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IAM 4. mērķis

 Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu 

izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas



Nacionālais attīstības plāns
2021.–2027. gadam

 Četru stratēģisko mērķu sasniegšanai NAP2027 
noteiktas sešas prioritātes:

 Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki;

 Zināšanas un prasmes personības un valsts 
izaugsmei;

 Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā 
labklājība;

 Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība;

 Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei;

 Vienota, droša un atvērta sabiedrība.



Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2030. gadam

 Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība 

un bagātināšana

 Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai 

stiprināšana 

 Radošas sabiedrības veidošana



Darbs ilgtspējīgas attīstības 

mērķu jomā 2019.gadā

 Izstrādāta reģiona bibliotēku krājuma 

attīstības politika 2019-2021

 Izstrādāti Cesvaines, Ērgļu, Lubānas 

novadu bibliotēku stratēģiskie attīstības 

plāni



Aktivitātes Madonas novada 

bibliotēkā 

 Datorapmācības senioriem, Digitālās 

nedēļas aktivitātes 

 Spēles, puzles - nodibinājuma “CEMEX Iespēju 

fonds” atbalstīts projekts- mobilais vides spēļu 

komplekts “Spēlē un zini”

 Ģimeņu pasākumi – cikli: 

– «Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!» - 2018. gads;

– «Stāsti par mums pašiem» -2019. gads                      



Aktivitātes Madonas novada 

bibliotēkā-



Velobraucieni 

 Kalsnavas bibliotēka – «Ar velosipēdu 
apkārt Kalsnavai!»

 Barkavas bibliotēka – «Apkārt Barkavai» –
ievērojamas vietas – piemēram, Bozēnu 
pilskalns, ozolu audze, ūdensteces un 
upes, ezeri pagastā

 Cesvaines novada bibliotēkas – tuvākās 
apkārtnes ievērojamo kultūras un 
sabiedrības vērtību apzināšana



Velobraucieni 



Alunāna parks Kalsnavā 

 2016. gadā uzsākts projekts par parka 

izveidi

 «Varam, ja kopā darām!» - Alunāna parka 

takās 10 planšetes ar skolēnu radošajiem 

darbiem un bibliotēkas apkopotajiem 

stāstiem un teikām par Kalsnavu 

2019.gadā

 Sajūtu taka, estrāde, atpūtas vietas 



Alunāna parks 



Teiku taka «Ļaudona teiku 

lokā» 

 Projekta mērķis – iedzīvināt dabā 

Ļaudonas pagastā pierakstītas teikas un 

nostāstus par dažādām vietām un 

objektiem, izveidojot Ļaudonas teiku taku. 

 Sadarbības rezultāts – 12 tūrisma –

Ļaudonas teiku apvīti objekti, pagastā 

sakopta vide





Velomaršruts «Mētrienas stāsti»

 - 2019. gada novembrī neklātienes 

ceļojums – Mētrienas sieviešu biedrības 

«Ābele» iniciatīva: maršruts 25 vai 50 km 

garumā ar 20 nelieliem stendiem vietu un 

cilvēku iepazīšanai. 



Velomaršruts «Mētrienas stāsti» 





Izstādes «Barkava. Māls. 

Vēstījumi iz senajām vietām» 

un «Zemes DNS» 

 1. Savākti māli no māju vietām, novadnieces –
keramiķes Līgas Skariņas izgatavoti podi, podu 
izstāde «Barkava – māli – vietvārdi» Barkavas 
bibliotēkā 

 2. Apzinātas seno mājas vietu atrašanās vietas, 
izzināti mājvārdi, izgatavotas māla plāksnītes ar 
māju vārdiem

 Izstādes Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzejā 16.05.-06.08.2020

 3. LTV1 raidījums „Tas notika šeit” – būs redzams 
rudenī 





«Mācies un rodi otrreizēju 

pielietojumu» Sarkaņos

 Sadarbība ar biedrību «Sarkaņu pagasta 

mantojums»

 5 meistarklases – praktiskas nodarbības –

21dalībniece 

 Projektu rezultātu izstāde bibliotēkā, 

ikdienas dzīves pielietojumā 



Mācies un rodi otrreizēju 

pielietojumu 



Makulatūras vākšanas akcijas 

 Lubānas bibliotēka – 1.-2. vietas Latvijā 

 Kalsnavas bibliotēka – 3. vieta 



Paldies! 

 Jautājumi? 

 Komentāri? 


