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Krāslavas un Dagdas novadu, pagastu 
publiskās un skolu bibliotēkas

• Reģiona galvenā bibliotēka:

Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka + nodaļa pagastā, 

Dagdas novada bibliotēka, 

19 pagastu bibliotēkas

• 9 vispārizglītojošo skolu 

bibliotēkas



Pašvaldību/ 
pagastu

organizācijas

+

Nozaru 
speciālisti

Vietējie 

uzņēmēji, 
aroda 

meistari

Brīvprātīgie

Atbalstītāji 
u.c.

Atbalsta partneri



Veiksmīgākie atbalsta pasākumi

Pašvaldību organizētie 
projektu konkursi –

 Projektu konkurss 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”

 Sabiedrība ar dvēseli

 Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkurss

 Jauniešu nodarbināšana 
vasaras periodā



Veiksmīgākie/neveiksmīgie
atbalsta pasākumi

ESF projekti: 
• Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

ELFLA projekti:
• Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krāslavas novadā

• LEADER projekts
Europe for citizens “Network for a new Europe” projekts:

• “Eiropas Savienība – plusi un mīnusi” U.c.



Sociālie mediji:
• Facebook, Instagram un Twitter konti un emuāri
• Vietējie laikraksti un informatīvie izdevumi
• Padlet rīku siena
•Aktualitātes WhatsApp bibliotekāru grupā

Bibliotēku popularizējošie 
pasākumi



 Bibliotēku nedēļa, akcijas #LibdayLV, pagastu

kultūras iestāžu sporta svētki, Krāslavas/ Dagdas

pilsētas svētki, pagastu bibliotēku saliedētības svētki,

pieredzes/ sadarbības braucieni u.c.

 «Vietējie pasaulē» tiešsaistes/ klātienes tikšanās ar

vietējiem arodu meistariem un viņu radītām

grāmatām, piedzīvojumu un arodu stāstiem

 Bibliotekāru līdzdalība vietējās kopienas

iesaistīšanai kultūras piedāvājuma pavārgrāmatas

«Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās

receptes» radīšanā

 Ceļojošās kopas

 Interešu izglītības nometne «Creative and English»

Publiskās aktivitātes



Krāslavas un Dagdas novadu
radu raksti simtgadei

Lidijas Leitānes rokdarbu izstāde Šķaunes 
pagasta bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieku 
Valentīnu Lukaševiču Andrupenes 

pagasta bibliotēkā

Atmiņu stāstu vakars 
“Kultūras dzīve Skaistas pagastā”

«Novadnieku devums» 
izstāžu, virtuālo apskatu organizēšana klātienē un tiešsaistē

Rokdarbu izstāde Izvaltas pagasta bibliotēkā



Atbalsta komanda

Interešu klubu dalībnieki:

 Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas English Club

 Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas  jauniešu klubs

 Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas lasītāju klubs

 “Supervaroņi internetā” 
pirmsskolēnu medijpratības klubiņš

 Krāslavas un Dagdas pagastu 
iedzīvotāju interešu pulciņi

Dagdas novada bibliotēkas radošā 
komanda «Spridzeklīši»

 Krāslavas Senioru skola




