancāne

Vladis Spāre

Daiga Mazvērsīte



Latgales stāstnieku festivāls «Omotu stuosti»

• Latgales stāstnieku festivāla saimniece un koordinatore ir Preiļu Galvenā 

bibliotēka, kura «Stāstu bibliotēku» tīklā sāka darboties vien 2014.gadā. 

• Festivāla ideja radās 2015.gadā, kad Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika 

stāstnieku Vasaras skola. 

• 2016. gadā Preiļos notika 1. Latgales stāstnieku festivāls, kas bija veltīts 

podnieku amatam. 

• 2.festivāla rīkotāji bija Vārkavas pagasts. Tēma – kāzu saimnieču stāsti. 

• 3.festivāls notika Dagdā un bija veltīts bitenieku amata popularizēšanai. 

• 4. festivāls notiks 19.-20. jūlijā Preiļos, kad godinās klūdziņu pinēju amatu. 

• Latgales festivāls katru gadu notiek citā Latgales pašvaldībā, lai izceltu visu 

reģionu kultūras mantojumu.



Latgales stāstnieku festivāls «Omotu stuosti»



Preiļu Galvenās bibliotēkas aktivitātes «Stāstu bibliotēku» tīklā

• Lelles stāsts cauri gadsimtiem

• 2015.g. vasaras stāstnieku skola

• 2016.g. 1. Latgales stāstnieku festivāls «Omotu stuosti»

• Spociņstāsti

• Grega un mani blēņu stāsti

• Kas var mani aizrunāt?

• Godu saimnieču stāsti

• Kāzu muzikantu stāsti

• Bibliotekāru stāsti

•Ak, skaistā jaunība!

• Fotogrāfijas stāsts

• Tautasdziesmas stāsts

• Par dziesmu, deju un svētkiem

• Pagastu stāsti

• Borhu dzimtas stāsts

• To nevar un nedrīkst aizmirst



Seko līdzi:

www.preilubiblioteka.lv


