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SAĪSINĀJUMI
ANO — Apvienoto Nāciju Organizācija
BIS ALISE — bibliotēku informācijas sistēma ALISE
BJVŽ — Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
BLN — Bērnu literatūras nodaļa
EDIC — Europe Direct informācijas centrs
ES — Eiropas Savienība
ESIP — Eiropas Savienības informācijas punkts
ESF — Eiropas Sociālais fonds
IKT — informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
JEPVĢ — Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
KISC — Kultūras informācijas sistēmu centrs
LNB — Latvijas Nacionālā bibliotēka
LBB — Latvijas Bibliotekāru biedrība
Preiļu GB — Preiļu Galvenā bibliotēka
RTRIT — Valsts SIA “Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
SBA — starpbibliotēku abonements
UNESCO LNK — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas
Nacionālā komisija
VID — Valsts ieņēmumu dienests
VKKF — Valsts kultūrkapitāla fonds
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PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS
Preiļu GB darba prioritātes
 Administratīvi teritoriālā reforma – Preiļu novada apvienošanās ar Aglonas, Riebiņu un
Vārkavas novadu un trīs pagastu bibliotēku (Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas)
nodošana Krāslavas novadam.
 Jauna sadarbības modeļa izstrāde – bijušo Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu
pagasta bibliotēkas kļūst par Preiļu GB struktūrvienībām.
 Preiļu GB jaunā nolikuma un izmantošanas noteikumu izstrāde.
 Konstanta pielāgošanās darbam Covid-19 apstākļos (attālinātais darbs, darbinieku
karantīnas un slimības lapas, telpu dezinfekcija, lasītāju informēšana par darbu Covid19 apstākļos, u.c.).
 Oriģinālliteratūras un lasītprasmes popularizējošu pasākumu rīkošana pilsētas un
novada mērogā.
 Konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšana Preiļu novada bibliotēkām;
 Konsekvents darbs krājuma sakārtošanā.
 Bibliotēkas darbinieku profesionālā pilnveide apmeklējot kursus, seminārus,
konferences tiešsaistē.
 BLN jauniešu aktivitāšu zonas modernizēšana BLN.
Nozīmīgi/jauni projekti
 Dalība EDIC Austrumlatgalē projektā (vadošais partneris Rēzeknes novada pašvaldība),
kur saņemts EUR 4460,00 atbalsts pasākumu organizēšanai.


Tika turpināta VKKF projekta “Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem “Autoru! Autoru!””
īstenošana, tiekoties ar rakstnieku Ilmāru Ziemani, Māri Bērziņu. Jauni projekti netika
uzsākti neskaidrās bibliotēku un sadarbības partneru (izglītības iestāžu) darbības dēļ
pandēmijas periodā.

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, kas stājās spēkā 1.jūlijā, ir mainījušās
reģiona administratīvās robežas. Trīs Aglonas novada pagasti (Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas)
ir pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts, Riebiņu un Vārkavas novadu teritorijas
pievienotas Preiļu novadam. Teritoriālās reformas rezultātā ir mainījusies vienas izglītības
iestādes teritoriālā piederība. Kastuļinas pagasta Priežmalas pamatskola ir nonākusi Krāslavas
novada pašvaldības pakļautībā. Ar 2021.gada 31.augustu likvidēta Riebiņu novada Dravnieku
pamatskola. Saskaņā ar 2021.gada 30.novembra Preiļu novada Domes sēdes lēmumu (Domes
sēdes protokols Nr.25 39.§), ņemot vērā 2021.gada 12.novembra Latvijas Bibliotēku padomes
atzinumu Nr.8.3-1/8, pieņemts lēmums ar 2022.gada 1.janvāri slēgt Gailīšu, Kotļerovas un
Pieniņu bibliotēkas.
Pārskata periodā Preiļu reģiona elektronisko kopkatalogu turpināja veidot 32
bibliotēkas: Preiļu Galvenā bibliotēka, 24 pašvaldību publiskās bibliotēkas un septiņas
izglītības iestāžu bibliotēkas. Krāslavas novadam pievienotās bibliotēkas darbojās sistēmā
ALISE un krājumu atspoguļoja Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā, un pāreju uz Krāslavas
novada bibliotēku kopkatalogu uzsāka tikai 2021.gada nogalē. Riebiņu novada Dravnieku
Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS
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pamatskolas bibliotēka un Kastuļinas pagasta Priežmalas pamatskolas bibliotēka BIS ALISE
neizmantoja. Trīs slēdzamās bibliotēkas līdz atskaites perioda beigām darbojās BIS ALISE un
datus ievadīja Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā.
Teritoriālās reformas rezultātā pārskata periodā tika veiktas 3 automatizētās krājuma
pārbaudes, Preiļu GB speciālistiem sadarbojoties ar konkrētās bibliotēkas darbinieku - Aglonas
novada Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu bibliotēkās, lai informāciju nodotu Krāslavas
novadam (inventarizācijā piedalījās arī Krāslavas Centrālās bibliotēkas darbinieki).
Gada otrajā pusē notika aktīva komunikācija ar jaunizveidotā Preiļu novada pašvaldības
darbiniekiem, bijušā Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novada pagastu bibliotēku darbiniekiem un
pārvalžu darbiniekiem, lai atrastu labāko sadarbības modeli, veidotu turpmāko sadarbības
struktūru, pārņemtu darbinieku personas lietas, veidotu kopīgu budžetu, ieskicētu dokumentu
aprites shēmu, u.c.
Problēmas, to risinājumi
Pārskata periodā joprojām liels izaicinājums bija darba organizēšana, kombinējot
attālināto darbu un darbu klātienē. Nācās pielāgoties izmaiņām likumdošanā, savādāk plānot
savu darba ikdienu, uzticēties darbiniekiem un attālinātā darba specifikai, pielāgoties tiem
darbiniekiem, kuriem mainījās darba režīms sakarā ar to, ka mājās ir bērni, kuriem ir karantīnas
režīms vai mācības attālināti.
Pārskata periodā no atsevišķiem bibliotēkas apmeklētājiem tika saņemtas mutiskas
pretenzijas par ierobežojumiem apmeklēt bibliotēku klātienē. Problēma tika risināta,
informējot un skaidrojot par valstī esošo situāciju Covid-19, taču ne vienmēr apmeklētāji bija
saprotoši. Apmeklētājiem tika piedāvā alternatīva 3TD e-grāmatu bibliotēka, aicinājām
pieteikt sev vēlamos izdevumus, telefoniski vai elektroniski, informējām un konsultējām
attālināti par iespējām pilsētā dokumentu izdrukāšanai un kā ar telefona palīdzību ir iespējams
noskenēt un nosūtīt dokumentus.
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS
1.1. Īss situācijas apraksts
Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
Preiļu GB pārskata periodā darbojās kā Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības
un informācijas iestāde, kura veica kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību
un tās izmantošanu.
Preiļu GB mērķis — ģimenes orientēta brīvpieejama, demokrātiska bibliotēka, kas:
 nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību,
 sekmē mūžizglītības iespējas un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un
popularizēšanu,
 iesaistās daudzveidīgās lasīšanas programmās,
 piedāvā plašu kultūras pasākumu klāstu, kļūstot par vietējās sabiedrības nozīmīgu
izglītības, kultūras un atpūtas centru.
Preiļu GB ir novada lielākā bibliotēka, atrodas Preiļu pilsētas centrā. Pēc Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PLMP) datiem uz 2022. gada 1. janvāri jaunizveidotajā Preiļu
novadā ir deklarēti 17378 iedzīvotāji (bez Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastiem). Pārskata
periodā iedzīvotāju skaits jaunizveidotajā Preiļu novadā samazinājies par 471 personām.
2021. gada 1.jūlijā stājās spēkā jaunais Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums,
apvienojot Aglonas (bez Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastiem), Preiļu, Riebiņu un
Vārkavas novadus ar administratīvo centru Preiļos. Preiļu GB pārskata gada sākumā bija
metodiskā un konsultatīvā darba centrs Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novada 24
publiskajām bibliotēkām un 13 izglītības iestāžu bibliotēkām, bet gada beigās 18 Preiļu novada
publiskajām bibliotēkām un 11 izglītības iestāžu bibliotēkām.
Analizējot bibliotēku darbību, bibliotēku kvalitatīvos, kvantitatīvos rādītājus, kā arī
ņemot vērā 2021.gada 12.novembra Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu Nr.8.3-⅛, tika
pieņemts lēmums slēgt Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas. Gada nogalē tika risināti
jautājumi sakarā ar bibliotēku slēgšanu ar 2022.gada 1.janvāri.
Stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, Aglonas novada dalīšanas
rezultātā, Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pagasts tika pievienots Krāslavas novadam, līdz ar to
trīs Preiļu reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas tika nodotas Krāslavas novada centrālās
bibliotēkas pārziņā.
Līdz 2021. gadam administratīvās reformas laikam reģiona bibliotēkas funkciju
veikšana Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu publiskajās bibliotēkās, tika finansēta
no attiecīgo novada domju līdzekļiem.
Informācija par padotībā esošajām iestādēm
Bibliotēkas struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu vienotu bibliotēku informācijas tīklu
novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada
teritoriālās vienībās, pamatojoties uz bibliotēku vienoto fondu, bibliogrāfisko aparātu un
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vienotu iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi. Bibliotēkas struktūrvienībā pārskata periodā
ietilpa sešas Preiļu novada publiskās bibliotēkas:
Aizkalnes pagasta bibliotēka,
Līču pagasta bibliotēka,
Pelēču pagasta bibliotēka,
Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka,
Saunas pagasta bibliotēka,
Saunas pagasta Smelteru bibliotēka.
Preiļu GB struktūrā iekļautās bibliotēkas ir patstāvīgas struktūrvienības, kas darbojas
saskaņā ar bibliotēkas vadītāja apstiprinātu Nolikumu, to darbu nodrošina un vada
struktūrvienības vadītājs. Ar 2022.gada 1.janvāri mainās bibliotēkas organizatoriskā struktūras
shēma. Tā kā jaunais bibliotēkas nolikums stājās spēkā 2021.gada decembrī, tad pielikumā tiek
atspoguļota jaunā bibliotēkas organizatoriskā struktūras shēma, kurā parādās jaunizveidotā
novada pagastu bibliotēkas.
Skatīt pielikumu Nr.1. (
Bibliotēkas organizatoriskā struktūras shēma).
1.2. Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā
Pārskata periodā, pielāgojoties Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, bibliotēkā
vairākas reizes tika mainīts gan darba laiks, gan apkalpošanas noteikumi. Bija vairāki periodi,
kad bibliotēkas telpas apmeklētājiem bija slēgtas, bet, lielākoties, bibliotēkas telpas
apmeklētājiem bija pieejamas tikai izdevumu apmaiņai. Līdz 2021.gada septembrim bibliotēka,
uz Covid-19 ierobežojumu periodu, nestrādāja sestdienās un darba laiks pirmdienās bija līdz
plkst.18.00, jo darba dienās bija nepieciešams atbilstošs darbinieku skaits, lai nodrošinātu
grāmatu apstrādi karantīnas zonā un sekotu līdzi lasītāju plūsmai telpās. Daļa darbinieku
strādāja attālinātajā režīmā. Septembrī bibliotēka atgriezās savā ierastajā darba laikā –
pirmdienās no 9.00 līdz 19.00, pārējās darbdienās no 9.00-18.00 un sestdienās no 10.00 līdz
15.00. Pārskata periodā sākot ar novembra mēnesī bibliotēka strādāja tikai “zaļajā režīmā”.
1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā)
definētajiem virzieniem un uzdevumiem
Novadpētniecības darbs:
 tika strādāts pie novadpētniecības materiālu apkopošanas, turpināts darbs pie
novadpētniecības dokumentu vākšanas, sistematizēšanas, kā arī elektroniskās datubāzes
un novadnieku enciklopēdijas papildināšanas. Laika periodā, kad bija liegts apkalpot
lasītājus klātienē, viens bibliotēkas darbinieks aktīvi strādāja pie novadpētniecības
resursu digitalizēšanas;
 2021. gadā ir izveidotas 2 brīvpiekļuves kolekcijas par novada dievnamiem – Preiļu un
Jasmuižas Romas katoļu baznīcām. Turpretī lokālo teksta un attēlizdevumu digitālo
novadpētniecības kolekciju ir krietni vairāk, kopskaitā 30. Tām tiek pievienoti metadati
un šis resurss lietotajiem ērti izmantojams vienā no novadpētniecības lasītavas datoriem.
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Informācijas resursus popularizējošie pasākumi (izstādes, tikšanās, lekcijas, tematiskie
pasākumi u.tml.):
 Pandēmija valstī ir ietekmējusi izglītojošo un tematisko pasākumu skaitu klātienē, taču
periodā, kad pulcēšanās klātienē bija atļauta, tika domāts par pasākumiem, kas atbilstu
dažādām interesēm un gaumēm, kā arī piedāvātas kvalitatīvas un saturīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas dažāda vecuma cilvēkiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta visai
ģimenei paredzētām aktivitātēm. Pārskata periodā daudzi izglītojošie pasākumi un
tikšanās, semināri un lekcijas notika tiešsaistē, ZOOM platformā.
 tika strādāts pie tā, lai sabiedrībā veicinātu interesi par grāmatām. Tika organizēti
lasītveicināšanas un informācijpratības uzlabošanas pasākumi gan bērniem un
jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas:
 Ņemot vērā faktu, ka ar katru gadu semināri, apmācības, konferences vairāk un vairāk
notiek attālināti, tiešsaistē, tad tika papildus iegādātas 6 Web kameras, ar mērķi
nodrošināt kvalitatīvu video saziņu.

Personāls. Metodiskais un konsultatīvais darbs:
 darbiniekiem tika nodrošināta iespēja apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un
seminārus tiešsaistē;
 Preiļu GB organizēja kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus saviem darbiniekiem un
pagastu bibliotekāriem.
1.4. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā
Pārskata periodā vairāki tiešsaistes semināri tika organizēti akcentējot Eiropas
Savienības mērķus un ilgtspējīgas attīstības mērķus. Informatīvajā tiešsaistes seminārā Eiropas pēcpusdienas pasākumā “Domā zaļi jau šodien un veido tiltu uz labāku nākotni”
iedzīvotājiem un bibliotēku darbiniekiem tika izskaidrots, kas ir Eiropas zaļais kurss, kā tas
uzlabos iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti un kā bibliotēkas var iesaistīties Eiropas zaļā
kursa īstenošanā. Šī pasākuma ietvaros arī tika organizēts konkurss-radošā darbnīca “Veco lietu
otrā dzīve”.
Preiļu GB regulāri jau vairāku gadu garumā organizē arī informatīvus, praktiskus
izbraukuma seminārus. Pārskata periodā šāda veida seminārs "Zaļā domāšana izaicinājumu
pilnajā pasaulē" tika organizēts “Dzeņu mājās”, kur mājas saimniece, lektore Kristīne
Stašulāne mācīja izmantot dabas veltes skaistumam un veselībai, tika meklēts ceļš uz labāku
dabas, pārtikas sistēmas un biodaudzveidības līdzsvaru, kas palīdz aizsargāt iedzīvotāju
veselību un labklājību. Semināra dalībnieki iepazinās ar ārstniecības augu vākšanu, to lietošanu,
glabāšanu, augu destilātiem, vāca augus no kuriem pagatavoja savu augu hidrolātu.
Informatīvajā seminārā "Gudra un ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā un siltumnīcā"
2021. gada otrajā pusē savus profesionālos padomus sniedza lektori - Māris Narvils no Latvijas
Lauku konsultāciju centra un Līga Lepse - Dārzkopības institūta vadošā pētniece. Uzmanība
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tika pievērsta piemājas dārziņu permakultūrai, kvalitatīvas ražas nodrošināšanai siltumnīcā, kā
arī videi un iedzīvotājiem veselīgai dārzeņu audzēšanai savos mazdārziņos.
Arī vienā no tiešsaistes sarunu cikla “Savējie iedvesmo” pasākumiem "Kusties vairāk
- jūties labāk!”, kurā piedalījās aktīva dzīvesveida piekritējas Iveta Šņepste un Anita Gāga, tika
runāts par sportiskā dzīvesveida nozīmi indivīda dzīvē.
1.5. Bibliotēkas akreditācija
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Preiļu GB ir Preiļu novada pašvaldības iestāde, tāpēc bibliotēkas pamatbudžetu veido
pašvaldības piešķirtais finansējums.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
KOPĀ (EUR):
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2019

2020

2021

296 097
249 578
46 519
1381
50
1960
43 128

266805
265621
1184
584
0
600
0

261855
261632
223
103
0
120
0

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
t.sk. darbinieku atalgojums (bruto)
t.sk. krājuma komplektēšana
t.sk. pārējie izdevumi

2019
296 097
134 660
15 138
146 299

2020
266805
193 387
15 602
57816

2021
261632
199010
15513
47109

Finansiālais nodrošinājums 2021. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un
pamatfunkciju nodrošināšanai un veikšanai.
Reģiona bibliotēkas funkciju veikšana pārskata periodā netika finansēta, jo Aglonas,
Riebiņu un Vārkavas novads tika pievienots Preiļu novadam.
Skaitļi rāda, ka pārskata periodā pašvaldības piešķirtais finansējums ir nedaudz mazāks.
Tas skaidrojams ar to, ka pārskata periodā nebija nepieciešamības iegādāties pamatlīdzekļus,
notika mazāk klātienes pasākumu un neklātienes pasākumos (ZOOM) lektoriem izmaksājamās
summas nav tik lielas. Izpalika arī darbinieku braucieni uz klātienes semināriem. Bibliotēkas
attīstību un izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā pārskata periodā ietekmēja arī
dalība EDIC Austrumlatgalē projektā, kur saņemti EUR 4460,00 pasākumu organizēšanai.
EDIC Austrumlatgalē projektā iegūtie līdzekļi neparādās ieņēmumu un izdevumu sadaļā, jo
visus rēķinus projekta realizācijas gaitā apmaksāja Rēzeknes novada pašvaldība, kas ir projekta
vadošais partneris.
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku, interesantāku pakalpojumu piedāvājumu bibliotēkā, tiek
piesaistīti papildus līdzekļi piedaloties VKKF, EDIC projektos. Par projektu finansējumu skatīt:
9. PROJEKTI.
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3. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN
TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā 2006. gadā renovētā ēkā (ēka būvēta
1979. gadā). Bibliotēkas kopējā platība — 1999 m2, no kuriem bibliotēkas lietotāju
apkalpošanai ir atvēlēti 1374 m2, kuros izvietotas 90 lasītāju darba vietas. Bibliotēkas 1. stāvā
izvietotā krātuve aizņem 40 m2, bet pārējās tehniskās telpas — 585 m2. Telpu tehniskais
stāvoklis labs. Iestādē darbojas lifts, līdz ar to bibliotēkas pakalpojumi pieejami ikvienam, t.sk.
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērniem ratiņos.
Pārskata periodā rekonstrukcijas darbi un lielāki remontdarbi bibliotēkā netika veikti.
Bērnu literatūras nodaļā 2019.gadā iekārtotais jauniešu stūrītis šogad tika papildināts ar leti
jauniešiem, atbilstošiem krēsliem un dizainiskām griestu lampām.
3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2021. gadā bibliotēkā telpu paplašināšana vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām
netika veikta, jo pēc 2006. gadā veiktajiem apjomīgajiem renovācijas darbiem, tas nav
nepieciešams.
3.3. Jaunu ēku būvniecība
2021. gadā jaunu ēku būvniecība netika veikta, jo pēc 2006. gadā veiktajiem
apjomīgajiem renovācijas darbiem tas nav nepieciešams.
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3.4. Iekārtas, aprīkojums

Datori

16

Multifunkcionālās
iekārtas

46

6

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)

Lietotājiem (skaits)

Darbiniekiem (skaits)

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem —
labs;
Apmeklētājiem
— apmierinošs.
labs
3 melnbaltās multifunkcionālās
iekārtas (2006. gada, bet strādā
ļoti labi) un trīs krāsainās
multifunkcionālās iekārtas
(2013., 2017. un 2019.gads)
1 labs
2014. gads
1 teicams
2018. gads
2 apmierinoši
2021.gadā iegādāts A3 skeneris
1 teicams

Printeri

2

-

Skeneri

2

1

-

1

apmierinošs

-

2
4
2

labs
apmierinošs
1 apmierinošs
1 teicams

1

apmierinošs

1
1

teicams
labs
teicams

Citas iekārtas:
Specializētā
datortehnika cilvēkiem
ar redzes traucējumiem
E-grāmatu lasītājierīces
Planšetdatori
Interaktīvā tāfele

Grāmatu drošības
sistēma

Kases aparāts
1
Laminēšanas iekārta A4
Laminēšanas iekārta A3

Piezīmes

2015. gads
2015. gads
2019. gadā nopirkta jauna
interaktīvā tāfele.
Darbojas arī otra interaktīvā
tāfele, kurai 2018. gadā nopirkts
jauns projektors.
Ik pa laikam nojūk drošības
vārtu skaitīšanas sistēma, kas
kavē iegūt uzticamus datus par
apmeklētāju kustību bibliotēkā.
Iegādāts 2016. gadā
Iegādāts 2019. gadā

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

14

Brošēšanas iekārta

1

labs

Tehnoloģiskā bāze bibliotēkā ir laba. Kopš 2007. gada bibliotēkā darbojas reģionālais
mācību centrs, kurš aprīkots ar stacionāro un mobilo datorklasi. Pārskata periodā lieti noderēja
stacionārajai klasei pārrobežu projekta ietvaros 2018. gadā iegādātie 15 portatīvie datori, jo
šādā veidā Preiļu GB darbiniekiem bija vieglāk nodrošināt attālinātā darba iespējas.
Ņemot vērā faktu, ka ar katru gadu semināri, apmācības, konferences vairāk un vairāk
notiek attālināti, tiešsaistē, tad tika papildus iegādātas 6 Web kameras, ar mērķi nodrošināt
kvalitatīvu video saziņu.
Par Preiļu GB budžeta līdzekļiem pārskata periodā iegādāti divi LEGO Classic un LEGO
City konstruktoru komplekti.
Nākotnes ieceres:
 turpināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju modernizāciju;
 Nelielas strukturālas izmaiņas un datu sakārtošana Preiļu GB tīmekļa vietnē;
 Preiļu GB regulāra apkārtnes un telpu labiekārtošana, pilnveidošana un uzturēšana;
 Grāmatu saņemšanas/nodošanas pakomāta iegāde un uzstādīšana;
 Preiļu GB ēkas fasādes apdares atjaunošana.
3.5. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Pašvaldības ierobežotais finansējums datortehnikas u. c. tehnisko iekārtu atjaunošanai,
bibliotēkas telpu/zonu pilnveidošanai ir nepietiekošs. Lai risinātu šo problēmu, bibliotēkai
jāmēģina iesaistīties projektos, lai iegūtu papildus finansējumu materiāltehniskā nodrošinājuma
uzlabošanai.
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4. PERSONĀLS
4.1. Personāla raksturojums
Preiļu GB strādā 20 darbinieki, no tiem 15 bibliotekārie darbinieki un pieci tehniskie
darbinieki. No kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sešiem darbiniekiem ir profesionālā
izglītība (divi ar maģistra grādu, viens ar bakalaura grādu un trīs ar vidējo speciālo izglītību).
Pārējiem astoņiem bibliotekārajiem darbiniekiem izglītība ir citās jomās (divi ar maģistra
grādu, pieci ar bakalaura grādu un viens ar koledžas izglītību).
Septembra sākumā notika izmaiņas darbinieku sastāvā, jo
pelnītā atpūtā devās ilggadējā metodiskā darba vadītāja Velta
Broņislava Beča. 3.septembrī Preiļu GB metodiķei Veltai Broņislavai
Bečai, pārtraucot darba gaitas, kolektīvs un kuplā pašvaldību publisko
un skolu bibliotēku darbinieku saime teica paldies vārdus, par
neatsverami milzīgo ieguldījumu, profesionalitāti un sirdsdegsmi
bibliotēku nozarē, vēlējām turpmākās dzīves dienas tikpat aktīvas un
piepildītas.
Veltas Broņislavas Bečas nesavtīgo darba mūža veikumu
apliecina Kultūras ministrijas Atzinības raksts par mērķtiecīgu, nozīmīgu un ilggadēju
ieguldījumu Preiļu Galvenās bibliotēkas un Preiļu novada pašvaldības publisko un skolu
bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, par kvalitatīvu un augstu profesionalitātes veicināšanu
bibliotēku nozarē. Veltu Broņislavu Beču vārdiski sveica Kultūras ministrijas arhīvu, bibliotēku
un muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa un nozīmīgo apbalvojumu pasniedza Preiļu
novada pašvaldības priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis.
Velta Broņislava Beča bibliotēkā nostrādājusi 45 gadus. Par sava darba galveno mērķi
un misiju Velta bija izvēlējusies būt par vidutāju starp mūsu bibliotekāriem un iedzīvotājiem,
sniedzot padomu, iedvesmojot un palīdzot saredzēt, sadzirdēt bibliotēkas darbības
pamatprincipus un iestādes vīziju. Pieredze un regulāra vēlme sevi pilnveidot un dalīties ar
zināšanām bija viņas darba pievienotā vērtība. Spēja akcentēt katras bibliotēkas individualitāti
un atrast pieeju katram bibliotekāram bija Veltas stiprā puse.
Uz Veltu varēja paļauties, viņa bija atbildīga, praktiska un pašaizliedzīga, ar plašu
redzējumu uz dzīvi un bibliotekāro darbu. Profesionālis ar lielo burtu. Nevienam vien jaunajam
bibliotekāram devusi spēcīgu pamatu un ierosmi turpmākajai radošajai un aktīvajai darbībai.
Veltas Broņislavas Bečas vietā darbu Preiļu GB
uzsāka Egija Gribuste. Egijas Gribustes kandidatūra
metodiķes amatam tika izvēlēta konkursa kārtībā. Egijai ir
pieredze bibliotekārajā darbā, strādājot un vadot Latgales
Centrālās bibliotēkas filiāles Gaismas bibliotēku.
Bakalaura grāds grafiskajā dizainā. Egija sevi raksturo kā
cilvēku ar augstu atbildības sajūtu, mērķtiecīgu un ar
pozitīvu attieksmi darba procesos un ikdienas gaitās. Lieliskas komunikācijas prasmes,
organizācijas un problēmu risināšanas iemaņas.
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Ar 15.decembri galvenā bibliotekāra amatā Bērnu literatūras
nodaļā darbu uzsāka Natālija Ruža, iegūstot augstāko vērtējumu
konkursā uz vakanci. Natālija bibliotekāra darba pieredzi ir ieguvusi jau
iepriekš strādājot Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Bakalaura grāds
pedagoģijā apliecina, ka ir gūtas zināšanas, lai varētu rast profesionālu
pieeju bibliotēkas jaunākās paaudzes lietotājiem. Natālija atzīst, ka sev
uzticētos pienākumus vienmēr veic apzinīgi un ir gatava komandas
darbam, lai bibliotēka ikvienu rosinātu lasīt, izzināt, pilnveidoties

4.2. Apbalvojumi un pateicības
Atzinības raksti:
 2021.gada 3.septembrī teicām paldies par darbu Preiļu GB metodiskajam darbiniekam
Veltai Broņislavai Bečai. Viņai tika pasniegts Kultūras ministrijas Atzinības raksts par
mērķtiecīgu, nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Preiļu GB un Preiļu novada
pašvaldības publisko un skolu bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, par kvalitatīvu un
augstu profesionalitātes veicināšanu bibliotēku nozarē. Velta Broņislava Beča Preiļu
GB metodisko darbu ar publiskajām bibliotēkām vadīja 45 gadus.
4.3. Finansējums personāla attīstībai
Sastādot ikgadējo budžetu, katram darbiniekam tiek ieplānoti līdzekļi profesionālajai
pilnveidei, savu kompetenču paaugstināšanai. Pārskata periodā no pašvaldības budžeta šim
mērķim izlietotā summa ir ļoti maza – 364,00 EUR semināru, kursu, apmācību dalības maksa
Jāņem vērā tas, ka 2021.gadā pandēmija ietekmēja kursu piedāvājumu klātienē, tāpēc arī
darbinieki mazāk apmeklēja maksas kursus un izmantoja iespēju profesionālās zināšanas
papildināt attālināti un bez dalības maksas. Pārskata periodā darbinieku izglītībai tika novirzīti
arī EDIC Austrumlatgalē projekta līdzekļi 2737,00 EUR apmērā, noorganizējot izglītojošu un
informatīvu semināru Preiļu reģiona bibliotekāriem “Progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku
izmantošana un integrēšana bibliotēkas darbinieku ikdienā Covid-19 laikā”, informatīvu
semināru "Digitālā komunikācija tavā ikdienā" un informatīvu un praktisku semināru "Digitālā
vide kā instruments interešu īstenošanai" Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada pagastu
bibliotēku darbiniekiem un informatīvu un praktisku semināru "Zaļā domāšana izaicinājumu
pilnajā pasaulē".
Arī 2021. gadā uz bibliotēku tika aicināti lektori, tā nodrošinot iespēju lielākam
bibliotekāru skaitam pilnveidoties. Skatīt 3. pielikumu “Preiļu Galvenās bibliotēkas darbinieku
apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”.
4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Pārskata periodā lielākais izaicinājums bija darba organizēšana kombinējot attālināto
darbu un darbu klātienē. Nācās pielāgoties tiem darbiniekiem, kuriem mainījās darba režīms
sakarā ar to, ka mājās ir bērni, kuriem ir karantīnas režīms vai mācības attālināti. Kad atsākās
darbs klātienē, centāmies organizēt darbinieku plūsmu tā, lai daļa strādātu attālināti un daļa
darbinieku klātienē, tādējādi mazinot saslimstības riskus un varbūtību saslimt visam kolektīvam
uzreiz.
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Pārskata perioda otrajā pusē notika sagatavošanās darbi teritoriālajai reformai un gada
nogalē tika pārņemtas bijušo Aglonas, Ribiņu un Vārkavas novadu bibliotēku darbinieku
personas lietas. Problēmas sagādāja tas, ka savienojot sistēmas daudzi dati zuda un bija
jāatjauno, kas aizņēma daudz laika.
Iespējamā tuvāko gadu problēma — divu profesionālu, kompetentu darbinieku
tuvošanās pensijas slieksnim. Grūtības sagādās jaunu darbinieku piesaiste ar atbilstošu
izglītību. Risinājums — konkurētspējīgs atalgojums jaunajiem speciālistiem.

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

18

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
5.1. Galvenie rādītāji
Viens no Preiļu GB galvenajiem uzdevumiem ir kvalitatīvu un daudzveidīgu
pakalpojumu sniegšana ikvienai bibliotēkas lietotāju grupai. Cenšamies apkalpot arī tādas
lietotāju grupas, kuras pašas nevar apmeklēt bibliotēku klātienē.
Arī šajā pārskata periodā, Covid-19 radītie apstākļi lika bibliotekāriem darboties
citādāk, būt kreatīvākiem, interesantākiem un aktīvāk piedāvāt bibliotēkas iespējas un
pakalpojumus attālināti.
Preiļu GB pakalpojumu pieejamība lietotājiem tiek nodrošināta sešas dienas nedēļā.
Bibliotēka pirmdienās strādā no plkst. 9:00 līdz 19:00, pārējās darba dienās no plkst. 9:00 līdz
18:00 un sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00. Covid-19 krīzes apstākļos bibliotēkas darba laiks
samazinājās – no janvāra līdz septembrim bibliotēkas pakalpojumi nebija pieejami sestdienās
un pirmdienās strādājām līdz plkst.18.00.
Ievērojot drošības pasākumus, pārskata periodā joprojām meklējām un domājām
jaunas darba metodes, saglabājot pieejamību iedzīvotājiem. Preiļu GB ārkārtas situācijā centās
iedzīvotājiem pakalpojumus nodrošināt klātienē. Tika izstrādāti ierobežojumu noteikumi,
izdomāta apkalpošanas sistēma klātienē. No lietotājiem saņemtās grāmatas tika ievietotas
karantīnā uz 72 stundām. Vairākums bibliotēkas lasītāju bija pretimnākoši un atbildīgi,
apmeklējuma laikā lietoja sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekļus, izturējās ar sapratni
pret ierobežojumiem.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamību attālinātiem lietotājiem nodrošina bibliotēkas
tīmekļa vietne http://www.preilubiblioteka.lv/. Tajā lietotāji var izmantot kopkatalogu,
datubāzes un iepazīties ar bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem. Aktuālā informācija par
bibliotēkas piedāvātajiem pasākumiem, izstādēm, konkursiem u. c. aktivitātēm tiek publicēta
arī sociālajos tīklos Draugiem (http://www.draugiem.lv/preilubiblioteka/), Facebook
(https://www.facebook.com/preilubiblioteka), gada otrajā pusē tika atjaunots bibliotēkas profils
tiešsaistes sociālajā lietotnē Instagram (https://www.instagram.com/preilubiblioteka/) un no
jūnija tika izveidots jauns profils populārākajā tiešsaistes sociālajā lietotnē TikTok
(https://www.tiktok.com/@preilubiblioteka).
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
(bez sociālajiem tīkliem)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi

2019

2020

2021

2763
964
48 488
16 750

2 162
733
15 539
4 356

15 44
509
18 248
4 243

% salīdz. ar
iepr. gadu
- 28,58
- 30,56
+ 17,43
- 2,59

14 228

19 846

27 226

+ 37,19

71 303
38 239
31 841

44 217
34 236
9 922

58 352
47 270
10 905

+31,97
+38,07
+9,91
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t. sk. bērni
Lietotāji % no iedzīvotāju skaita
apkalpes zonā
t. sk. bērni līdz 18.g.
Iedzīvotāju skaits
(Preiļu pilsēta)
t. sk. bērni līdz 18.g.

10 909

8 364

10 007

+19,64

42

33

24

-9

92

69

Nav datu

6 618

6 528

6 404

1048

1056

Nav datu

-1,9

Pārskata periodā ir būtiski samazinājies aktīvo reģistrēto lasītāju skaits, bet pārējie
bibliotēkas darba pamatrādītāji ir būtiski auguši. To ietekmējuši vairāki faktori. Viennozīmīgi
Covid-19 pandēmija ir ļoti būtisks faktors, kas lika iedzīvotājiem izvērtēt vai apmeklēt
bibliotēku pandēmijas laikā. Tāpat arī bibliotēkai tika samazināts darba laiks un pat dažas
nedēļas tā bija slēgta. Bibliotēkas reģistrēto apmeklējumu skaitu būtiski ietekmēja arī tas, ka
bērni telpās drīkstēja atrasties tikai vecāku pavadībā un jaunieši - uzrādot vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Tika biežāk novērota tendence, ka viens bibliotēkas apmeklētājs ņem
vairāk grāmatu un nogādā tās radiem, draugiem un paziņām, lai mazinātu viņu saskarsmi un
saslimšanas iespējas.
2021. gadā Preiļu GB elektroniskajā lasītāju datubāzē BIS ALISE reģistrēti 1544 aktīvie
bibliotēkas lietotāji. Salīdzinot ar 2020. gadu, aktīvo reģistrēto lietotāju skaits ir samazinājies
par 618 lietotāju. Tie ir bibliotēkā oficiāli reģistrētie lietotāji, taču ir arī tādi bibliotēkas
apmeklētāji, kuri izmanto bibliotēkas pakalpojumus, bet netiek reģistrēti kā bibliotēkas lietotāji.
Piemēram, tūristi, kas pilsētā iegriežas tikai uz dažām stundām (un bibliotēkā apskata savu epastu), maksas pakalpojumu izmantotāji (visbiežāk — dokumentu kopēšana). Tādi apmeklētāji,
kuri elektroniskajā lasītāju datubāzē BIS ALISE atzīmēti kā „nepazīstamie”, pārskata periodā
bija 1766, kas ir par 508 vairāk nekā 2020.gadā.
2021. gadā bibliotēkas fiziskais apmeklējums ir 18248, no tiem 14005 pieaugušie, 4243
bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Kopējais apmeklējums ir palielinājies par 17% —
salīdzinājumā ar 2020. gadu tas ir par 2709 apmeklējumiem vairāk. Bibliotēkas fizisko
apmeklējumu pārskata periodā sastāda bibliotēkas apmeklējums, kurš tika ņemts no BIS ALISE
un ārpus bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklētāju skaita.
Preiļu GB kā pakalpojumu sniedzējs, aktīvi izmanto virtuālo vidi, reklamējot un
informējot iedzīvotājus par bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un par citu
aktuālu informāciju.
2021. gadā bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums bija 26 103 reizes un bibliotēkas
organizēto tiešsaistes pasākumu dalībnieku skaits bija 1123.
Analizējot darbu virtuālajā telpā, jāatzīmē, ka sociālajos tīklos ievietotās informācijas
apjoms un kvalitāte ar katru gadu palielinās. Pārskata periodā turpinājām darboties Facebook,
draugiem.lv sociālajos tīklos. 2021.gada otrajā pusē nezināmu iemeslu dēļ “nobruka”
bibliotēkas Twitter konts. Konts pagaidām nav atjaunots, informācija netiek ievietota.
Jauninājums: pārskata perioda otrajā pusē Preiļu GB tika izveidots konts TikTok un atjaunināts
konts Instagram.
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Tabula “Sociālo tīklu sekotāju skaits”

Draugiem.lv sekotāju skaits
Facebook sekotāju skaits
Instagram sekotāju skaits
Twitter sekotāju skaits
TikTok sekotāju skaits

2020

2021

948
981

943
1175
70
nedarbojas
201

380

% salīdz. ar
iepr. gadu
-0,53%
+19.75%

Veicot skaitļu analīzi redzam, ka Preiļu GB konta sekotāju skaits sociālajos tīklos
draugiem.lv ar katru gadu sarūk. Pamatojam to ar faktu, ka draugiem.lv popularitāte sabiedrība
vidū ar vien krītas.
Sociālais tīkls Facebook, joprojām ir vispopulārākā platforma auditorijas sasniegšanai.
Par to arī liecina fakts, ka sekotāju skaits ir gandrīz par 20% audzis.
Bibliotēkas Instagram un TikTok kontiem arī ir labs sekotāju skaits, ņemot vērā faktu,
ka tie darbojās tikai nepilnus 3 mēnešus. Protams, jāturpina publicēt informācija, jāorganizē
dažādas aktivitātes, lai sasniegtu lielāku auditoriju.
2021. gadā pie datoriem tika reģistrēti 222 datorlietotāji, datorapmeklējums - 664
pieaugušo literatūras nodaļā un BLN - 3. Tas nozīmē, ka vidēji dienā bibliotēkas datorus
izmantoja 5 apmeklētāji.
Ar katru gadu aizvien labāki kļūst interneta sniedzēju pakalpojumi ārpus pilsētas.
Daudziem iedzīvotājiem mājās ir gan dators, gan interneta pieslēgums, gan viedtālruņi ar
daudzām iespējām. Taču neskatoties uz to, Covid-19 pandēmijas laiks parādīja to, cik ir
būtiski, lai pilsētā tiktu nodrošināta brīva piekļuve datoram, internetam, skenēšanas
pakalpojumiem, kopēšanai un izdrukai. Atsevišķai iedzīvotāju grupai bibliotēka joprojām ir
vienīgā uzticamā vieta, kur var veikt internetmaksājumus, kopēšanu un izdruku.
Bieži vien bibliotēkā apmeklētāji, it sevišķi bērni un jaunieši, izmanto tikai bibliotēkā
vai pie bibliotēkas pieejamos Wi-Fi pakalpojumus, lietojot savus viedos telefonus. Visus WiFi pakalpojuma izmantotājus, protams, nevar identificēt, taču, 2021.gadā darbinieki ir
atzīmējuši Wi-Fi apmeklējumu tiem 17 bibliotēkas apmeklētājiem, kuri ir informējuši par to
bibliotēkas darbiniekus.
2. pielikumā (Bibliotēkas apmeklētāju statistikas grafiskais attēlojums) grafiski attēlots
Preiļu GB apmeklējums pa nodaļām, lasītāju sastāvs pēc nodarbošanās.
Literatūras izsniegums 2021. gadā ir 58 352 eksemplāri. Salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu, izsniegums ir palielinājies gan grāmatām, gan periodiskajiem izdevumiem.
Detalizētāku periodikas izsnieguma analīzi skatīt nodaļā 5.2. Analizējot literatūras izsniegumu
pa valodām, atklājas, ka 81 % lietotāju lasa latviešu valodā, 17,8 % lasa krievu valodā, 0,2%
lasa latgaliešu valodā un 1 % svešvalodās.
Lasītāju apkalpošanai tiek izmantotas elektroniskās lietoju kartes. Elektroniskā
bibliotēkas lietotāja karte (e-karte) joprojām tiek izgatavota uz vietas bibliotēkā pēc pašu
izstrādāta šablona. E-karte ļauj ātri un precīzi atrast lasītāju bibliotēkas lietotāju datu bāzē, bet
ieviestā čeku izdruka saņemt precīzu informāciju par lasītājam izsniegtajiem dokumentiem.
Bibliotekāro procesu automatizācija ir ļāvusi uzlabot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un operativitāti.
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5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi — kopaina, piemēri, vērtējums
Daiļliteratūras abonements
Pārskata periodā bija 19239 daiļliteratūras izsniegumi, no tiem 5906 oriģinālliteratūras
izsniegumi, kas ir par 2117 izsniegumiem jeb 38% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Preiļu GB darbinieki aicināja iedzīvotājus pievērsties lasīšanas procesam. Lasīšanas
popularizēšanai tika izmantotas vairākas metodes, gan piedāvājot izmantot bibliotēkas
krājumu, gan e-grāmatas 3td.lv, gan elektroniskās publikācijas interneta resursos.
2021. gada oriģinālliteratūras lasītāko grāmatu TOP saraksta augšgalā ir Daces Judinas
romāns “Tukšais nams”, Kristīnes Ulbergas “Kariete uz Santjago”, Andra Kalnozola
“Kalendārs mani sauc”, Lauras Vinogradovas “Upe”.
Ārzemju daiļliteratūras TOP: Vestovera, Tara “Izglītotā”, Džeferisa, Dina “Pazudusī
māsa”, Hilla, Melisa “Kafija ar mīlestību”, Hantere, Kara “Kāds no savējiem”, Sēks, Makss
“Vajātājs”.
Daiļliteratūras TOP krievu valodā: Колочкова, Вера “Шведская семья Ивановых”,
Островская, Екатерина “Открой глаза, Фемида!”, Тамоников, Александр “Огненный
мост”, Бочарова, Татьяна “Генетическая ошибка”, Дрейк, Оливия “Скандальный флирт”
Pārskata periodā tika secināts, ka Preiļu GB lasītājiem lielāka interese ir par
detektīviem.
Par daiļliteratūras krājuma popularizēšanas pasākumiem lasīt 6.8. nodaļā.
Nozaru literatūras abonements
Nozaru literatūra ieņem nozīmīgu vietu bibliotēkas krājumā. Bibliotēkas darbinieki
cenšas piedāvāt un nodrošināt kvalitatīvu nozaru literatūru, konkurētspējīgu informāciju, lai
spētu veicināt mūžizglītību un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Analizējot nozaru literatūras izsniegumu pārskata periodā, kurš ir 30 928, jāsecina, ka
tas salīdzinājumā ar 2020.gadā ir palielinājies par 11 278. Kā viens no izsnieguma rādītāju
palielināšanās iemesliem varētu būt saistīts ar Covid-19 ierobežojumiem, respektīvi, lasītāji
vienā bibliotēkas apmeklējuma laikā ņēma vairākus izdevumus, jo baidījās no situācijas, ka
bibliotēka tiks aizvērta un nevarēs apmainīt vai papildināt attiecīgās nozares, tēmas izdevumus.
Šāda situācija sevišķi jūtama bija studentu vidū – apbruņoties ir lielu daudzumu literatūras
veiksmīgam studiju procesam.
Visvairāk pieprasīta ir sociālo zinātņu literatūra (7447 izsniegumi), vispārējā literatūra
(6963 izsniegumi), medicīna (2493), tehniskā literatūra (2291).
Preiļu GB nozaru literatūras krājums veiksmīgi tika papildināts ar jauniem
iespieddarbiem. Jauno grāmatu ienākšana regulāri tika reklamēta sociālajos tīklos, jaunāko
grāmatu izstādēs.
Pārskata periodā piecas lasītākās nozaru grāmatas bija: Zanes Eniņas ceļojumu aprakstu
grāmata “Nekaunīgais pingvīns” (Zvaigzne ABC), Kārinas Pētersones un Ilzes Būmanes
grāmata “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs” (Zvaigzne ABC), Ērika Hānberga autobiogrāfija
“Alfrēds Čepānis vaļsirdībās” (Latvijas Mediji), Kristīnes un Kristapa Liepiņu dokumentālās
prozas darbs “PAMIRS mana sirds mīlestībā” (Zvaigzne ABC), Brefordas Sāras biogrāfiskais
darbs “Karaliene Elizabete II” (Latvijas Mediji).
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Lasītavas
Preiļu GB ir izveidotas divas lasītavas ar mērķi kvalitatīvāk un efektīvāk piedāvāt,
nodrošināt iestādē pieejamos pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem.
Bibliotēkā pieejamās lasītavas:
 pieaugušo periodikas lasītava;
 klusā lasītava.
Pieaugušo periodikas lasītava
Preiļu GB pieaugušo periodikas lasītavā 2021.gadā bija pieejami dažāda satura abonēti
laikraksti un žurnāli. Abonēti bija 8 nosaukumu laikraksti (seši latviešu valodā, divi krievu
valodā) un 74 nosaukumu žurnāli (55 latviešu valodā, 7 krievu valodā, 1 angļu valodā, 1 vācu
valodā, no tiem 5 nosaukumu periodiskie izdevumi tika saņemti kā dāvinājumi).
Preiļu GB prese tiek abonēta Latvijas pasts e–abonēšanas vietnē www.abone.pasts.lv,
izmantojot akcijas cenas. Daži laikraksti un žurnāli tiek pasūtīti tieši caur to redakcijām, jo
redakciju piedāvātā cena ir izdevīgāka. Pasūtījuma saraksts tiek veidots, vadoties pēc lasītāju
vēlmēm, analizējot izsniegumu, preses izdevumu saturisko piedāvājumu, meklējot informāciju
par jauniem periodiskajiem izdevumiem. 2021. gadam tika abonēti vienpadsmit jauni izdevumi:
“Ej”, “Ir nauda”, “Lauku māja”, “Latvijas lopkopis” ,“Mājas virtuve”, “Spīgana”, “Schōner
Wohnen”, “Skola & ģimene”, “Kā būt laimīgai”, “Planētas noslēpumi”, “Cosmopolitan” (angļu
val.).
Pārskata gadā iznākušie periodiskie izdevumi lasītājiem brīvpieejā tika piedāvāti visa
pārskata perioda garumā. Vecāki izdevumi bija pieejami krātuvē un lasītājiem tika izsniegti pēc
pieprasījuma. Laikraksti tika izsniegti tikai lasīšanai uz vietas bibliotēkā, bet žurnāli arī uz
mājām.
Kā iepriekš tika minēts, ievērojot Covid-19 noteikumus, bibliotēkā pieeja lasīšanai uz
vietas tika ierobežota. Līdz ar to ir ļoti zems izsniegums klātienē - lasīšanai uz vietas bibliotēkā
(422 eksemplāri). Bibliotēka lasītājiem piedāvāja iespēju noskenēt un aizsūtīt uz e-pastu viņu
interesējošo rakstu.
2021. gadā lasīšanai uz mājām izsniegti 10397 žurnāli, kas ir par 4561 izdevumiem
vairāk nekā 2020. gadā. Analizējot uzskaites rezultātus, var secināt, ka periodisko izdevumu
izsniegumā ir vērojams pieaugums, kas skaidrojams ar Covid-19 izplatību un cilvēku vēlmi
brīvo laiku pavadīt lasot žurnālus. Pārskata periodā, uz Covid-19 ierobežojumu laiku, tika
mainīti noteikumi žurnālu izsniegšanai. Parasti žurnāli lasīšanai uz mājām tika izsniegti
izmantojot gan pakalpojumu “Žurnālu izsniegšana lasīšanai uz mājām”, gan pakalpojumu
“Nakts abonements” vai “Svētku un izejamo dienu abonements”, kas ļāva uz mājām izsniegt
arī pēdējos trīs žurnālu numurus. Pārskata periodā izsniedzām visus žurnālus uz vienu nedēļu
(arī jaunākos numurus).
Analizējot BIS ALISE cirkulācijas datus, atklājās, ka vislielākais izsniegumu skaits
joprojām ir žurnālam “Ieva”, tam seko žurnāli “Kas Jauns”, “Privātā Dzīve”, “Praktiskais
Latvietis”, “Ievas Stāsti”, “100 labi padomi”, “Ievas Māja”, “Patiesā Dzīve”, “Veselība”, “Ko
Ārsti Tev Nestāsta”. Krievu valodā lasošie iedzīvotāji, visbiežāk izvēlējušies žurnālu
“Люблю”, “Burda”, “Азбука Здоровья”. Toties tādi kvalitatīvi un augstvērtīgi periodiskie
izdevumi kā “Domuzīme”, “Rīgas Laiks” lasīšanai uz mājām izsniegti tikai pāris reizes. Kā

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

23

redzams Preiļu GB lasītājiem interesē noderīgi padomi un iedvesmojoša pieredze mājas un
dārza darbos, nopietnas intervijas un sabiedrībā zināmu personu dzīves stāsti.
Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, laikraksti lasītavā nebija brīvi pieejami, bet tika
izsniegti pēc pieprasījuma. Analizējot laikrakstu izsnieguma datus lasītavā, redzams, ka
vislasītākā ir bijusi “Vietējā Latgales avīze”, tai seko “Latvijas Avīze”, un “Latgales laiks”. No
krievu valodā abonētajiem laikrakstiem visbiežāk lasīts laikraksts “Вести Cегодня”. Jāpiebilst,
ka laikrakstu izsniegums 2021.gadā ir ļoti zems salīdzinoši ar žurnāliem, ko lasītāji var ņemt uz
mājām. Bibliotēka piedāvā lasītājiem nepieciešamo rakstu no laikrakstiem noskenēt un aizsūtīt
uz e-pastu.
Ar bibliotēkā abonēto periodisko izdevumu sarakstu lasītāji var iepazīties mūsu
bibliotēkas interneta vietnē www.preilubiblioteka.lv. Lasītavā ir izvietota informācija par
periodisko izdevumu (žurnālu) izsniegšanu lietošanai mājās izmantojot pakalpojumus, kā arī
par krātuvē pieejamajiem periodiskajiem izdevumiem. Lasītāji var saņemt uzziņas par
periodikas krājuma saturu, krājuma izmantošanu uz vietas bibliotēkā un izsniegšanu uz mājām.
Preiļu GB lasītājiem ir pieejama Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv. (Vairāk lasīt
6.7.nodaļā).
Plānojam un izstrādājam idejas kā 2022.gadā vairāk popularizēt augstvērtīga satura
periodiskos izdevumus. Jāturpina laicīgi informēt iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji par to, kādi
periodiskie izdevumi kārtējam gadam tiek abonēti. Tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem
ietaupīt savus personīgos līdzekļus, izmantojot bibliotēkas periodisko izdevumu piedāvājumu.
Nepieciešams vairāk popularizēt augstvērtīga satura periodiskos izdevumus.
Klusā lasītava
Vajadzība pēc klusās lasītavas pārskata periodā bija minimāla. Tā tika izmantota nelielu
sanāksmju organizēšanai, dalībai videokonferencēs vebināros un apmācībās.
5.3. E-grāmatu bibliotēka
Pakalpojums “3TD egrāmatu bibliotēka” www.3td.lv ieviests 2019. gadā. Tas radīts ar
mērķi pašvaldību publisko bibliotēku reģistrētajiem lasītājiem piedāvāt iespēju bez maksas lasīt
egrāmatas latviešu valodā savā datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ar interneta pieslēgumu.
Pakalpojuma pieejamību nodrošina “Kultūras informācijas sistēmu centrs” un platformas
izstrādātājs IT uzņēmums “TietoEVRY in Latvia” sadarbībā ar izdevniecībām “Apgāds
Zvaigzne ABC”, “Apgāds Mansards”, “Prometejs”, “Latvijas Mediji” un “Jumava” Pārskata
gada nogalē “3TD egrāmatu bibliotēkas” lasītājiem bija pieejams vairāk kā pustūkstotis
egrāmatu latviešu valodā.
Pārskata periodā lietotāji regulāri tika informēti par iespējām izmantot “3td egrāmatu
bibliotēku” gan tīmekļa vietnē, gan sociālajos tīklos, gan bibliotēkā, izstāstot un praktiski
pamācot, kā piekļūt bezmaksas e-grāmatām. Konsultācijas par pakalpojuma saņemšanas
iespējām sniegtas arī telefoniski un epastā. “3td egrāmatu bibliotēka” ir pakalpojums, kas
pieejams reģistrētiem bibliotēku lietotājiem, kuriem izsniegti autorizācijas dati. Pārskata gadā
Preiļu reģiona bibliotēkās no jauna autorizācijas dati piešķirti 131 lietotājam, no tiem 102 Preiļu
GB. Pieprasījums pēc autorizācijas datiem palielinājās periodos, kad valstī tika noteikti
stingrāki Covid19 ierobežojumi. Vislielākā lasītāju interese par autorizācijas datu piešķiršanu
tika novērota janvārī, februārī un novembrī. Bibliotēkas elektroniskā kataloga autorizācijas dati
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janvārī piešķirti 35 (Preiļu GB 31) jauniem lietotājiem, februārī 17 (Preiļu GB 11) jauniem
lietotājiem, novembrī 24 (Preiļu GB 11) lietotājiem.
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”
2019
2020
88
179
E-grāmatu bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju skaits
kopā
88
91
E-grāmatu bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju skaits
pārskata periodā
213
832
E-grāmatu bibliotēkas izsniegums
kopā
213
619
E-grāmatu bibliotēkas izsniegums
pārskata periodā

2021
228

49

1275
443

Statistikas dati par egrāmatu bibliotēkas izmantošanu tiek saņemti no KISC. Statistika
par pārskata gadu ir apkopota (atbilstoši ALISEs instancei) tikai par visu Preiļu reģionu kopā.
Uz 31.12.2021 “3TD egrāmatu bibliotēkā” pavisam kopā ir reģistrējušies 228 Preiļu
reģiona lasītāji. 2021. gadā reģistrēts 49 jauns “3TD egrāmatu bibliotēkas” lietotājs. Izvērtējot
apkopotos datus, redzams, ka salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata gadiem, jaunu reģistrētu
lietotāju skaits ir samazinājies. Lasītāju skaita ziņā starp visām 34 ALISE instancēm Preiļu
reģions ir ierindojies 23.vietā. Pārskata gadā samazinājies arī egrāmatu izsniegums.
2021.gadā tika veikta elektroniskā aptauja, lai noskaidrotu Aglonas, Preiļu, Riebiņu,
Vārkavas novada bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, darbinieku kompetenci.
(Vairāk lasīt 5.4.nodaļā). Šajā aptaujā tika jautāts arī par e-grāmatu bibliotēku nozīmi un
izmantojamību. Anketēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka 70% no respondentiem neizmanto
e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , par iemeslu minot, ka nepatīk lasīt grāmatas elektroniskā
formātā (53%), neatliek laika (26%), nezin kas tas ir (24%), nav piekļuves datu (8%), bail, ka
netiks grāmata izlasīta divu nedēļu laikā (2%), pietiekoši citu avotu bez šīs iespējas (2%).
No respondenta tika saņemts ieteikums e-grāmatu bibliotēku papildināt ar mācību
grāmatām, ļoti noderētu studējot.
Neskatoties uz to, ka “3TD egrāmatu bibliotēka” pārskata gadā tika popularizēta
dažādos veidos, lasītāju interese par šo iespēju ir diezgan neliela un attieksme rezervēta. Preiļu
reģiona un Preiļu GB lasītāji joprojām priekšroku dod reālajām grāmatām. Bibliotekāriem arī
turpmāk jāturpina aktīvs darbs pie lietotāju informēšanas par platformas lietošanas iespējam un
priekšrocībām.
5.4. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
Pārskata periodā tika veikta elektroniskā aptauja, lai noskaidrotu Aglonas, Preiļu,
Riebiņu, Vārkavas novada bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, darbinieku
kompetenci. Priecājāmies un bijām pateicīgi saņemt ierosinājumus, komentārus, iedzīvotāju
redzējumu bibliotēku darbībā, kas palīdzēs uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.
Aptauja tika publicēta sociālajos tīklos, Preiļu GB un pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Piedalījās 71 respondents. 96% no aptaujas dalībniekiem apmeklē kādu no reģionā esošajām
bibliotēkām, no tiem 87% bibliotēku apmeklē vidēji reizi mēnesī (reizi nedēļā 16%, reizi divās
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nedēļās 21%, reizi mēnesī – 27%, dažas reizes gadā -23%). Respondenti pārstāvēja dažādas
lasītāju grupas (pensionārs, bezdarbnieks, nodarbinātais, students, skolēni). Aktīvākā
respondentu grupa bija nodarbinātie – 78%.
Diagramma “Bibliotēku apmeklējuma mērķis”

Bibliotēku apmeklējuma mērķis
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Par galveno iemeslu, kāpēc kāda no reģiona publiskajām bibliotēkām netiek apmeklēta,
ir spēja nepieciešamo informāciju atrast citur.
Aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka 58% respondentu nekas netraucē izmantot
bibliotēkas pakalpojumus, atsevišķos gadījumos (34%) laika trūkums ir norādīts kā traucējošais
faktors.
Vienmēr ir svarīgi zināt vai bibliotēkas apmeklētājs jūtas komfortabli un ērti bibliotēkas
telpās. Aptaujas rezultātā zemāk diagrammā redzamas lietotāju vajadzības.
Diagramma “Lietotāju vajadzības komfortablam darbam un atpūtai bibliotēkā”
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Veicot anketēšanu, mums bija svarīgi noskaidrot lietotāju vēlmes attiecībā uz krājumu
papildināšanu. 35 respondenti sniedza savu viedokli. Secinājumi - lasītāji bibliotēku grāmatu
plauktos joprojām vēlas redzēt vairāk jauno grāmatu un preses izdevumus. Nepieciešamas
vairāk grāmatas par mākslu, kultūru, kā arī angļu valodā.
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Bibliotēku darba novērtējums
Respondentus aicinājām novērtēt bibliotēkas darbu (darba laiku, pieejamību,
darbinieku attieksmi, kompetenci, bibliotēkas krājumu, telpas un iekārtojumu, tehnoloģisko
nodrošinājumu, SBA un novadpētniecības piedāvājumu) Apkopojot atbildes noskaidrojām, ka
96% respondentu viss apmierināja vai drīzāk apmierināja. Atsevišķos gadījumos respondenti
atzīmēja, ka nav viedokļa par SBA un novadpētniecības pakalpojumiem, tas liek domāt, vai šos
pakalpojumus konkrētiem respondenti neizmanto vai viņiem nav izpratnes, kas tie ir par
pakalpojumiem.
Pasākumi un aktivitātes
Bibliotēku organizētos pasākumus apmeklē 65% no respondentiem. Šie respondenti
atzina, ka pasākumi, lekcijas, semināri, izstādes ir daudzveidīgi, lietderīgi un praktiski. Tāpat
tie tika atzīti kā augstas kvalitātes un lielākoties atbilstoši iedzīvotāju iespējām. 31%
respondentu nebija viedokļa par pasākumiem, jo netiek apmeklēti.
Aptaujas rezultātā cerējām saņemt arī konkrētus ieteikumus pasākumu, lekciju
organizēšanā, lai zinātu, precizētu, kas tieši interesē mūsu iedzīvotājiem. Atbildes saņēmām
vairāk vispārīgus ieteikumus:
 Man patīk tiešsaistes pasākumu formāts. Reizēm pietrūkst dzīvīguma.
 Vienkārši turpiniet darīt-Jums ļoti labi sanāk!
 Tikšanās ar latviešu literātiem.
 Ātrāk uzveikt Covid-19 infekciju, atsākt pasākumu organizēšanu klātienē.
 Tikšanās ar Jogas, Cigun, Austrumu cīņas mākslu un ezotērisko mācību meistariem un
skolotājiem.
 Bibliotekāre pati zina, ko apmeklētājiem vajag.
 Par maz tiek reklamēti šie pasākumi.
 Klātienes pasākumus vēlos.
 Organizēt jebkādu pasākumu un aicināt dalībniekus!
 Tikšanās ar rakstniekiem
 Zoom platformā, lai ir pieejami pasākumi.
 Pieteikties un piedalīties teātrī par bibliotēkā pieejamo grāmatas varoni.
 Ir pietiekoši laba kvalitāte atbilstoši esošajai situācijai.
 Ieteikums - turpmākajām izstādēm/pasākumiem nodrošināt plašāku publicitāti.
 Modernizēt, veidot mūsdienīgākus pasākumus.
 Lasīšanas plenēri brīvā dabā ar muzikālām pauzēm akustiskās mūzikas pavadījumā.
Informācijas iegūšanas vieta
Apkopojot rezultātus, 73% respondentu informāciju par bibliotēku aktualitātēm iegūst
sociālajos tīklos. 53% pašvaldības tīmekļa vietnē un 27% bibliotēkas tīmekļa vietnē. Daļa
respondentu atzīmējusi, ka informāciju iegūst arī no pašvaldības preses izdevuma, uzzina no
citiem cilvēkiem, vai izlasa afišās un reklāmas bukletos. Neliels skaits (6%) respondentu
apmeklē arī bibliotēku portāla tīmekļa vietni www.biblioteka.lv, kur iegūst informāciju par
bibliotēkās notiekošajām aktualitātēm.
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Jāatzīmē fakts, ka 9% aptaujas dalībnieku neinteresē bibliotēkas aktualitātes, tāpēc arī
nemeklē un nelasa informāciju par bibliotēkās notiekošo.
Elektroniskais kopkatalogs
Ļoti būtiski bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par reģiona bibliotēku elektronisko
kopkatalogu. Uz šo jautājumu atbildēja 71 respondents, kā rezultātā zemāk redzamajā
diagrammā redzams atbilžu sadalījums, atbildot uz jautājumu vai izmantojat Preiļu reģiona
elektronisko kopkatalogu?
Diagramma “Preiļu reģiona elektroniskā kopkataloga izmantošana”

Mums bibliotēkas darbiniekiem šķita, ka elektroniskā kopkataloga iespējas izmanto
vairāk iedzīvotāju, bet ņemot vērā, ka tikai 71 respondents ir atbildējis uz šo jautājumu, tad
pieļaujam domu, ka tie iedzīvotāji, kas nepiedalījās aptaujas aizpildīšanā tomēr aktīvāk izmanto
elektroniskā kopkataloga iespējas.
Priecē fakts, ka 80% respondentu zina, kas ir elektroniskais kopkatalogs, kādas iespējas
tas piedāvā, kā rezultātā atliek tikai domāt, ka pienāks tāds laiks, kad viņi gribēs izmantot šos
pakalpojumu.
Ar atlikušajiem 20% jāturpina strādāt, informēt, izglītot par elektroniskā kopkataloga
iespējām un priekšrocībām.
Aptaujas rezultātā no 71 respondenta noskaidrojām kas būtu jāattīsta un jāpilnveido vai
kam būtu jāpievērš uzmanība reģiona publiskajās bibliotēkās:
● uzlabot bibliotēkas vidi, aprīkojumu un IT;
● piesaistīt jaunus lasītājus;
● uzlabot krājuma kvalitāti;
● attīstīt pasākumus, sadarbības iespējas;
● izveidot inovatīvus pakalpojumus;
● paaugstināt bibliotēkas darbinieku kompetences (t.sk. IT prasmju atjaunošana);
● attīstīt digitalizāciju;
● attīstīt bibliotēkas kā vietējo kopienu kultūras centrus;
● pilnveidot iedzīvotāju apmācības, attīstīt mūžizglītības iespējas;
● turpināt rīkot konkursus, viktorīnas;
● veidot dizainiski skaistas un uzmanību piesaistošas reklāmas lapas un afišas;
● veicināt plašāku iespējas elektronisko grāmatu pieejai;
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●
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●
●

attīstīt kā satikšanās vietu vietējiem iedzīvotājiem;
piesaistīt lielākus finansiālos līdzekļus;
nodrošināt plašāku grāmatu piedāvājumu angļu valodā;
popularizēt un attīstīt novadpētniecības jautājumus;
izveidot ērtu atpūtas stūri lasīšanai uz vietas, ar iespēju iegādāties tēju/kafiju vai
smalkmaizi (TC Spice koncepts JR grāmatnīcai ). Nesaku, ka var lasīt un ēst/dzert
vienlaicīgi, bet būtu jauki, ja būtu tāds stūrītis;
● Preiļu bibliotēkai vajadzētu ierīkot grāmatu pakomātu. pasūtītās grāmatas varētu izņemt
jebkurā diennakts laikā. Tāpat arī varētu būt iespēja grāmatas nodot ārpus darba laika.
Esmu dzirdējusi, ka Latvijā bibliotēkas piedāvā šādas iespējas;
● Nevaru atbildēt, jo līdz šim visu, kas bijis nepieciešams bibliotēkā, esmu ieguvusi;
● Paplašināt no LNB pieejamo grāmatu klāstu. Tās, kas netiek piegādātas, būtu
jādigitalizē. Bet tas ir LNB jautājums, ar ko, acīmredzot, tiek strādāts;
● Nomainīt darbiniekus, kuri neprot mūsdienīgi strādāt;
● Nodrošināt komunikācija ar sabiedrību publiskajā telpā - piem. aktīvi izmantojot
sociālos tīklus. Piedāvāt atraktīvu esošā piedāvājuma reklāmu;
● Manuprāt, viss nepieciešamais jau notiek augstā kvalitātē - literatūras daudzveidība,
tematiski izglītojoši pasākumi, augsta apkalpošanas kultūra;
● Bibliotēka ir bibliotēka nevis kaut kas cits, tāpēc uzskatu, ka viss ir pietiekoši;
● Manuprāt viss apmierina, jaunu riteni neizgudrosi, būtībā viss jau ir. Katrai iestādei ir
jādara savs darbs, nevar visu apvienot kā KN, mākslas galerija, kultorgs utt. .. citādi būs
visa par daudz.
Aptauja tika veikta 2021. gada pavasarī. Kā rezultātā varējām un gribējām noskaidrot
respondentu domas - kā viņi redz bibliotēkas pēc novadu teritoriālās reformas.
Diagramma “Kā redzat bibliotēkas pēc reformas?”
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Lasot aptaujas dalībnieku atbildes, ieteikumus un komentārus secinām, ka iedzīvotājus
uztrauc bibliotēku liktenis, ka bibliotēkas sabiedrības vidū tiek augsti vērtētas un tiek atzītas kā
nozīmīgas, svarīgas iedzīvotāju izglītības, informācijas un kultūras līmeņa pilnveidošanā.
Par to liecina arī citāti no aptaujas:
 “Bibliotēka tāpat kā skola ir sabiedrības punkts, ja tā nav ciematā, nav dzīvības!”
 “Iesaku sadarboties kopīgu projektu izstrādē un realizācijā, iedzīvotāju
izglītošanā digitālo rīku lietošanā”.
 “Paldies par darbu un sadarbību! Es vienmēr esmu radusi atbalstu un saņēmusi
augstas kvalitātes pakalpojumus. Ceru, ka arī pēc novadu reformas viss tiks
saglabāts.”
 “Būt aktīvākiem un enerģiskākiem. Aktīvāk iesaistīties akcijās, ko piedāvā
pilsēta.”
 “Bibliotēkām jāpastāv, katrā pagastā. Ne visi var regulāri aizbraukt uz Preiļiem
pēc grāmatām.”
 “Šī kārtējā reforma tikai pasliktinās no centra attālāko vienkāršo iedzīvotāju
ikdienu, nomales paliks vēl tukšākas.”
 “Paldies par darbu un sadarbību! Es vienmēr esmu radusi atbalstu un saņēmusi
augstas kvalitātes pakalpojumus. Ceru, ka arī pēc novadu reformas viss tiks
saglabāts.”
 “Neaiztaisiet bibliotēkas, nesaīsiniet to darba laiku!”
 “Lai veicas darbi un ieceres! Lai ātrāk beidzas pandēmija! Lai no laukiem nemūk
prom iedzīvotāji, bet, lai atgriežas atpakaļ. Būs bibliotēkās daudz apmeklētāju.”
 “Nesamazināt bibliotēku skaitu.”
 “Lai ieinteresēti bibliotēkas apmeklētāji!”
 “Pagastu bibliotēkas pieejamākas iedzīvotājiem!”
 “Vēlētos laipnāku personāla attieksmi pret klientiem.”
 “Bibliotēka - laba satikšanās vieta, tāpēc turpināt labi iesāktas tradīcijas,
iedibināt jaunas.”
 “Bibliobuss būtu interesanti.”
 “Neļaut jauniešiem spēlēt datorspēles!”
 “Varbūt bibliotēkas pasākumi vairāk piesaistītu cilvēkus, ja tie notiktu citu lielu
novada vai pilsētas pasākumu ietvaros?!”
 “Katrreiz prieks ienākt bibliotēkā un jaunumu plauktiņā redzēt populārus un
daudzveidīgus izdevumus!”
 “Saglabāt bibliotēkas katrā pagastā!”
 “Paldies, ka ir tik daudz galda spēļu!”
Veicot šāda veida aptauju mēs vēlējāmies noskaidrot plašāku iedzīvotāju skaita
viedokli par Preiļu reģiona publiskajām bibliotēkām, taču jāņem vērā fakts, ka šī aptauja tika
veikta tikai elektroniski, kas savā ziņā paplašina respondentu loku, bet tajā paša laikā arī
samazina, nav aptveroša, jo ne visiem iedzīvotājiem ir pieeja, vai neizmanto interneta
piedāvātās iespējas. Tāpat zinām, ka personiska uzrunāšana darbojas vienmēr labāk.
Taču kopumā analizējot anketas rezultātus, secinām, ka iedzīvotāji kopumā ir
apmierināti ar bibliotēku darbu, pakalpojumiem, iespējām un bibliotekāru kompetenci.
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Protams, svarīgi ir arī pievērst uzmanību dažu atsevišķu respondentu neapmierinātībai ar
bibliotēkas darbu un bibliotekāru attieksmi.
Rīkojot tiešsaistes pasākumus, apmācības, seminārus reģistrētajiem dalībniekiem
cenšamies vienmēr nosūtīt nelielu aptaujas anketu par redzēto, dzirdēto un apgūto. Tādējādi
saņemot atgriezenisko saiti - komentārus, ieteikumus, pateicības.
Jaunu lasītāju piesaiste
Laikā, kad valstī valdīja strikti ierobežojumi, ir grūti runāt par jaunu lasītāju piesaisti.
Pārskata periodā bibliotēku klātienē praktiski neapmeklēja bērni, jaunieši, iedzīvotāji, kuriem
nav sadarbspējīga sertifikāta un iedzīvotāji, kuri centās samazināt klātienes apmeklējumus ar
mērķi, lai nesaslimtu paši un neatnestu infekciju saviem radiniekiem uz mājām.
Vienīgais veids, kā bibliotēka varēja piesaistīt iedzīvotāju uzmanību, bija darbība
sociālajos tīklos, āra pasākumu, konkursu rīkošana un tiešsaistes semināru, pasākumu un citu
aktivitāšu rīkošana.
Ar 2021. gada novembra mēnesi Preiļu GB telpās tika uzsāktas Valsts ieņēmumu
dienesta konsultācijas, klientu apkalpošana klātienē vienu dienu mēnesī. Pēc šīm konsultācijām
pieprasījums bija liels, diena VID darbiniekam bija noslogota pilnībā. Jāatzīmē, ka daži VID
konsultāciju apmeklētāji gaidot savu kārtu apskata arī bibliotēkas telpas un ieinteresējas par
iespēju reģistrēties un izņemt grāmatas.

5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Ārējo apkalpošanas punktu nav.
5.6. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Visi trīs bibliotēkas stāvi ir ērti pieejami personām ar īpašām vajadzībām: darbojas
lifts un ir pieejama tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Arī 2021.gadā turpinājās grāmatu piegāde uz mājām cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Par pakalpojuma pieejamību Preiļu novada iedzīvotāji divreiz gadā tiek informēti vietēja
laikrakstā “Preiļu Novada Vēstis” un bibliotēkas tīmekļa vietnē. 2021.gadā šo pakalpojumu
regulāri izmantoja 14 cilvēki. Salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu, šis rādītājs ir audzis
divas reizes. Covid-19 pandēmijas laikā šo pakalpojumu vairāk izmantoja seniori, kuri ievēroja
piesardzību un centās izvairīties no lieka kontakta ar cilvēkiem, lai pasargātu savu veselību.
Darbinieks kurš piegādāja grāmatas senioriem uz mājām ievēroja visus epidemioloģiskos
piesardzības pasākumus: no rīta ar parakstu apstiprināja, ka nav elpceļu slimības pazīmju,
dodoties pie klienta viņu iepriekš brīdināja, lietoja roku dezinfekcijas līdzekļus un sejas
aizsargmasku. Maināmās grāmatas tika savlaicīgi ievietotas maisiņos, tādejādi samazinot tiešā
kontakta iespējamību.
5.7. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
Visi Preiļu GB rīkotie pasākumi un izstādes ir pieejami ikvienam interesentam un
pārskata periodā šo iespēju izmantoja gan seniori, gan ģimenes ar bērniem, gan bezdarbnieki
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u.c. Pārskata periodā bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts un darbs ar atsevišķām
mērķgrupām nav būtiski mainījies.
Preiļu GB darbinieki atbalsta un piedāvā dažādas darba formas lietotājiem ar
ierobežotām iespējām. Tiek piedāvātas telpas un aprīkojums vājdzirdīgo Preiļu nodaļas
biedriem sanāksmju un semināru rīkošanai.
Kā iepriekš minēts, bibliotēkas darbinieki piegādā arī grāmatas uz mājām tiem Preiļu
pilsētas iedzīvotājiem, kuri paši nevar atnākt uz bibliotēku. Pārskata periodā šo pakalpojumu
izmantoja 14 cilvēki.
Preiļu GB 2021.gadā ir noslēgusi vienošanos ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku par
pielāgotās literatūras pieejamības nodrošinājumu lasītājiem. Audiogrāmatu izmantošana ir bez
maksas. Lai klausītos CD mp3 formāta kompaktdiskus, nepieciešama speciāla ierīce portatīvais MP3 CD atskaņotājs. Bibliotēka piedāvāja arī palielinātās drukas grāmatas
un pielāgoto literatūru CD mp3 formātā.
Bibliotēka joprojām darbojas UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā. Ar 2021.gadu Stāstu
bibliotēku darbība Preiļos tika nodota citam darbiniekam, jo iepriekšējā atbildīgā persona par
stāstu pasākumiem Vilhelmīne Jakimova devās pensijā.
Pārskata periodā notika 2 pasākumu cikli (katrā ciklā pa 3 video stāstiem) un viens stāstu
vakars klātienē:
1. Stāstu konkurss: “Iesūti savu vai savas ģimenes Līgo svētku stāstu!” Par godu
latviešu tradicionālajiem vasaras saulgriežu svētkiem, aicinājām uzrakstīt, ierunāt,
uzfilmēt savu Līgo stāstu. Lūdzām, lai iedzīvotāji pastāsta kādas ir ģimeņu vasaras
saulgriežu tradīcijas. Aicinājām padalīties ar interesantiem un humoristiskiem
atgadījumiem no Līgo svētkiem, interesēja arī stāsti par ģērbšanās stilu, Līgo
ēdienkarti gan mūsdienās, gan sendienās. Aicinājām pāršķirstīt foto albūmu un veidot
stāstu. Tika iesūtīti 3 stāsti (divi video formātā un viens rakstiski).
1.1. Videostāsts par pucēšanos un rotāšanos Saulgriežos. Stāsta Latgales
Etnogrāfiskās vēstniecības vadītāja Iveta Seimanova – sasniegtā auditorija
Facebook Preiļu bibliotēkas kontā – 763;
1.2. Vilhelmīnes Jakimovas (Latgales stāstu festivālu kuratore) Līgo video
dzīvesstāsts - bagāts ar atmiņām, izzinošs un sirsnīgs. Sasniegtā auditorija
Facebook Preiļu bibliotēkas kontā – 1749;
1.3. Birutas Čaunānes (Stabulnieku bibliotēka) stāsts par Līgo svētku rotu –
vainagu. Sasniegtā auditorija Facebook Preiļu bibliotēkas kontā – 355.
2. Stāstu-interviju cikls "Novadnieku stāsti" Preiļu GB 2021.gadā uzsāka jaunu stāstuinterviju ciklu "Novadnieku stāsti". Plānots, ka tie būs pieredzes, atmiņu stāsti,
piedzīvojumu pilni dzīves stāsti, stāsti par patiesām dzīves vērtībām.
Pirmā tikšanās notika pie rokdarbnieces, preilietes Annas Micānes. Trīs video stāstu
sēriju garumā tika piedāvāts iepazīties ar Annas kundzi un varēja dzirdēt viņas
sirsnīgo atmiņu stāstu par kāzu tradīcijām Bikovas pusē, ar stāstu par kultūras
mantojuma vērtībām un sirds darbu - rokdarbiem. Video stāstu sērijas tika publicētas
3 sociālos kanālos: bibliotēkas Youtube kanālā; bibliotēkas Facebook un Latgales
Stāstu bibliotēkas kontos (sasniegtā auditorija kopā 1404).
3. Stāstu vakars "Mans Ziemassvētku stāsts". Aicinājām iesūtīt stāstus elektroniski un
klātienē stāstīt un dzirdēt Ziemassvētku stāstus. Klātienē piedalījās 6 stāstnieki:
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Vilhelmine Jakimova; Irēna Kjarkuža; Marija Briška; Sanda Čingule - Vinogradova;
Ilona Vilcāne; Marija Volkova. Dzirdējām tik dažādus un patiesi aizkustinošus,
sirsnīgus, mīļus atmiņu stāstus, Ziemassvētku pasaku par vērtībām, blēņu stāstus un
Ziemassvētku atklātnīšu stāstu. Dziedājām skanīgas Ziemassvētku dziesmas un
dalījāmies ar recepti Ziemassvētku našķa – cukuroto mandeļu pagatavošanā. Covid19 ierobežojumu dēļ, pasākuma dalībnieku skaits bija ierobežots. Klātienes
pasākuma apmeklējums – 12.
Ierosinājums – nākotnē šādus klātienes pasākumus paralēli translēt arī Facebook
tiešraidē, tādējādi sasniedzot lielāku auditoriju.
Darbojoties “Stāstu bibliotēku tīklā”, bibliotēka ieguvusi un attīstījusi ciešāku sadarbību
ar iedzīvotāju grupām, muzeju, folkloras kopām. Stāstu bibliotēku pasākumi, aktivitātes ir
stiprinājušas starppaaudžu attiecības, sniegušas jauniešiem, bērniem izpratni par kultūras
mantojumu, par dzimtas vēstures liecībām, tradīcijām. Tāpat bibliotēkai tā ir nenovērtējama
pieredze gan organizatoriskā, gan komunikatīvā ziņā, gan izcila iespēja iepazīstināt citu
Latvijas novadu stāstniekus ar mūsu novada kultūrvēsturisko mantojumu.
Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem marta un aprīļa mēnešos rīkoja ikgadējo
sabiedrības aptauju “Latvijas gada monēta”, visas nedēļas garumā Preiļu GB tika piesaistīti
bibliotēkas apmeklētāji pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes!” Ikviens varēja iesaistīties erudīcijas spēlē, izzināt Latvijas monētas un
sacensties par balvu.
Covid-19 ierobežojumiem turpinoties, lielāka uzmanība tika pievērsta aktivitātēm
tiešsaistē. 2021. gadā tika uzsākts jauns tiešsaistes sarunu cikls “Savējie iedvesmo”. Sarunu
cikla ietvaros notika 3 tikšanās ar sešām vietējām personībām.
1. "Kusties vairāk - jūties labāk!” Sarunā piedalās aktīva dzīvesveida piekritējas Iveta
Šņepste un Anita Gāga.
2. "Atmodini sevī radošo garu!" Sarunā piedalās Preiļu novada kreatīvās personas Ilga
Pokšāne un Jeļena Puzaka.
3. "Mazāk čīkstēt, vairāk darīt!" Sarunā piedalās Preiļu novada kolorītas personas,
uzņēmējas Agrita Zīmele un Irēna Kjarkuža.
Visas iepriekš minētās sarunas bija iedvesmojošas, izglītojošas un sirsnīgas. Klausītāji saņēma
vērtīgus padomus, motivāciju sākt domāt, darīt un dzīvot citādāk. Par to liecināja arī klausītāju
saņemtās atbildes pēc tiešsaistes pasākumiem.
 Paldies par šāda veida sarunām! Tās noteikti iedvesmo un palīdz tiem, kuri vēl tikai
domās plāno sākt vairāk kustēties. /Solvita/
 Citu cilvēku pozitīvā pieredze vienmēr ir vērtīgs ieguvums, jo rodas vēlēšanās sākt
darboties. /Žanna/
 Aizrautības, sirdsgudrības, dzīvesprieka lādiņš visai pēcpusdienai. /Rita/
 Sākšu izmantot Ļenas moto: "Ja tu gribi, tad tu vari. Ja tu nevari, tad tu par maz gribi!"
/Solvita/.
Secinājums: Sarunu cikla “Savējie iedvesmo” mērķis – iedvesmot un radīt pozitīvas
emocijas tika izpildīts.
Ņemot vērā faktu, ka bibliotēka pārskata perioda bija pieejama ierobežotam cilvēku
skaitam, tad bibliotēkas apmeklētājiem apskatei tika piedāvātas tikai divas izstādes: lielformāta
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(1,00x1,50 m) foto darbu izstāde “Latgales ainava” un viena mākslas darbu izstāde - Aivja
Pīzeļa gleznu izstāde "Mana daba".
Iedzīvotājiem, bibliotēkas apmeklētājiem, bibliotekāriem kuri vēlējās iegūt,
papildināt zināšanas IT jomā, digitālās nedēļas ietvaros tika piedāvāti dažādi tiešsaistes
semināri, diskusijas, attālinātās apmācības:
 Interneta akači un drošības saliņa;
 Zoom digitālais rīks;
 Bibliotēku informācijas sistēma Alise;
 Google tiešsaistes rīku izmantošana;
 Viktorīna "Pārbaudi sevi!" (Pamata digitālās prasmes, Digitālā medijpratība,
Kiberdrošība/Drošība tiešsaistē, Digitālā identitāte).
Pēc ilga laika perioda, kad pasākumus organizējām tikai attālināti, beidzot bija iespēja
tikties klātienē. Rudenīgā pēcpusdienā, 25. novembrī, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros,
notika pasākums klātienē, kurā dalība bija tikai ar sejas maskām uzrādot derīgu Covid – 19
sertifikātu, vietu skaits bija ierobežots. Nedēļas tēma bija “Sapņi un ilgošanās”. Pasākumā tika
lasīti fragmenti no zviedru rakstnieces Sallijas Salminenes grāmatas “Katrīna”. Krēslas stundas
lasījumā piedalījās 14 dalībnieki, kuri labprāt dalījās ar saviem iespaidiem par ceļojumiem uz
kādu no ziemeļvalstīm, par piedzīvojumiem un ekskursijām Ālandu salās.
5.8. Uzziņu un informācijas darbs
Uzziņu informācijas darbs balstās uz dažādu datubāzu, interneta resursu un iespiesto
informācijas avotu izmantošanu. Preiļu GB lietotājiem pieejami bezmaksas interneta
pakalpojumi, kā arī WiFi. Abonementā lietotāji var izmantot brīvpieejas datoru darbam ar
kopkatalogu BIS ALISE. Darbā ar datoru bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas individuālas
konsultācijas. Pārskata periodā bibliotēkā lietotājiem sniegtas 4546 uzziņas un konsultācijas,
kopēti, izdrukāti, skenēti 1296 dokumenti un nosūtīti 48 elektroniskie dokumenti.
2021. gadā bibliotēku darbs ievērojami izmainījās, karantīnas laikā daudz biežāk lasītāji
vērsās bibliotēkā attālināti, uzrakstot savu vajadzību e-pastā, zvanot, vai sazinoties Facebook
bibliotēkas lapas čatā.
Covid-19 pandēmija ir ieviesusi izmaiņas un jaunus paradumus informācijas darbā.
Liela nozīme ir pieejamībai digitālajām kolekcijām, elektroniskajiem resursiem. Iedzīvotājiem
tika atgādināts par kvalitatīvajiem e-resursiem: LNB Digitālā bibliotēka, Letonika.lv 3TD egrāmatu bibliotēka, diva.lv, filmas.lv, latvija.lv. u.tml.
“Lielo” uzziņu apstrādei, lasītājiem tika piedāvātas datu bāzes, elektroniskais
bibliotēku katalogs, bibliotēkas krājums. Ja pieprasījums netika apmierināts ar Preiļu GB
krājumu, tika izmantotas arī SBA iespējas.
Covid-19 ietekmē, tad, kad bibliotēka neapkalpoja lasītājus, uzziņu veikšanā biežāk tika
izmantota rakstu elektroniskā piegāde (skenētos materiālus lasītājam nosūtot uz e-pastu).
Analizējot 2021. gadā sniegtās konsultācijas, joprojām visvairāk lietotāji interesējušies
par grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu, rezervēšanu, par izdevumu pieejamību. Aktuāls
jautājums bija par autorizācijas datu piešķiršanu, lai pieslēgtos 3TD e-grāmatu bibliotēkai.
Bibliotekāriem nākas palīdzēt rast risinājumus visdažādākajām dzīves situācijām, kas
saistītas ar pakalpojumiem interneta vidē un tehniska tipa jautājumiem: e-dokumentu atvēršana
un parakstīšana ar e-parakstu, Covid-19 sertifikāta izdrukāšana, piekļuve un izdruku veikšana
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no DataMed. Joprojām aktuālas konsultācijas ir par ZOOM, Microsoft Teams platformu
izmantošanu un to piedāvātājām iespējām. Neskatoties uz to, ka pensionāri ir palikuši drošāki
internetbankas pakalpojumu izmantošanā, pārliecinātāki tomēr viņi jūtas, kad bibliotekārs
sniedz atbalstu.
Preiļu GB ir izveidojusies lieliska sadarbība A/S Swedbank Rēzeknes filiāli, kas
konsultācijas sniedz gan klātienē, gan attālināti. Pārskata periodā iedzīvotāji un bibliotekāri
izmantoja attālinātās konsultācijas, izglītošanos Zoom platformā par apdrošināšanas
jautājumiem.
Joprojām aktuāla problēma ir seniori ar zemu motivāciju un nepietiekošām zināšanām
par e-vidi. Bibliotekāriem nākas būt starpniekam starp pakalpojuma ņēmēju un sniedzēju.
Šādās situācijās aktuāls kļūst jautājums par privāto datu aizsardzību. Joprojām bibliotekāriem
jāveic izskaidrošanas darbs par to, ka konsultācijas neietver darbu ar konfidenciālu
informāciju, piemēram, VID dokumentu aizpildīšanu, i-bankas u.c.
Ar 2021. gada novembra mēnesi Preiļu GB telpās tika uzsāktas Valsts ieņēmumu
dienesta konsultācijas, klientu apkalpošana klātienē vienu dienu mēnesī. Pēc šīm konsultācijām
pieprasījums bija liels, diena VID darbiniekam bija noslogota pilnībā.
Nozaru abonementā uzziņas kļūst konkrētākas, fokusētākas uz konkrētu jautājumu,
problēmu un lietotāji šo informāciju vēlas daudz, padziļinātu, no dažādiem aspektiem
apskatītu. Visvairāk laika, izpildot uzziņas, aizņem studentu pieprasījumu tēmas un zinātniski
pētnieciskie darbi, taču priecē arī lasītāju pašizglītošanās visdažādākajās jomās — lasītāji seko
līdzi jaunākajai literatūrai viņu interesējošajā tēmā un reizēm iesaka bibliotekāriem, ka
bibliotēkas plauktā vēl nav kādas vērtīgas grāmatas.
Pārskata periodā īpaši lielas uzziņas netika pieprasītas. Kā dažas no lielākam varam
minēt:
 Lopkopība,
 Jostas, jostu aušana,
 Parlamentārisms,
 Mūsdienu māksla,
 Millenium paaudze,
 Klīniskās psiholoģijas vēsture,
 Mežsaimniecība.
Kā viens no secinājumiem ir tāds, ka vislielākie ieguvēji viennozīmīgi bija tie
bibliotēkas lietotāji, kuriem IT nesagādā grūtības. Respektīvi, ierobežojuma laikā, prata
izmantot tehnoloģiju piedāvājumus un ar bibliotekāra palīdzību saņemt atbildes uz saviem
jautājumiem arī attālināti.
Nozaru literatūras abonementā un ESIP 2021. gadā sniegtas 747 uzziņas.
Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) un Europe Direct informācijas punkta
(EDIC) darbība
Pārskata periodā Preiļu GB piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā ”Europe
Direct” informācijas centrs Austrumlatgalē 2018–2020” un ”Europe Direct” informācijas centrs
Austrumlatgalē 2021–2025”, rīkojot aktivitātes, lekcijas un apmācību seminārus. 2021. gadā
Preiļu GB organizēja vairākus pasākumus un aktivitātes Preiļos. Aktvitātes tika rīkotas, gan
klātienē, gan tiešsaistes platformās.
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2021.gads tika iesākts ar izglītojošu un informatīvu semināru Preiļu reģiona
bibliotekāriem “Progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošana un integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā Covid-19 laikā”. Semināra dalībnieki mācījās pielietot tiešsaistes sadarbības
rīkus komunikācijai ar kolēģiem un bibliotēkas apmeklētājiem, iepazinās ar bibliotekāru,
lektoru, rakstnieku pieredzi un ikdienas paradumu izmaiņām Covid-19 laikā, kā arī noskaidroja
nākotnes tendences un vīzijas šajā jomā. Semināra lektori tika pārstāvēti no dažādām
publiskajām bibliotēkām - Jūrmalas, Rēzeknes, Kuldīgas, Preiļu bibliotēkām. Pieaicinātie
lektori: Edgars Čerkovskis, eksperts digitālajās mācību metodēs, Ekonomikas un kultūras
augstskolas docētājs, Jana Egle, dzejniece un rakstniece, Latvijas Literatūras gada balvas
laureāte, Rasma Pīpiķe, pašnodarbināts eksperts zināšanu pārnesē, kustības RA.DU aizsācēja,
eksperts dažādības vadības jomā.
Ar semināra programmu var iepazīties šajā saitē.
Otrs izglītojoši informatīvs tiešsaistes seminārs bija "Digitālā komunikācija tavā
ikdienā" profesionālā režisora Viestura Meikšāna vadībā. Semināra laikā tika apskatītas
mūsdienīgas komunikācijas tendences, komunikācija online vidē, Storytelling pamati, kā arī
tika sniegti padomi personības un harizmas attīstīšanā.
2021. gadā tika aktualizēti jautājumi par Eiropas zaļo kursu, tāpēc arī šai jomai
aizvadītajā gadā tika organizētas dažādās aktivitātes.
Informatīvajā tiešsaistes seminārā - Eiropas pēcpusdienas pasākumā “Domā zaļi jau
šodien un veido tiltu uz labāku nākotni” iedzīvotājiem un bibliotēku darbiniekiem tika
izskaidrots, kas ir Eiropas zaļais kurss, kā tas uzlabos iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti
un kā bibliotēkas var iesaistīties Eiropas zaļā kursa īstenošanā.
Šī pasākuma ietvaros arī tika organizēts konkurss-radošā darbnīca “Veco lietu otrā dzīve”.

Preiļu GB regulāri jau vairāku gadu garumā organizē arī informatīvus, praktiskus
izbraukuma seminārus. Pārskata periodā šāda veida seminārs "Zaļā domāšana izaicinājumu
pilnajā pasaulē" tika organizēts “Dzeņu mājās”, kur mājas saimniece, lektore Kristīne
Stašulāne mācīja izmantot dabas veltes skaistumam un veselībai, tika meklēts ceļš uz labāku
dabas, pārtikas sistēmas un biodaudzveidības līdzsvaru, kas palīdz aizsargāt iedzīvotāju
veselību un labklājību. Semināra dalībnieki iepazinās ar ārstniecības augu vākšanu, to lietošanu,
glabāšanu, augu destilātiem, vāca augus no kuriem pagatavoja savu augu hidrolātu.
Informatīvajā seminārā "Gudra un ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā un siltumnīcā"
2021.gada otrajā pusē savus profesionālos padomus sniedza lektori - Māris Narvils no Latvijas
Lauku konsultāciju centra un Līga Lepse - Dārzkopības institūta vadošā pētniece. Uzmanība
tika pievērsta piemājas dārziņu permakultūrai, kvalitatīvas ražas nodrošināšanai siltumnīcā, kā
arī videi un iedzīvotājiem veselīgai dārzeņu audzēšanai savos mazdārziņos.
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Ar detalizētāku semināra programmu var iepazīties šajā saitē.
Preiļu GB ESIP regulāri tiek atjaunota un aktualizēta informācija par Eiropas
Savienības jaunumiem, piedāvājot informatīvās izstādes.
Tāpat, lai nodrošinātu lielāku interesi, pievērstu iedzīvotāju uzmanību Eiropas
Savienības aktualitātēm, problēmjautājumiem, tika rīkoti konkursi, kuros bija iespēja laimēt
interesantas, praktiskas un noderīgas balvas un muzikāli video sveicieni. Video.
Visas iepriekšminētās EDIC aktivitātes ir plaši apmeklētas, tajās iedzīvotāji labprāt
līdzdarbojas, piedalās konkursos, pievērš uzmanību video sveicieniem. Vērā ņemama pilsētas
iedzīvotāju motivācija dalībai pasākumos ir iespēja iegūt kādu balvu un uzzināt jaunāko par
Eiropas Savienību.

5.9. Bibliotēkas izglītojošā darbība
Mācību un profesionālās sadarbības centrs
Pārskata gadā mācību un profesionālās pilnveides centrs turpināja piedāvāt iespēju
izglītoties attālinātā režīmā, rīkojot izglītojošus, informatīvus seminārus visiem interesentiem,
kā arī organizējot konsultācijas Preiļu reģiona bibliotekārajiem darbiniekiem, tos īstenojot
Zoom platformā. Tāpēc katram darbiniekam tika izsniegts portatīvais dators darbam attālinātā
režīmā.
Līdz ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kad bibliotēka apmeklētājus klātienē
neapkalpoja, bibliotekārie darbinieki izmantoja iespēju izglītoties attālināti. Ļoti laba sadarbība
ir izveidojusies ar Swedbank Rēzeknes filiāli. 29.janvārī Zoom platformā notika Swedbank
rīkotais izglītojošais un informējošais seminārs bibliotekārajiem darbiniekiem “Apdrošināšana
kā Jūsu finansiālā aizsardzība”, kurā piedalījās 24 dalībnieki. Sadarbībā ar EDIC
Austrumlatgalē, 24.februārī notika Preiļu reģiona publisko bibliotēku darbinieku seminārs
“Progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošana un integrēšana bibliotēkas darbinieku
ikdienā Covid-19 laikā” Zoom platformā. Semināra programmas aktualitāte piesaistīja 72
interesentus no visas Latvijas. Seminārs ilga visas dienas garumā, semināra dalībniekiem tika
izsniegti apliecinājumi. Ar savu pieredzi par darbu ar dažādām tiešsaistes platformā un to
efektīvu lietošanu, kā lektores piedalījās bibliotēka darbinieces:
 Ilga Lozda “Google tiešsaistes rīku izmantošana bibliotēkas darbā”;
 Velta Popa “Populārākās tiešsaistes sadarbības lietotnes viedtālruņiem –
lietojumprogrammas, failu koplietošana un plānošanas rīki”;
 Ilona Skorodihina “Zoom – digitālais rīks efektīvai sanāksmju un pasākumu
organizēšanai”.
Seminārā piedalījās arī lektori no citām bibliotēkām un nozares eksperti:
 Edgars Čerkovskis, eksperts digitālajās mācību metodēs, Ekonomikas un kultūras
augstskolas docētājs “Virtuālā realitāte un Mākslīgais intelekts attālinātā darba procesa
organizēšanā”;
 Ingūna Radziņa, Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja “Video ieraksti – palīgs bibliotekāra
darbā ar bērniem”;
 Daina Girvaite, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja “Kuldīgas bibliotēkas pieredze
tiešsaistes rīku lietošanā’;
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Ruta Suseja, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēkas direktore “Rēzeknes bibliotēkas
pieredze tiešsaistes rīku lietošanā”;
 Jana Egle, dzejniece un rakstniece, Latvijas Literatūras gada balvas laureāte “Tikšanās
ar rakstnieku – sarunas par dzīvi, grāmatām un pieredzi tiešsaistes rīku lietošanā”;
 Rasma Pīpiķe, pašnodarbināts eksperts zināšanu pārnesē, kustības RS, DU aizsācēja,
eksperts dažādības vadības jomā “Attālinātās komunikācijas ABC”.
Seminārs ilga visas dienas garumā, par dalību tika izsniegti apliecinājumi.
10.maijā, sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē kontaktpunktu Preiļos, notika informatīvs
tiešsaistes seminārs par tēmām: Kas ir Eiropas zaļais kurss? Kā Zaļais kurss uzlabos mūsu
iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti? Kā bibliotēkas var iesaistīties Eiropas zaļā kursa
īstenošanā? Seminārā piedalījās 26 dalībnieki.
26.maijā četru stundu garumā, sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē kontaktpunktu
Preiļos, tika rīkots informatīvs tiešsaistes seminārs “Digitālā komunikācija tavā ikdienā”
profesionālā režisora Viestura Meikšāna vadībā. Interese par semināru bija ļoti liela, bet,
diemžēl, dalībnieku skaits bija ierobežots. Seminārā piedalījās 114 interesenti.
15.jūnijā tiešsaistē notika Preiļu reģiona publisko bibliotēku darbinieku seminārs, kurā
bibliotekāri prezentēja pagastu bibliotēku darbu un atskaitījās par paveikto 2020.gadā.
Semināra turpinājumā notika saruna ar kultūras žurnālisti Liegu Piešiņu par jaunākās literatūras
apskatu “Grāmatu dārzā”. Seminārā piedalījās 28 bibliotekāri.
29.septembrī visi interesenti tika aicināti uz informatīvu un izzinošu semināru “Gudra
un ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā un siltumnīcā”, kurš tika organizēts sadarbībā ar
EDIC Austrumlatgalē kontaktpunktu Preiļos. Seminārā piedalījās 44 interesenti.
Uz bezmaksas informatīvu un praktisku semināru “Digitālā vide kā instruments interešu
īstenošanai”, kurš tika organizēts sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē kontaktpunktu Preiļos,
15.oktobrī, tika aicināti visi interesenti. Semināra lektoru Kasparu Bikši – Kopenhāgenas
Universitātes lektoru, psiholoģijas doktorantu, psiholoģijas maģistru un 15 grāmatu autoru,
sešu stundu garumā noklausījās 74 dalībnieki.
Covid-19 pandēmijas skartais laiks lika meklēt jaunas pieejas un risinājumus attālināti
konsultēt un izglītot bibliotekāros darbiniekus. Laikā, kad bibliotēkas klātienē apmeklētājus
neapkalpoja un sniedza tikai attālinātas konsultācijas, divu mēnešu garumā, Preiļu reģiona
bibliotekārie darbinieki apguva jaunas prasmes. Rīkojot grupu konsultācijas, bija iespēja
mācīties, konsultēt, pilnveidot profesionālās prasmes un dalīties pieredzē.
Google Meet platformā sešu grupu konsultācijās BIS ALISE lietotājiem “Lasītāju
informēšana e–pastā”, kurus vadīja sistēmbibliotekāre Benita Ivdre, konsultētas 22
bibliotekāres. Mācību un profesionālās pilnveides centra vadītājas Ilgas Lozdas vadībā tika
runāts par efektīgiem Google tiešsaistes rīkiem, to izmantošanu bibliotēkas darbā. Četru
nodarbību garumā tika konsultēta 21 bibliotekāre. Savukārt, bibliotēkas vadītāja Ilona
Skorodihina, piecu nodarbību garumā, kurā piedalījās 21 bibliotekāre, konsultēja par platformas
Zoom lietošanu un izmantošanu darbā un attālinātu pasākumu rīkošanā. Lielākā daļa reģiona
bibliotekāru sekmīgi pielieto šīs prasmes ikdienā.
Nereti mācību centrā iegriežas cilvēki, kuriem ir vajadzīga konsultācija mobilo telefonu
lietošanā, palīdzība dažādu lietotņu lejupielādē, kā arī, lai saņemtu individuālas konsultācijas
datora un interneta lietošanā.
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Interaktīvās tāfeles (SMART Board) aktivitātes lasītāju vidū ir ļoti iecienītas. Taču
pandēmijas ierobežojumi pārskata periodā neļāva aktīvi izmantot šo iespēju. Interaktīvā tāfele
un tās piedāvājums tika izmantots vienu reizi brīvdabas Dzejas dienu pasākumā “Dzeja
spēlējas”. Spēles kā vienmēr tika izdomātas aizraujošas, kas liek skolēniem, pieaugušajiem
domāt, māca atmiņu un dedukciju, salīdzināšanu, papildina vārdu krājumu. Ļoti iecienīta
aktivitāte ir “Spēļu šovs”, kurā jāatbild uz jautājumiem ar atbilžu variantiem un
pareizi/nepareizi veida jautājumiem, kas ir gan kā izklaide, gan sacensības gars savā starpā un
vienlaikus pozitīvs pasākums.
5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju
informācijas pieejamība iedzīvotājiem
Viena no Preiļu GB prioritātēm ir aktuālās informācijas pieejamība iedzīvotājiem.
Bibliotēkas foajē joprojām ir izvietoti vairāki stendi, kur tiek izvietota dažādu iestāžu aktuālā
informācija un pasākumu afišas. Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir pieejami datori un internets,
kurus var izmantot arī informācijas meklēšanai par pašvaldības, valsts institūciju un
nevalstisko organizāciju aktualitātēm.
Periodikas lasītavā pieejams arī pašvaldības izdotais informatīvais izdevums “Preiļu
Novada Vēstis” ar pielikumu “Saimnieka Vārds” un laikraksts “Vietējā Latgales Avīze”, kur
iedzīvotājiem ir pieejama informācija par aktualitātēm novadā.
Bibliotēkā pieejama arī tūrisma informācija, kas lieti noder tad, kad ir slēgts Tūrisma
informācijas centrs, kurš atrodas vienā ēkā ar bibliotēku.
Darbojas ESIP un EDIC, kur iedzīvotāji var uzzināt vairāk par ES.
5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, kas stājās spēkā 1.jūlijā, ir mainījušās
reģiona administratīvās robežas. Trīs Aglonas novada pagasti (Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas)
ir pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts, Riebiņu un Vārkavas novadu teritorijas
pievienotas Preiļu novadam. Teritoriālās reformas rezultātā ir mainījusies vienas izglītības
iestādes teritoriālā piederība. Kastuļinas pagasta Priežmalas pamatskola ir nonākusi Krāslavas
novada pašvaldības pakļautībā. Ar 2021.gada 31.augustu likvidēta Riebiņu novada Dravnieku
pamatskola. Saskaņā ar 2021.gada 30.novembra Preiļu novada Domes sēdes lēmumu (Domes
sēdes protokols Nr.25 39.§), ņemot vērā 2021.gada 12.novembra Latvijas Bibliotēku padomes
atzinumu Nr.8.3-1/8, pieņemts lēmums ar 2022.gada 1.janvāri slēgt Gailīšu, Kotļerovas un
Pieniņu bibliotēkas.
Pārskata periodā Preiļu reģiona elektronisko kopkatalogu turpināja veidot 32
bibliotēkas: Preiļu Galvenā bibliotēka, 24 pašvaldību publiskās bibliotēkas un septiņas
izglītības iestāžu bibliotēkas. Krāslavas novadam pievienotās bibliotēkas darbojās sistēmā
ALISE un krājumu atspoguļoja Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā, un pāreju uz Krāslavas
novada bibliotēku kopkatalogu uzsāka tikai 2021.gada nogalē. Riebiņu novada Dravnieku
pamatskolas bibliotēka un Kastuļinas pagasta Priežmalas pamatskolas bibliotēka BIS ALISE
neizmantoja. Trīs slēdzamās bibliotēkas līdz atskaites perioda beigām darbojās BIS ALISE un
datus ievadīja Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā.
Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga lietotājiem pieejamas divas datu bāzes:
Elektroniskais katalogs un Novadpētniecība. Uz 2022.gada 1.janvāri Elektroniskajā katalogā ir
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86572 ieraksti, atspoguļotas ziņas par 238716 monogrāfisko resursu eksemplāriem un 28928
turpinājumresursu eksemplāriem. Novadpētniecības datu bāzē ir 39975 ieraksti. 2021.gadā
Elektroniskais kopkatalogs papildināts ar 2928 ierakstiem, Novadpētniecības datu bāze ar 1057
ierakstiem.
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Preiļu GB
Publiskās
bibliotēkas
Izglītības
iestāžu
bibliotēkas

Bibliotē
ku
skaits

Strādā ar moduļiem

Cik
bibliotēkas
strādā ar
BIS ALISE
un ALISE-i

Cirkulācija

SBA

Komplekt
ēšana

1
24

1
24

1
24

1
24

1
24

102
18

12

7

4

3

5

11

Autorizēti
lietotāji
(2021)

Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2021)

481

Preiļu GB strādā ar visiem BIS ALISE moduļiem. Visas (24) pašvaldību publiskās
bibliotēkas aktīvi izmanto Komplektēšanas, Cirkulācijas un SBA moduļus. Veido lasītāju
reģistru, izsniedz un saņem eksemplārus, veic informācijas meklēšanu un atlasi. Pēc lasītāju
pieprasījuma veic izsniegumu lietošanas termiņu pagarināšanu, izdevumu rezervēšanu. Visas
publiskās bibliotēkas patstāvīgi veic izdevumu komplektēšanu un grāmatu apstrādi, izdevumu
norakstīšanu. Dažas bibliotēkas veic arī kataloģizācijas darbības, veidojot resursu
bibliogrāfiskos aprakstus vai importējot aprakstus, izmantojot Z39.50 protokolu.
Kopkatalogā savus krājumus atspoguļo 7 izglītības iestāžu bibliotēkas. Skolu
bibliotekāri rekataloģizāciju un sūtījumu veidošanu Komplektēšanas modulī veic paši. Četras
skolu bibliotēkas strādā modulī Cirkulācija, Moduli SBA izmanto trīs mācību iestādes.
Pārskata gadā, ar Preiļu GB darbinieku praktisku un metodisku palīdzību, automatizēta
krājuma inventarizācija veikta sešās pagastu publiskajās bibliotēkās un vienā izglītības iestādes
bibliotēkā. Krāslavas novadam pievienoto bibliotēku krājuma inventarizācija tika veikta
sadarbībā ar Krāslavas Centrālās bibliotēkas kolēģēm.
Sistēmbibliotekāre un Preiļu GB krājuma komplektēšanas un apstrādes speciāliste
regulāri seko līdzi kopkataloga datu kvalitātei. Pārskata periodā Preiļu reģiona bibliotēkās
rediģēti 10928 MARC ieraksti (Preiļu GB 10613). Uzmanība tika pievērsta lasītāju datu
bāzei — rediģēti 6608 lasītāju dati (Preiļu GB 3935), no BIS ALISE Lasītāju reģistra dzēsti to
lasītāju dati, kuri Preiļu reģiona bibliotēkas nebija apmeklējuši kopš 2015.gada.
Pārskata gadā, sakarā ar Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestajiem stingrajiem
ierobežojumiem, konsultācijas publisko un skolu bibliotekāriem visbiežāk notika pa telefonu
vai e-pastu, semināri attālināti tiešsaistes platformā Zoom, bet nelielas grupu sapulces par BIS
ALISE jaunumiem un citiem aktuāliem jautājumiem, izmantojot pakalpojumu Google Meet.
Pārskata gada otrajā pusē tika risināti ar izmaiņām reģiona bibliotēku darbībā saistīti jautājumi.
Notika konsultācijas ar BIS ALISE speciālistiem par iespējamiem risinājuma variantiem
Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastu bibliotēku pārejai no Preiļu reģiona bibliotēku
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kopkataloga uz Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu, Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu
bibliotēku slēgšanas procesu.
Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs ir pieejams lietošanai no dažādām mobilām
ierīcēm. Autorizētiem lietotājam ir iespēja interesējošo izdevumu elektroniski pasūtīt vai
rezervēt, sekot sava lasītāja konta stāvoklim, pieprasīt izdevumu nodošanas termiņa
pagarināšanu.
Tabula “Autorizētie lietotāji” (visās Preiļu reģiona bibliotēkās kopā)
2019
2020
2021
% salīdzinot
ar iepr. gadu
Aktīvie lietotāji kopā
5741
5207
-9,3%
Autorizētie lietotāji
493
512
+3,85%
kopā
Autorizētie lietotāji
158
258
131
-49,22%
pārskata periodā
Diagramma “Jauni autorizēti lietotāji visās Preiļu reģionā bibliotēkās kopā 2021.gadā”
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Tabula “Autorizētie lietotāji” Preiļu GB
2019
2020
2021
Aktīvie lietotāji kopā
Autorizētie lietotāji
kopā
Autorizētie lietotāji
pārskata periodā

40

2763

2162
283

1544
270

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-28,58%
-4,59%

71

100

102

+2%
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Diagramma “Jauni autorizēti lietotāji Preiļu GB 2021.gadā”
Jauni autorizēti lietotāji Preiļu GB 2021.gadā
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Pārskata gadā Preiļu reģiona bibliotēkās no jauna autorizācijas dati piešķirti 131
lietotājam, no tiem 102 Preiļu GB. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, no jauna autorizēto
lietotāju skaits nedaudz pieaudzis Preiļu GB. Reģiona pagastu bibliotēkās piešķirto
autorizācijas datu skaits ir ievērojami samazinājies. Tas ir skaidrojams ar to, ka autorizācijas
dati intensīvi tika piešķirti 2020.gadā, kad valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa dēļ bibliotēkas bija
slēgtas apmeklētājiem. Lai saglabātu nemainīgu interesi par attālinātajiem pakalpojumiem,
bibliotekāriem aktīvāk jāpopularizē autorizētu lietotāju pakalpojuma priekšrocības.
Analizējot lietotāju darbības WebPAC, var secināt, ka pārskata gadā visbiežāk
autorizētie lietotāji izmantojuši iespēju elektroniski pasūtīt izdevumus un pieprasīt izdevumu
nodošanas termiņa pagarināšanu, aktīvāk izmantots pakalpojums Ekatalogs mobilajās ierīcēs.
Autorizēto lietotāju darbības un to dinamika apkopota tabulā.
Tabula “Lietotāju darbības WebPAC katalogā”
2020
2021
118014
115096
WebPAC apmeklētība
511
991
Autentificētas sesijas
3164
5138
Tikai mobilās aplikācijas
pieprasījumi
202
481
Pasūtīts
izdevums
69
163
Pieprasīts pagarinājums
11
Izveidots brīvais pieprasījums 8
7
6
Nomainīta parole

+/-2918
+480
+1974
+279
+94
+3
-1

5.12. Digitalizācija
Pārskata periodā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar LNB. Digitālo objektu pārvaldības
sistēmā (DOM) tiek pievienoti visi pieejamie informatīvā izdevuma “Preiļu Novada Vēstis” un
tā pielikuma “Saimnieka Vārds” numuri (sākot ar 2007. gadu). Digitālos objektus ikviens
interesents var apskatīt digitālās bibliotēkas portālā lnbd.lv.
Gada otrajā pusē ieeja DOM sistēma tika izveidota caur Global Protect Portal, kas
neradīja būtiskas izmaiņas darbā.
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DOM ir digitālo objektu pārvaldības sistēma, kura ļauj jebkurai Latvijas kultūras
atmiņas institūcijai (bibliotēkai, muzejam, arhīvam) pievienot savus digitālos objektus
Digitālajai bibliotēkai, ko pēc tam jebkurš interesents varētu apskatīt Digitālās bibliotēkas
portālā.
5.13. Iekšzemes un starptautiskais SBA
Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu pēc grāmatām, kas nav Preiļu GB krājumā, kā arī
grāmatām uz kurām izveidojusies gara rinda, tika izmantoti starpbibliotēku abonementa (SBA)
pakalpojumi. Šī pakalpojuma nodrošināšanai 2021. gadā aktīvi tika izmantots BIS ALISE SBA
modulis, kas kopkataloga ietvaros ļāva veikt apmaiņu ar izdevumu eksemplāriem, nodrošinot
darbību pārskatāmību un statistiku.
Pārskata periodā SBA kārtā citām bibliotēkām saņemti 128 izdevumi, uz citām
bibliotēkām nosūtīti 344 izdevumi. Aktīvākā grāmatu apmaiņa ir notikusi starp Preiļu GB un
reģiona publiskajām bibliotēkām. Ja pieprasītais izdevums nebija pieejams reģiona bibliotēkās,
tika izmantots LNB un citu lielāko valsts nozīmes bibliotēku krājums. No Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkas saņemta pielāgotā literatūra (grāmatas audioformātā,
Braila rakstā un palielinātā drukā) — 20 vienības.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, uz citām bibliotēkām nosūtīto eksemplāru
skaits ir samazinājies par 386 eksemplāriem. Pasūtīto izdevumu skaits samazinājums saistīts ar
ārkārtējās situācijas ierobežojumiem. Pārskata periodā Preiļu GB krājumu visaktīvāk izmantoja
Preiļu novada Līču un Pelēču bibliotēka, Vārkavas novada Rožkalnu un Riebiņu novada
Stabulnieku bibliotēka. Pieprasītākās grāmatas, ko SBA kārtā pasūtījušas minētas bibliotēkas,
pārsvarā bija daiļliteratūra krievu valodā. Lai izpildītu Preiļu GB lasītāju pieprasījumus,
visvairāk tika izmantots SBA pakalpojums no Riebiņu novada centrālās bibliotēkas un Preiļu
novada Līču bibliotēkas krājumiem.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2019
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
241
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
760
dokumentu skaits

2020

2021

+/-

132

128

-4

730

344

- 386

5.14. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Pārskata periodā no atsevišķiem bibliotēkas apmeklētājiem tika saņemtas mutiskas
pretenzijas par ierobežojumiem apmeklēt bibliotēku klātienē, par izmaiņām bibliotēkas darba
laikā, par lasītāju apkalpošanu “Zaļajā režīmā”. Problēma tika risināta, informējot un skaidrojot
par valstī esošo situāciju Covid-19, taču ne vienmēr apmeklētāji bija saprotoši. Apmeklētājiem
tika piedāvā alternatīva 3TD e-grāmatu bibliotēka, aicinājām pieteikt sev vēlamos izdevumus,
telefoniski vai elektroniski, informējām un konsultējām attālināti par iespējām pilsētā
dokumentu izdrukāšanai un kā ar telefona palīdzību ir iespējams noskenēt un nosūtīt
dokumentus.
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Sniedzot palīdzību rēķinu, konta izrakstu drukāšanā un citu dokumentu veidošanā,
joprojām nākas saskarties ar klienta sensitīvajiem datiem (personas kodiem, bankas konta
pieejas kodiem u.c.), kaut gan to nevajadzētu darīt. Problēmu risinām ar to, ka aicinām
pieteikties šos klientus pie banku konsultantiem, lai tos apmācītu un iedrošinātu pašiem
atbildīgi rīkoties.

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

44

6. KRĀJUMS
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Darbs ar krājumu tiek veikts atbilstoši Preiļu GB krājuma komplektēšanas politikai,
kura tika izstrādāta 2020.gada sākumā. Tas nosaka, ka tiek veidots kvalitatīvs, funkcionāli
pilnvērtīgs, lietotāju vajadzībām un interesēm atbilstošs bibliotēkas krājums.
Prioritātes ir nemainīgas – latviešu oriģinālliteratūra, informācijas resursi bērniem un
jauniešiem, augstvērtīga nozaru literatūra, novadnieku jaunākie izdevumi, kā arī tematiski
daudzveidīgs periodisko izdevumu klāsts.
6.2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes pārskata periodā
Iepērkot dažādus iespieddarbus, vērtējam, lai tie būtu lasītāju pieprasīti. Jaunākais un
aktuālākais daiļliteratūrā, īpašu uzmanību pievēršot oriģinālliteratūras krājuma papildināšanai.
Cenšamies apzināt un iepirkt literātu - novadnieku jaunākos izdevumus, kā arī izdevumus par
novadniekiem.
6.3. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 2021.gadā bija pašvaldības
līdzekļi, projekti un bezatlīdzībā saņemtie izdevumi un citi materiāli. Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai no pašvaldības līdzekļiem ir pietiekams, tas ļauj samērā pilnvērtīgi
atjaunot krājumu.
Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētajam un LNB īstenotajam
projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” Preiļu GB kā Reģiona
galvenā bibliotēka saņēma 942 eksemplārus par 9687 EUR, kuri bija sadalīti starp visām 25
Preiļu reģiona publiskajām bibliotēkām. Preiļu GB papildināja savu krājumu ar 70 grāmatu
eksemplāriem 860 EUR vērtībā. Starp saņemtajām grāmatām ir gan nozaru literatūras
izdevumi, gan daiļliteratūras darbi pieaugušajiem, kā arī bērniem un jauniešiem.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2019
2020
2021
Finansējums krājuma komplektēšanai
15602
15961
15 138
t.sk. pašvaldības finansējums
14658
14896
14 922
Grāmatām
11645
11 623
11 998
t.sk. bērnu grāmatām
2404
2172
3072
Periodiskajiem izdevumiem
3013
3273
2924
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
2,26
2,25
2,49
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)
Krājuma komplektēšanā (bez periodikas) no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika
izlietoti 11 623 EUR, par kuriem iegādāti 1151 eksemplāri, kas sastāda 82% no kopējā
jaunieguvumu klāsta.
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Iespieddarbu krājuma papildināšanai tika piesaistīts arī papildus finansējums. Bērnu
literatūras nodaļa katru gadu piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2021”. 2021.gadā iegūti 26 eksemplāri 205 EUR vērtībā.
6.4. Rekataloģizācija
Rekataloģizācija Preiļu GB pabeigta 2012. gadā.
6.5. Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
6.6. Krājuma rādītāji
Tabula “Krājuma rādītāji”
2019
Jaunieguvumi
Grāmatas
t.sk. latviešu daiļliteratūra
t.sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2913
1702
180
373
5494
61 938
1,15
5,50

2020
3332
1830
261
291
3571
61699
0,72
1,67

2021
2694
1382
277
333
3332
61061
0,87
1,77

Dāvinājumos un bezatlīdzībā saņemti 260 eksemplāri par 1584 EUR, kas ir 18 % no
jaunieguvumu skaita. Dāvinātāji ir gan mūsu bibliotēkas lietotāji, gan paši autori (Inita
Sabanska, Igors Pličs, Nauris Gekišs), gan juridiskas personas (muzikālais teātris-studija
“Baltie Lāči”, Latgolys Studentu centrs, Latgales Kultūras centra izdevniecība, Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs, Krāslavas novada pašvaldība, Labklājības ministrija, LNB), gan
bibliotēkas apmeklētāji un viesi. No LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti visām reģiona
bibliotēkām. Atsevišķus dāvinājumus nododam arī skolu bibliotēkām.
No 2021.gadā saņemtajiem 1439 dažādiem iespieddarbiem (izņemot seriālizdevumus)
procentuālais sadalījums pa valodām ir - latviešu valodā 66%, krievu valodā - 25%, svešvalodās
– 9%. Analizējot jaunieguvumus pa literatūras veidiem – daiļliteratūra 51%, bērnu literatūra
23%, nozaru literatūra 26%.
Veicot krājuma kvalitātes izpēti, izvērtējam un atlasām pēc satura novecojušus un lieko
dublešu iespieddarbus. Regulāri tiek atlasīti un norakstīti nolietotie izdevumi. Pastiprināti
izvērtējām iespieddarbus, kas ir maz izmantoti (jo sevišķi krievu valodā). 2021.gadā
norakstīšanai atlasīti un izvērtēti 3332 iespieddarbi (no tiem 1034 eksemplāri seriālizdevumi),
Visvairāk norakstīta daiļliteratūra un sabiedrisko zinātņu literatūra. Krājums ar katru gadu
samazinās – tas ir rūpīga darba rezultāts – no kvantitātes uz kvalitāti.
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6.7. Datubāzes
2021. gadā Preiļu Galvenajā bibliotēkā lasītājiem bija pieejamas 2 datubāzes: Letonika
un Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
Lursoft Laikrakstu bibliotēkai “News” rādītāji ir nedaudz samazinājušies. Tas
skaidrojams ar to, ka 2021.gadā datubāzes lietošana uz vietas bibliotēkā bija stipri ierobežota.
Visbiežāk šī datu bāze tika izmantota gan uzziņu, gan novadpētniecības darbā, meklējot
informāciju par aktuāliem jautājumiem, kā arī papildinot novadpētniecības datubāzes un mapes
ar laikrakstu publikācijām.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2019
2020
letonika.lv
730
557
news.lv
107
192

2021
671
188

Apskatot datubāzes Letonika.lv rādītājus salīdzinājumā ar 2020.gadu, izmantošanas
dinamika ir nedaudz palielinājusies. Bibliotēku lietotājiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve
Letonikas datubāzei un iespēja to lietot attālināti. Daudziem tā kalpo kā palīgs padziļinātai
skolas mācību programmas apguvei (vārdnīcas, enciklopēdijas, sadaļas Lasītava un Mācībām)
un uzticamas informācijas meklēšanai par Latviju. 2021. gadā bibliotēkas lietotāji datubāzi
Letonika.lv attālināti izmantojuši 166 (skatījumi) un 96 (sesijas) reizes. Tradicionāli datubāzes
Letonika.lv aktīvākie lietotāji ir skolēni. Lai veicinātu datubāzu izmantošanu lietotāju vidū,
informācija par pieejamajām datubāzēm tiek izvietota Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapā,
sociālos tīklos kā Facebook, Instagram un draugiem.lv, uz
informatīvajiem stendiem. Lietotāju informēšana notiek
reģistrēšanās laikā bibliotēkā, mutiski izstāstot vai
sazinoties attālinātā veidā pa e-pastu vai arī reģistrējoties
tiešsaistē.
Uz 2022.gadu ir plānots atjaunot informāciju par
datu bāzēm mājas lapā un izveidot jaunus izdales materiālus
jaunajiem bibliotēkas lietotājiem.
6.8. Krājuma un datubāzu popularizēšana
Lai popularizētu krājumā pieejamos izdevumus bibliotēka aktīvi izvieto informāciju
sociālajos tīklos, regulāri informējot par jaunieguvumiem. Kā rāda pieredze, tad tas ietekmē
grāmatu izsniegumu pozitīvā virzienā. Lai rosinātu bibliotēkas apmeklētāju interesi par
krājumu, bibliotēkā tiek rīkotas dažādas daiļliteratūras, tematiskās nozaru literatūras un
grāmatu jaunumu izstādes. Izstāžu stendos apskatāmo un arī lasīšanai paņemamo grāmatu un
žurnālu saturiskais virziens parasti tematiski sasaucās ar mākslas, radošo, ceļojošo darbu
izstādēm, valsts un gadskārtu svētkiem. Publikācijas par bibliotēkā pieejamo presi, aktualitātēm
un pasākumiem regulāri parādās arī vietējos medijos un Preiļu novada pašvaldības tīmekļa
vietnē.
Pārskata periodā tika turpināta VKKF projekta “Lasītāju tikšanās ar
rakstniekiem “Autoru! Autoru!”” īstenošana, tiekoties ar rakstniekiem Ilmāru Ziemani un Māri
Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

47

Bērziņu. Jauni VKKF projekti netika uzsākti neskaidrās bibliotēku un sadarbības partneru
(izglītības iestāžu) darbības dēļ pandēmijas periodā.
EDIC Austrumlatgalē organizētajā informatīvajā seminārā Preiļu reģiona
bibliotekāriem “Progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošana un integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā Covid-19 laikā” semināra dalībnieki mācījās pielietot tiešsaistes sadarbības
rīkus komunikācijai ar kolēģiem un bibliotēkas apmeklētājiem, iepazinās ar bibliotekāru,
lektoru, rakstnieku pieredzi un ikdienas paradumu izmaiņām Covid-19 laikā, kā arī noskaidroja
nākotnes tendences un vīzijas šajā jomā. Viena no pieaicinātajiem lektoriem bija Jana Egle,
dzejniece un rakstniece, Latvijas Literatūras gada balvas laureāte.
Datubāzu popularizēšanas aktivitātes:
Par iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot datu bāzēs pieejamo informāciju regulāri
informējām lasītājus, atgādinot par to, ka pandēmijas laikā lielu daļu informācijas izglītībai,
darbam un izklaidei var dabūt interneta vidē. Lasītājiem tika nodrošināta iespēja attālināti
reģistrēties bibliotēkā un saņemt piekļuves datus datu bāzei Letonika.lv.
6.9. Darbs ar parādniekiem
Lai neveidotos jauni parādnieku saraksti, katru dienu lasītājiem, kuriem ir beidzies
grāmatu lietošanas termiņš, tiek nosūtīta īsziņa ar atgādinājumu. Pārskata periodā izsūtītas
5239 atgādinājuma īsziņas.
Arī šajā pārskata periodā regulāri tika veikts darbs ar ilgstošiem parādniekiem. Visi
parādnieki tika reizi trīs mēnešos apzināti un atkārtoti informēti par to, ka jāatgriež bibliotēkas
grāmatas vai nozaudēšanās gadījumā jāsedz grāmatas vērtība. Lai sadarbība ar parādniekiem
būtu veiksmīgāka, netika iekasēta soda nauda. Daļu grāmatu no parādniekiem ir izdevies
atgriezt.
Arī šajā pārskata periodā notika detalizēta ilgstošo parādnieku (kuri nereaģē uz
brīdinājuma vēstulēm vai nedzīvo norādītajā adresē) nenodoto grāmatu izvērtēšana. Kopā ar
komplektēšanas nodaļas vadītāju tika izvērtēti ilgstošie parādnieki un pēc sastādītā saraksta
norakstītas grāmatas tiem ilgstošajiem parādniekiem, kuri ir mainījuši dzīvesvietu un nav
sasniedzami elektroniski vai telefoniski.
Ārkārtas situācijas laikā, kad bibliotēka lietotājus klātienē neapkalpoja, izsniegto
grāmatu termiņš regulāri tika pagarināts, lai neveidotos liels parādnieku skaits un lieki
nesatrauktu lasītājus, par to, kā laikā nodot izņemtos izdevumus.
6.10. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Lai gan 2021.gadā komplektēšanas process noritēja plānveidīgi, lai uz gada beigām
nepaliktu neizlietoti finanšu resursi, taču izrādījās, ka līdzekļi nedaudz paliek pāri un tāpēc
Pelēču un Aizkalnes bibliotēkai atļāvām iepirkt grāmatas 150 EUR vērtībā (Pelēčiem -100
EUR, Aizkalnei – 50 EUR).
Viena no nozīmīgākajām prioritātēm saistībā ar bibliotēkas krājumu, ir tā saturiskās
kvalitātes uzlabošana. No krājuma jāizslēdz novecojuši un maz pieprasīti iespieddarbi, tādejādi
samazinot pieejamo brīvpieejas plauktu noslogojumu un padarot krājumu pievilcīgāku
lietotājiem.
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Joprojām vajadzētu papildināt krājumu datortehnoloģijās, lauksaimniecībā, tehnikas
nozarēs (automašīnas, lauksaimniecības tehnika), veterinārijā, bet diemžēl šādi izdevumi
latviešu valodā nav nopērkami.
Joprojām aktuāla problēma ir lietotāju laikā nenodotie izdevumi.
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas (turpmāk BLN) galvenais mērķis
ir veicināt lasīšanu jaunākās paaudzes vidū, jo bērni un jaunieši, kas lasa, vēlāk top par
pieaugušajiem, kas domā, līdz ar to radot stabilu pamatu rīcībspējīgai, atbildīgai sabiedrībai.
BLN darba koncepcija - piedāvāt daudzveidīgas neformālās izglītības iespējas, nodrošināt
kvalitatīvu informācijas pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam.
2021. gadā Preiļu GB BLN pilnveidoja iepriekšējā gadā gūto pieredzi, turpinot
izmantot ieviestās jaunās darba formas - pasākumu, viktorīnu, konkursu organizēšanu
tiešsaistē, virtuālās izstādes. Lai gan tika piedāvāti pasākumi dažādām vecuma grupām, tomēr
lielāku interesi un aktivitāti izrādīja pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi. Periodos, kad tika
nedaudz mīkstināti drošības pasākumi Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, izdevās īstenot
arī pasākumus klātienē izglītības iestādēs vai ārpus telpām.
Covid-19 izraisīto epidemioloģiskās situācijas un drošības pasākumu dēļ bibliotēkas
statistiskie rādītāji gandrīz visās pozīcijās pārskatā gadā ir vēl mazāki nekā iepriekšējos gados.
Ģimenes digitālo aktivitāšu centra darbība norisinājās minimāli, nenotika robotikas nodarbības.
BLN netika atļauta datoru lietošana, galda spēļu izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz
mājām. Uzturēšanās laiks bibliotēkā katram apmeklētājam bija ierobežots.
Pielāgojoties apstākļiem, tika īstenotas tradicionālās lasīšanas veicināšanas programmas
- Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība, “Krauklis iesaka
izlasīt”.
Covid-19 ierobežojumu dēļ tāpat kā pagājušajā sezonā neizdevās realizēt “Grāmatu
starta” programmu, jo uzskatām, ka tiešsaistē pirmā iepazīšanās ar bibliotēku nav efektīga un
var radīt mānīgu vienvirziena priekšstatu par bibliotēkas darbu.
Neskatoties uz pandēmiju, pārskata periodā BLN kolektīvam izdevās sarīkot 111
dažādas aktivitātes. Gada laikā BLN tika piedāvātas 11 radošo darbu, kolekciju un tematiskās
izstādes, 35 virtuālās krājumu popularizējošās izstādes, 2 konkursi, 32 tiešsaistes viktorīnas, 10
pasākumi klātienē, 17 - tiešsaistē. Gan vietējā, gan reģiona mērogā attālināti tika noorganizēta
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība. Bērnu žūrijas aktivitātes un aicinājums, aizpildot anketu,
lasītājiem ieteikt savas mīļāko bērnības literāro darbu virtuālajam grāmatu plauktam “Re, kur
laba grāmata!” un Māras Ozolas, Kaspara Bikšes grāmatas “13-mans laimīgais skaitlis”
prezentācija bagātināja pasākumu klāstu.
BLN bija pieejami 20 žurnāli, (2020.gadā - 14, 2019. gadā - 13), bet šajā ierobežojošo
apstākļu periodā par periodisko iespieddarbu pieprasījumu nevar gūt objektīvu analīzi. Iepriekš
lielākoties periodiskos izdevumus BLN lasīja un ņēma līdzi uz mājām, atrodoties bibliotēkā
ilgstošāku brīdi, kas pandēmijas laikā bija liegts.
Grāmatu nodošanas punkts tika noorganizēts bibliotēkas 1.stāva vestibilā, pēc tam
nodotie iespieddarbi atradās karantīnā atbilstoši noteikumiem.
Pagājušajā pārskata gadā Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapā tika izveidota Bērnu
literatūras nodaļas sadaļa, kurā atspoguļoti galvenie aktuālie notikumi, jaunāko grāmatu
apskats, fotogalerija, lasīšanas veicināšanas programmas. Nākamajā gadā jāpabeidz strādāt pie
Ģimeņu digitālā aktivitāšu centra lapas, BLN kopējās informatīvās sadaļas un pie bloka
“Noderīgi”, kur tiks ievietota lietderīga informācija BLN lietotāju ievērībai.
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Lai uzlabotu fizisko vidi BLN, jauniešu atpūtas stūrīša labiekārtošanai tika iegādāts
letes tipa galds un krēsli, lai jaunieši varētu ērti izmantot savus klēpja datorus, lasīt žurnālus vai
spēlēt galda spēles, kad būs atcelti ierobežojošie vīrusa izplatības mazināšanas drošības
pasākumi. Šis elements dinamiski papildina telpas izkārtojumu, padarot to modernāku, tuvāku
pusaudžu un jauniešu vēlmēm.
Kopumā Preiļu Galvenajā bibliotēkā 2021. gadā tika reģistrēti 509 bērni un jaunieši līdz
18 gadiem (2020. gadā - 733, 2019.gadā - 964), no tiem 44 pirmsskolas, 194 sākumskolas, 183
pamatskolas vecuma skolēni un 73 nepilngadīgie vidusskolas vecuma jaunieši. Šīs kategorijas
reģistrēto lietotāju bibliotēkas fizisko apmeklējumu skaits pārskata gadā ir 4243 (2020.gadā 4656, 2019. gadā - 16750).
Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem bibliotēkā izsniegto eksemplāru skaits kopā – 10
007, t.sk. 14 izsniegumi, kuri gūti SBA kārtā no Preiļu 1.pamatskolas bibliotēkas un netika
izsniegti elektroniskajā BIS ALISE, (2020. gadā - 8382, 2019. gadā - 11006). Datorlietotāju
BLN pārskata gadā gandrīz nav bijis (tikai 3 lietotāji) valstī noteikto ierobežojumu dēļ (2020.
gadā - 90, 2019. gadā - 719).
Visu iepriekš minēto statistisko rādītāju krituma galvenais iemesls ir Covid-19 radītie
apstākļi. Izsniegto eksemplāru skaits ir palielinājies, jo lasītāji izvēlējās vairākas grāmatas vienā
apmeklējuma reizē. Ievērojot drošības pasākumus, lasītāji tika lielākoties apkalpoti attālinātajā
režīmā, izsniedzot iespieddarbus ārpus bibliotēkas telpām pie ieejas.
7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
Metodisko un konsultatīvo atbalstu darbā ar bērniem un jauniešiem visām reģiona
bibliotēkām sniedz Preiļu GB BLN darbinieki. Bibliotekāri tika konsultēti dažādos
profesionālos darba jautājumos – par attālinātā darba formām, tiešsaistes platformu lietošanu,
par 3D pildspalvu lietošanu, tām nepieciešamo papildmateriālu iegādi (I.Rusiņa, Līču
bibliotēkai). BLN ir iegādāta interaktīvā grāmata ar uzdevumiem, kas veidota pēc Inese
Zanderes Lupatiņu stāstu motīviem, par ko tika sniegta izsmeļoša informācija par metodisko
darbu ar šo grāmatu (I.Rusiņa, Vārkavas bibliotēkai).
Sniegtas elektroniskas, telefoniskas un klātienes konsultācijas, priekšlikumi un
ieteikumi efektīvākam un daudzveidīgākam darbam bērnu, jauniešu auditorijā (Cvetkova,
I.Rusiņa, S.Erta). Veicot inventarizāciju pagastu bibliotēkās, BLN darbiniecēm (I.Rusiņa,
S.Erta) tika dota iespēja redzēt, novērtēt iestāžu darbu un dalīties pieredzē ar kolēģēm.
Preiļu GB reģionā koordinē lasīšanas veicināšanas programmu “Nacionālā skaļās
lasīšanas sacensība” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. “Nacionālās skaļās
lasīšanas” norisei vietējā mērogā un pusfināla atlases kārtā reģiona bibliotēkām tika sniegtas
konsultācijas organizatoriskajos jautājumos un rīkots attālinātais konkurss. Par Ziemeļvalstu
literatūras nedēļu regulāri ik gadu notiek informēšana un konsultēšana par aktualitātēm šajā
projektā (S.Erta).
BLN vadītāja (S.Erta) piedalījās valsts mēroga publisko bibliotēku apaļā galda
tiešsaistes diskusijā, kur dalījās pieredzē par darbu ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas
mācību saturā (Skola 2030)” ietvaros. Semināros reģiona bibliotēku darbiniekiem tika sniegta
informācija par aktualitātēm publisko bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem (S.Erta). LNB
valsts mēroga rīkotajā semināru ciklā par Bērnu un jauniešu žūriju dalījāmies pieredzē par šīs
programmas darba metodēm Preiļu Galvenajā bibliotēkā (S.Erta).
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7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana.
Jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu
literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.)
BLN krājums tiek regulāri papildināts ar jaunāko pieejamo literatūru, kas atbilstoša
bērnu un jauniešu vecumam, ievērojot pamatprincipus - augstvērtīgu jaunizdevumu iepirkums,
kvalitatīvi dāvinājumi, pārdomāts periodisko izdevumu piedāvājums. Tiek pievērsta uzmanība
gan iespieddarbu fiziskajai formai, gan saturam, lai tas veicinātu bērnu izaugsmi, izziņas
procesus.
Tabula “Budžeta līdzekļi BLN krājuma komplektēšanai”
Gads
Eksemplāru skaits
Summa (EUR)
450
3072
2019
317
2404
2020
359
2641
2021
Krājumā saņemtas 92 bezatlīdzības monogrāfijas (419,97 EUR), tai skaitā grāmatas no
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai (24 eksemplāri).
Iegādāto jaunizdevumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir vairāk par
42 grāmatām, kas ir salīdzinoši neliels. Lielākoties monogrāfijas tiek pirktas vienā eksemplārā,
izņemot Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas un izdevumus, kas ir ieteicamā literatūra
izglītības iestādēs. Tās tiek iepirktas vairākos eksemplāros, lai visi eksperti un skolēni paspētu
laikus izlasīt un novērtēt piedāvāto grāmatu kolekciju.
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem tika iegādāti 211 eksemplāri (2020.gadā
- 222, 2019.gadā - 306), vidēja vecumposma lasītājiem - 50 jaunas grāmatas (202.gadā - 43,
2019.gadā - 65). Šie rādītāji liecina par to, ka mazākajiem lasītājiem no izdevniecībām tiek
piedāvāts plašāks klāsts iespieddarbu, bet vidējam vecumam netiek radīti un iespiesti jauni
literāri darbi tik lielā apjomā.
Pārsvarā tradicionāli jaunieguvumos ir grāmatas latviešu valodā. Pārskata gadā tika
iegādātas 295 grāmatas (2020.gadā – 282, 2019.gadā - 366). Ir izglītības iestādes, kuras
ieteicamajā literatūrā piedāvā grāmatas krievu valodā, bet ne visu pieprasīto literatūru varam
iegādāties, jo tādu nav izdevniecībās, kas mums ir pieejamas. Šie izdevumi lielākoties nav
pieejami arī SBA kārtā. Krievu valodā BLN tika iegādāti 28 eksemplāri (2020.gadā - 31,
2019.gadā - 73).
Pieaug interese par literatūru angļu valodā, tādēļ 2021.gadā tika iegādātas 35 grāmatas
svešvalodās (2020.gadā - 4, 2019.gadā - 10).
Pārsvarā priekšroka bērnu un jauniešu grāmatu iegādē tiek dota izdevniecībai “Virja”
(162 eksemplāri), jo tā veic piegādi uz bibliotēku un ir plašs piedāvājums. Liela daļa grāmatu
tiek iegādātas izdevniecībā “Zvaigzne ABC” (75 eksemplāri), mazāk - no
izdevniecības “Latvijas Grāmata” (26 eksemplāri), “Liels un mazs” (4 eksemplāri).
Jauniegūtās monogrāfijas tiek izvietotas stendā ”Jaunākās grāmatas”, kur tās ir brīvi
pieejamas bibliotēkas apmeklētājiem. Pagājušajā pārskata gadā tika ieviesta jauna tradīcija jauno grāmatu virtuālā izstāde digitālajā vidē (18 izstādes). Arī tiešsaistes nodarbībās bērniem
tiek popularizētas jaunākās grāmatas.
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Lai atjaunotu un sakārtotu krājumu, tika norakstīti izdevumi, kopskaitā – 239
eksemplāri (summa – 472,05 EUR). No tiem nolietotās – 176, liekie dubleti – 58, maz
izmantotās – 4, novecojušās – 1.
Vislasītākās pārskata gadā bija BJVŽ grāmatas un ieteicamās literatūras grāmatas. Šāda
tendence tiek novērota ik gadu.
Bērnu literatūras nodaļas krājumā pašlaik ir 122 spēles. 2021. gadā tika iegādātas 16
galda spēles un viena grīdas spēle, ko var izmantot arī ārpus telpām. Tā ir uzvedība.lv izveidotā
3x3 metrus liela vides spēle “Dialogu aplis”. Spēlei ir ļoti plašs pielietojums. Tā var būt kā
iepazīšanās aplis starp pieaugušajiem, bērniem vai ģimenēm. Kad būs iespējams, tiks aicināti
arī klases kolektīvi spēli izmantot kā dažādu dzīves situāciju risināšanas un sadraudzības
aktivitāti.
Otrā uzvediba.lv veidotā galda spēle “Sarunu aplis lieliem un maziem”, saskarsmes
spēle pozitīvai komunikācijai. Tā ir veidota, izmantojot jautājumus, lai varētu viens otru labāk
iepazīt, izprast, dalīties savā pieredzē vai vienkārši patīkami pavadīt brīvo laiku sarunās,
tādējādi stiprinot draudzīgākas attiecības. Spēli var izmantot arī tiešsaistes aktivitātēs, kas
šobrīd nav mazsvarīgi.
Izvērtējot spēļu nepieciešamību, tiek izvēlētas spēles dažādiem vecumiem un interesēm.
Spēle “Eiropa” vat tikt izmantota arī Eiropas dienas pasākumos, kas tradicionāli notiek katru
gadu pie bibliotēkas 9. maijā. Arī “Es mīlu Latviju” var būt kā uzziņu materiāls par Latvijas
kultūru, tradīcijām, dabu, ko var izzināt spēlējoties. Tie, kuriem jau iepatikusies klasiskā kāršu
spēle “Uno” būs patīkami iepriecināti par jauno “Uno Flip” ar jauniem nopietnākiem
noteikumiem. Pamatojoties uz to, ka iepriekšējos gados daudz tika izmantota spēle “Tik tak
bumm”, tika iegādāta jaunā “Tik tak bumm. Ballīte”, kurā bez pamatversijas ir ietvertas vēl
četras spēles, kas daudzveidīgā veidā sniedz iespēju spēlētājiem paplašināt savu vārdu krājumu,
trenēt atmiņu, domāšanu, raitu runāšanu.
2021. gadā BLN bija pieejami 20 periodiskie izdevumi – septiņi pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem, pieci skolēniem, trīs paredzēti jauniešiem un pieci bērnu vecākiem.
Viens žurnāls angļu valodā “National Geographic Kids ” – kvalitatīvām ilustrācijām
bagāts par dabu, tehnoloģijām un viens krievu valodā “3/9 царство”, kura saturs balstās uz
krievu tautas folkloru. Diemžēl šis žurnāls neguva skolēnu interesi, un 2022. gadam tika abonēti
divi citi žurnāli krievu valodā “Ёжик” un “Тошка и компания”.
2021. gadā bērnu vecākiem tika piedāvāti vecāku apvienības mammamuntetiem.lv
veidoti bezmaksas žurnāli “Zīdainis”, “Bērnudārznieks”, “Skolēns”, kā arī tematiskie izdevumi
- “Bērna uzturs” un “Bērns un tehnoloģijas”.
Šos žurnālus ikviens var abonēt digitālā formātā, bet drukātā formātā tie pieejami
bibliotēkā, kas ir ļoti pozitīvi novērtēti.
Gada sākumā tika veidota un ievietota sociālajos tīklos informācija par abonētajiem
žurnāliem 2021. gadā, kā arī klātienē reklamējot, tika piedāvāti nodaļas apmeklētājiem.
Diemžēl zemā bērnu apmeklējuma dēļ gada laikā tika izsniegti tikai 86 eksemplāri, visi
lietošanai mājās, jo bibliotēkas telpās ierobežojumu dēļ, lasīt netika atļauts.
Visvairāk lasīties bija “Baltais Valis”, “Ilustrētā Junioriem”, kas ir saturiski
daudzveidīgi, ar interesantu tematiku.
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7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana,
pasākumi dažādām vecuma grupām
Ik dienu bērnu apkalpošanas nodaļas apmeklētajiem tiek sniegtas dažādas uzziņas
mācību vai pašizglītības vajadzībām. Uzziņu sniegšana notika klātienē, telefoniski,
elektroniski. Pārskata periodā sniegtas 614 uzziņas par dažādām tēmām: par daiļliteratūru –
575, par nozaru literatūru – 63, par dzeju - 45. Lasītāju iepazīstināšana ar grāmatām un krājumu
notika individuāli, katram jaunajam lasītājam pastāstot un parādot, kur un kā izvietotas
grāmatas, lai tiem turpmāk būtu vieglāk orientēties bibliotēkas krājumā. Pirmsskolas izglītības
pedagogiem tika sniegtas uzziņas par konkrētām nedēļas nodarbību tēmām un sameklēta
attiecīgā literatūra vai žurnāli. Pēc pieprasījuma ir veikta arī individuāla tematisku izdevumu
piegāde uz PII “Pasaciņa”.
Situācijā, kad bērniem Covid-19 ierobežojumu dēļ netika ļauta iespēja ienākt bibliotēkā,
daudziem tiek sniegtas attālinātās uzziņas – sameklēti pieprasītie iespieddarbi, pielāgojot un
piedāvājot lietotāju interesēm un izteiktajām vēlmēm atbilstošo literatūru. Tika piedāvāts
alternatīva literatūras lasīšanas veids 3td e-grāmatu krātuvē, informējot par šo iespēju un
reklamējot digitālajā vidē.
Pārskata gadā tika pilnveidotas prasmes organizēt bibliotēkas pasākumus un citas
aktivitātes digitālajā vidē. Kopā tika noorganizētas un īstenotas 111 aktivitātes, no tām 11
radošo darbu, kolekciju un tematiskās izstādes, 35 virtuālās krājumu popularizējošās izstādes,
2 konkursi, 32 tiešsaistes viktorīnas, 10 pasākumi klātienē, 17 - tiešsaistē.
Apmeklētājiem klātienē tika piedāvātas desmit izstādes - septiņas tematiskās, trīs radošo
darbu un viena kolekcijas, kas tika izveidota arī kā virtuālā izstāde “Virtuālais pūču lidojums”
un bija skatāma sociālajos tīklos. Iespaidīgi koša tika izveidota Daces Utinānes lielformāta
ziedu izstāde "Ziedi no sirds", kurā tika eksponētas rozes, krizantēmas, asteres, magones kā
telpu dekori, kā arī naktslampas rozes formā. Diemžēl noteikto ierobežojumu dēļ ne visi
gribētāji varēja apmeklēt šo izstādi. PII “Pasaciņa” audzēkņu ilustrēto tautasdziesmu izstāde
“Skaista mana tautasdziesma” bija izvietota visus vasaras mēnešus, lai pēc iespējas lielāks
skaits apmeklētāju varētu aplūkot bērnu radošos darbus. Trešo radošo darbu izstādi piedāvāja
Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi "Mākslas darbnīcas labdarībai". Izstādē Preiļu pils
un parka stāsti dažādās tehnikās. Bērnu veidotas kartiņas ar Preiļu simboliem, no keramikas
veidotas medaļas, svilpaunieki un pogas.
Ļoti centīgi tika strādāts pie Bērnu literatūras nodaļas grāmatu popularizēšanas.
Ievietošanai sociālajos tīklos tika izveidotas 35 virtuālās grāmatu izstādes – gan tematiskās, gan
jauno grāmatu prezentējošās izstādes, lai pēc iespējas lielāks skaits bibliotēkas lietotāju varētu
ar tām iepazīties un rezervēt arī attālināti.
Godinot rakstniekus zīmīgās dzīves jubilejās un popularizējot autordarbus, tika veidotas
virtuālās autoru darbu izstādes un apsveikumi gaviļniekiem (J.Zvirgzdiņam, I.Samauskai,
Ē.Kūlim).
Tika organizēti divi konkursi - "Riti, mīklu kamolīti!", lai rosinātu bērnus pievērsties
latviešu tautas folklorai. Konkursā skolēniem tika piedāvāts minēt latviešu tautas mīklas un
parādīt savas radošās prasmes, vizuāli atainojot mīklas atminējumu un domājot savas mīklas.
Konkursā “Mana sapņu eglīte” bērniem tika piedāvāts izgatavot savu eglīti, pašiem
izvēloties materiālu un tehniku, kādā grib strādāt. Tā bija aktivitāte, kurā varēja piedalīties no
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jebkuras Latvijas vietas. Diemžēl konkurss guva tikai nelielu atsaucību. Rezultāti tika publicēti
sociālajos tīklos, kā arī dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas.
Organizējot pasaku un grāmatu tēlu virtuālo parādi “Viens un divi – gatavs!”, ģimenes
tika aicinātas izveidot no sniega kādu grāmatas varoni un fotogrāfiju atsūtīt uz BLN e-pastu.
Aktivitātes mērķis – veselīga dzīvesveida popularizēšana kopā ar ģimeni, iesaistot kopējā
radošajā procesā ģimenes locekļus. Īpaša nozīme šim procesam ir pandēmijas periodā, kad bērni
pavada lielāko dienas daļu pie datoriem vai viedierīcēm.
Tika piedāvāta tiešsaistes anketa “Re, kur laba grāmata!”, aicinot lasītājus iesaistīties,
ierakstot grāmatas nosaukumu, autoru un atziņu par grāmatu, kuru iesaka izlasīt, lai tiktu
izveidota virtuālā grāmatu krātuve bērniem un pusaudžiem.
Gada laikā tika izveidotas 32 tiešsaistes viktorīnas https://wordwall.net/ platformā, kas
ļauj izvēlēties katrai spēlei, viktorīnai piemērotāko veidni no plašā piedāvājumu klāsta, kā arī
tās var izspēlēt neskaitāmas reizes, ar katru reizi cenšoties uzlabot savus rezultātus, tādā veidā
iespējams ne tikai pārbaudīt savas zināšanās dažādās jomās, bet arī iemācīties ko jaunu.
Piemēram, pēc Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu izlasīšanas attiecīgo vecuma grupu
ekspertiem tika piedāvāts atcerēties izlasītās grāmatas, izspēlējot tiešsaistes spēli, kurā pareizi
jāsavieno grāmatu vāki ar attiecīgo tēlu no grāmatas.
Lieldienās tika piedāvāta tiešsaistes spēle "Lieldienu ticējumi", lai trenētu savu
uzmanību un pārbaudītu zināšanas par pavasara saulgriežu ticējumiem.
“Putnu dienās” ikviens tika aicināts iepazīt Latvijas putnus, sagrupējot tos gājputnos un
nometniekos.
Atzīmējot Eiropas dienu, tika veidotas divas spēles - "Eirozonas valstis", kur burtu jūklī
bija jāsameklē 19 valstis, kurās oficiālā valūta ir eiro, un otra spēle "Apceļo ES valstis", kas
aicināja padomāt, ar ko asociējas katra no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzminēt, kurš
attēls raksturo attiecīgo valsti.
Visa gada garumā caur spēlēm, viktorīnām ikviens attālināti tika aicināts izzināt
Latvijas augus, dažādus dzīvniekus, ogas, sēnes, upes un ezerus, folkloru un dzeju, animācijas
filmas, rakstnieku muzejus, drošību internetā.
Bibliotēku nedēļā BLN darbinieces iesaistījās citātu maratona “Aizej tur – nezin kur,
atrodi to – nezin ko!” idejas tapšanā, tās īstenošanā, publicēšanā, materiālu veidošanā.
2021. gada laikā tika novadīti 27 pasākumi, 17 tiešsaistes un 10 klātienes pasākumi
dažādām vecuma grupām, kas notika gan telpās, gan ārpus tām – parkā, skolas un bibliotēkas
pagalmā.
BJV žūrijas 2020.gada noslēguma video veidošana pandēmijas ierobežojumu dēļ
aizstāja tradicionālo noslēguma pasākumu. Tajā tika iesaistītas lasošākās ģimenes,
šādi palīdzot sajust ģimenes saliedētību, attīstot uzstāšanās un runas mākslu, video filmēšanas
iemaņas. Arī mums tas bija pārbaudījums, veidojot un montējot sižetus, plānojot scenāriju un
realizējot visas plānotās ieceres. Videomateriālā tika atspoguļoti rezultāti un ekspertu viedokļi
par kolekcijas grāmatām.
Caur bibliotēkas tīmekļa vietni un sociālajiem tīkliem tika uzrunāti nākamās sezonas
Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas dalībnieki, aicinot iesaistīties aktīvā augstvērtīgākās
literatūras lasīšanā un vērtēšanā.
2021.gada BJV žūrijas sezonai tika veidota virtuālā grāmatu prezentācijas katrai
vecuma grupai (kopā 4), kur bija informācija par katru literāro darbu, tā autoru un mākslinieku.
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“Lasītprieka darbnīca” PII “Pasaciņa” – tā ir nosaukts process, kurā PII audzēkņi lasa
BJV žūrijas grupas “5+” grāmatu kolekciju. Jau sesto gadu pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” bērni iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā, vērtēšanā, izmantojot
emocijzīmju uzlīmes. 2021. gadā piedalījās trīs sagatavošanas grupiņas, kopskaitā 70
audzēkņi. Tiek praktizēta gan klātienes lasīšana ar bibliotekārēm, gan grupā ar audzinātājām,
kad tika ieviesti stingrāki pandēmijas laika ierobežojošie noteikumi. Grupu audzinātājām tādos
gadījumos tika nodotas kolekcijas grāmatas un sagatavotie metodiskie materiāli.
Divas grāmatas tika izlasītas klātienē, apmeklējot katru grupu atsevišķi. Tās bija Petri
Tamminena grāmata "Kā sagaidīt citplanētieti" un B.Beranta "Bubuļbailes". Klātienes
pasākumos var redzēt un sajust bērnu milzīgo satikšanās prieku, katram ir vēlme izteikties gan
par izlasīto grāmatā, gan izstāstīt kādu notikumu no savas dzīves par attiecīgo tēmu. Vēl trīs
grāmatas tika lasītas kopā ar grupu skolotājām. Viņām tika piedāvāti arī drukāti metodiskie
materiāli un darba lapas par attiecīgo grāmatu, ko sagatavojis LNB Bērnu literatūras centrs,
par ko skolotāji bija ļoti pateicīgi. Noslēdzošā, sestā Ilo Pikova un Annes Pikovas grāmata
“Tuk-tuk!” visām grupām vienlaikus tika lasīta Zoom tiešsaistes pasākumā. Bērniem arī tika
rādīts video par dzeņa dzīvi mežā un tika atpazītas dziedātājputnu balsis, kā arī nodota
informācija par grāmatu vērtēšanu. Kaut arī izpaliek tiešā saikne ar bērniem, arī šādu
komunikācijas veidu mūsdienu tehnoloģiju laikmetā bērni ir jāiepazīstina jau pirmsskolas
vecumā.
2020.gadā uzsāktā VKKF projekta “Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem “Autoru!
Autoru!”” ietvaros tika organizēta noslēdzošais pasākums - tikšanās ar grāmatas “Peļķīte” un
“Gadalaiki” autoru Ilmāru Ziemani. BLN darbiniecēm tā bija pirmā pieredze pasākumu
rīkošanā Zoom tiešsaistē. Preiļu 1.pamatskolas 1.c klases skolēni iepazina autora personību un
uzzināja par grāmatu tapšanu. Piedāvātās tikšanās laikā bērni veica uzdevumu, kas ceļ
pašapziņu, māca pieņemt citādo un arī pašam sevi. Kā atgriezeniskā saite tika uzdots
mājasdarbs nākamās dienas pirmo stundu sākt ar komplimentu izteikšanu klasesbiedriem, lai
mācītos saskatīt labo un prast iepriecināt ar labiem vārdiem citus, gūstot pozitīvu noskaņu visai
dienai.
Februārī – Drošāka interneta mēnesī, tika novadīti četri tiešsaistes pasākumi “Interneta
akači un drošības saliņas” Preiļu 1. pamatskolas visām trešajā klasēm un 4.b klasei. Kaut gan
Zoom platformas priekšrocības ļauj vadīt pasākumus vairākām klasēm vienlaikus, tika nolemts
tikties ar katru klasi atsevišķi, nodrošinot arī atgriezenisko saiti no skolēnu puses, lai savstarpējā
komunikācijā varētu saprast skolēnu zināšanu līmeni un viņu uztveri un vēlmi iedziļināties
stāstītajā. Pirms pasākumiem tika veikta izpēte Facebook.com vietnē, kur reģistrēties drīkst
tikai no 13 gadu vecuma. Diemžēl daži desmitgadīgie skolēni bija reģistrējušies, norādot
nepatiesu informāciju par sevi - daudz lielāks gadu skaits, nodarbošanās, kā arī vienam
skolēnam bija norādīts savs telefona numurs. Pasākuma laikā tika izrunāts, kādam riskam
skolēni pakļauj sevi un savu ģimeni. Skolēniem tika rādīti arī drossinternets.lv materiāli sociālo tīklu lietošanas noteikumi, droša parole, fotogrāfiju sūtīšana, animācijas filmiņas "Aitu
dzīve", Vaifija interneta alfabēts, "Kļūšu par profesionāli" un citas bērniem drošas spēles. Pēc
pasākumiem skolēniem tika nosūtīta saite uz tiešsaistes viktorīnu "Emocijzīmes", lai ikviens
varētu pārliecināties, ka viņu sūtītās emocijzīmes tiks saprastas pareizi un neradīsies
pārpratumi.
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Pavasarī tika novadītas trīs Zoom tiešsaistes nodarbības PII "Pasaciņa" audzēkņiem.
Pasākumam "Bite medus nesējiņa" tika veidota prezentācija par bišu dzīves ciklu, par lomu
sadalījumu stropā un dzīves ilgumu, par bišu produktiem, to iegūšanu, kā arī tika lasīta,
pārrunāta un salīdzināta ar patieso bišu dzīvi grāmata "Bitīte Zumzīte". Grāmatas ilustrācijas
arī tika rādītas uz ekrāna prezentācijas veidā.
Nodarbībā "Mana pilsēta - Preiļi" Bērniem tika stāstīts un rādīts prezentācijā par Preiļu
dibinātājiem grāfiem Borhiem un pilsētas veidošanos un attīstību, atpazīstamām vietām un
cilvēkiem, kā arī par mūsu ieguldījumu pilsētas nākotnē. Ar bērniem tika pārrunāts, ko ikviens
var darīt savas pilsētas labā, lai tā būtu zaļa, sakopta. Bērniem tiek stiprināta pašapziņa un
lepnums, ka ikviens savā pilsētā ir nozīmīgs un var veidot savu dzīvesvietu labāku, tīrāku,
skaistāku.
Par augu dzīves ciklu tika organizēta nodarbība “No sēkliņas līdz augam”, kurā ar ļoti
izsmeļošas, spilgtas un vizuāli interesantas prezentācijas palīdzību tika atspoguļots auga
veidošanās process.
Bibliopikniks parkā pilsētas svētkos bija jauka lasītveicināšanas aktivitāte, kas
piesaistīja un atgādināja par bibliotēkas eksistenci. Pielāgojot bibliotēkas aktivitāšu tematikai,
tika izveidots “Ķēķis”, kurā tika “vārīta” “Burtiņu zupa un Pasaciņa”, atšķetināti “Garās pupas”
uzdevumi. Piedāvātās aktivitātes guva lielu atsaucību no apmeklētājiem.
Beidzoties lokālajam lasīšanas veicināšanas konkursam “Krauklis iesaka izlasīt”, tika
rīkots laureātu apbalvošanas pasākums, tika pasniegtas pateicības, balvas un notika aktivitātes,
kurā dalībnieki pārbaudīja savu veiklību burtu spēlēs un literāro darbu pārzināšanā.
Dejas dienas BLN rīkoja sadarbojoties ar Preiļu 1.pamatskolu. 9.a, 9.b, 9.c un 7.c .klasē
par godu Aleksandra Čaka 120. dzimšanas dienai literārajā stundā “Sapņo, un tu nebūsi mazs”
skanēja dziesmas, dzeja, skolēni ieskatījās dzejnieka biogrāfijas lappusēs. Īpaši jauku un
romantisku noskaņu radīja brīnišķīgi, saulaini laika apstākļi, jo pasākums notika skolas
iekšpagalmā, kur iekopti gaumīgi apstādījumi.
BLN iesaistījās kopējā Preiļu GB rīkotajā pasākumā “Dzeja spēlējas” pie bibliotēkas
ēkas, kur piedāvāja savas aktivitātes – populāru latviešu bērnu dzejnieku loto, mīklupantus un
radošo dzejas vārdu kluču grozu.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas
“Rītausmas” lasīšanas stundas notika Zoom tiešsaistē. No PII “Pasaciņa” pasākumā iesaistījās
trīs grupu skolotājas ar saviem piecgadīgajiem audzēkņiem. Lasīšanai tika izvēlēta T.Jānsones
grāmata "Mumins un sniegs". Pirms tam pasākuma dalībnieki caur prezentāciju tika
iepazīstināti ar trollīšiem Muminiem. Pēc grāmatas izlasīšanas raisījās saruna par draudzību,
ilgošanos un sapņiem. Šī saruna vairāk notika audzēkņiem ar skolotājām, jo diemžēl tiešsaistē
uzklausīt 60 bērnus praktiski nav iespējams. Noslēgumā tika parādīts arī fragments no
animācijas filmiņas par trollīšiem Muminiem.
Preiļu 1.pamatskolas 4.klases skolēniem norisinājās nodarbība, kurā tika lasīts
fragments no Kārinas Ērlandsones grāmatas “Pērļu zvejniece”. Prezentācijā skolēni uzzināja
daudz ko jaunu par pērlēm un to grūto iegūšanas veidu.
9.b klases audzēkņi lasīja Kārļa Skalbes pasaku “Ziemeļmeitas vēdeklis”, pēc tam tika
diskutēts par nedēļas tēmu “Sapņi un ilgošanās”, kā arī tiešsaistē uz piezīmju lapiņām e-vidē
jaunieši labprāt dalījās savās pārdomās par to, kā rīkoties, lai sapņu ainas kļūtu par īstenību, vai
pietiek ar to, ka tikai sapņojam?
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Decembrī notika psihologa, psihoterapeita Marka Jermaka tiešsaistes lekcija
pusaudžiem un jauniešiem "12+ un es esmu..." par seksualitāti, sevis izprašanu, pieņemšanu.
Pusaudži un jaunieši ar aizrautību ieklausījās speciālista skaidrojumos un ieteikumos, kas var
palīdzēt izprast fizioloģiskos un psiholoģiskos procesus pusaudžu vecumposmā.
Diemžēl pandēmijas ierobežojumu dēļ 2021. gadā Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
pilnvērtīgi netika atvērts. Tikai vasaras periodā ierobežotam apmeklētāju skaitam bija pieejams
interaktīvais velosipēds un kinētiskās viktorīnas, kaut gan jāsecina, ka arī šo iespēju apmeklētāji
nesteidzās izmantot, jo bērniem un jauniešiem ir vēlme to apmeklēt kopā ar draugiem, kas
joprojām tika liegta.

Fiziskais apmeklējums
Konsultācijas
Ģimenes digitālo aktivitāšu centra
izmantojamības statistiskie rādītāji:
3D brilles
Velosipēds
Kinect spēles
Robotikas nodarbības
3D pildspalvas

2019
4065
329

2020
716
18

2021
-

1136
979
1052
135
259

90
179
168
72
60

-

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
BLN atbalsta valsts mērogā piedāvātos lasīšanas veicināšanas projektus, kā arī organizē
lokālo BLN vasaras lasīšanas konkursu, citus lasīšanu popularizējošus pasākumus, lai attīstītu
lasītprasmi, paplašinātu redzesloku, nodrošinātu iepazīšanos jaunāko un kvalitatīvāko tulkoto
un oriģinālliteratūru.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir nozīmīgākā lasīšanas veicināšanas programma
Latvijā, kas stabili notur savas pozīcijas arī Preiļos neatkarīgi no Covid-19 pandēmijas
izraisītajiem ierobežojošajiem apstākļiem. Ekspertiem ir iespēju izlasīt jaunāko un vērtīgāko
literatūru, ko ir iepriekš izvērtējusi profesionāla žūrija, izceļot grāmatas ar vēstījumu, kurās
atainotas nozīmīgas vērtības un aktuālas problēmas. Programma spēlē lielu lomu kopējās
ģimenes lasīšanas tradīcijas ieviešanā.
Preiļu GB Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā pavisam piedalījās 155 dalībnieki,
līgumsaistības izpildīja 148 eksperti (grupā “5+” - 16 skolēni un 70 pirmsskolas vecuma bērni,
“9+” – 15, “11+” – 16, “15+” – 6, vecāku grupā – 25).
Tradicionāli lielākais Bērnu žūrijas darbs notiek vasaras mēnešos skolēnu brīvlaikā. Lai
veicinātu “Bērnu žūrijas” popularitāti un izplatību, rudenī grāmatas tika piedāvātas PII
“Pasaciņa”, kur audzinātājas lasīja priekšā grāmatas un darbojās ar bērniem, izmantojot BLN
bibliotekāru sagatavotos metodiskos materiālus. Sadarbojoties ar citu izglītības iestāžu latviešu
valodas un literatūras skolotājiem, skolas ieteicamās literatūras sarakstā tiek iekļautas gan
iepriekšējās, gan kartējās sezonas Bērnu žūrijas grāmatas. Izpildot programmu, skolēni jaunā
mācību gada sākumā saņem augstu vērtējumu.
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Nacionālā skaļās lasīšanas sacensības ieņēmusi stabilu vietu lasīšanas veicināšanas
pasākumu vidū. Izejot cauri vairākām atlases kārtām, labākais tiek uz noslēdzošo konkursa
daļu. Bērniem veidojas laba prakse un pieredze lasīt skaļi auditorijas priekšā, attīstot lasīšanas
tehniku, dikciju un saskarsmi. BLN aktīvi palīdz pasākumu organizēšanā un rīko reģionālās
sacensības, koordinē to norisi. Pagājušajā pārskata gadā vietējā mēroga un reģionālā kārta
notika attālināti, jo klātienes konkurss nebija iespējams pandēmijas ierobežojošo apstākļu dēļ.
Dalībnieki gatavoja videoierakstus ar lasījumiem un ar tiem startēja abas kārtās, kurus izvērtēja
kompetenta žūrijas komisija triju cilvēku sastāvā. Kopā reģionā piedalījās 61 dalībnieks.
Reģionālajā atlasē startēja 11 finālisti. Čempiona titulu izcīnīja Riebiņu novada Aglonas katoļu
ģimnāzijas 5.klases skolniece Marija Magdalēna Šēra. Sarežģītu situāciju un ģimenei
nepieņemamus noteikumus radīja Covid-19 pandēmijas apstākļi, tādēļ meitene nepiedalījās
Nacionālajā finālā Rīgā.
“Krauklis iesaka izlasīt” ir Preiļu Galvenās bibliotēkas lokālais lasīšanas veicināšanas
konkurss, kurš norisinās skolēnu vasaras brīvlaikā. Savā starpā sacenšas šādas grupas: 1.klase,
2.-3.klase, 4.-5.klase, 6.-7.klase, 8.-9.klase. Pēc viena gada pārtraukuma 2021.gadā atsākās
lasīšanas maratons triju mēnešu garumā. Dalībnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
nebija liels – 35 skolēni. Atkāpjoties no iepriekš pieņemtajiem noteikumiem, kad tika sastādīts
obligātais lasāmvielas saraksts, kurā ietilpa skolu ieteiktā vasaras literatūra un BLN izvēlētās
kvalitatīvākās literatūras grāmatas, 2021.gada sezonā tika atļauts lasīt brīvi izvēlētus literāros
darbus atbilstoši skolēnu vecumam.
7.6. Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)”
ietvaros
Neskatoties uz to, ka bibliotēkas nozīme izglītošanā visos laikos ir bijusi svarīga, ir
sabiedrības daļa, kas saglabā stereotipisku domāšanu, uzskatot, ka bibliotekārais darbs ir sausa
grāmatu izsniegšana. Veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādēm, ar profesionāliem, mūsdienīgi
domājošiem pedagogiem, kas atbalsta bibliotēkas klātbūtni izglītības procesā, ir pierādījums
tam, ka mēs ejam roku rokā ar jaunās paaudzes izglītošanas kompetenču pieeju.
Esam ļoti pateicīgi atsaucīgajām Preiļu 1. pamatskolas latviešu valodas un literatūras
skolotājām, īpaši Irēnai Baronei un Žanetei Bečai, kas savās stundās iekļauj BLN piedāvātos
literāros pasākumus un aktivitātes, kas veicina lasīšanu.
2021.gads turpinājās pandēmijas apstākļos, kas nedaudz lika ieturēt pauzi bibliotēkas
plānoto aktivitāšu norisē, jo nācās pielāgoties, iemācīties un pierast pie jaunām darba formām.
Tā kā mācību process skolā ļoti ilgu laiku notika attālināti, īstenot pasākumus varēja
tikai tiešsaistē. Ņemot vērā to, ka bērni bija pārslogoti ar tehnoloģijām un skolotājiem nereti
bija grūti mobilizēt bērnus darbam un izpildīt stundu plānus, bibliotēkas pasākumu piedāvājums
tika atlikts otrajā plānā. Tomēr pasākumi, kurus izdevās iekļaut mācību procesā, sniedza
gandarījumu un saņēma pozitīvu vērtējumu.
Saskaņojot Preiļu 1.pamatskolas 1.c (audzinātāja Iveta Belousova) klases audzināšanas
nodarbības tēmu par pašapziņu un emocionālo veselību, veiksmīgi izdevās integrēt stundas
norisē tikšanos ar grāmatas “Peļķīte” autoru Ilmāru Ziemani. Bērni ieklausījās stāstījumā par
to, cik svarīgi ir redzēt labo sevī un līdzcilvēkos, kā arī veica atbilstošus uzdevumus.
Devītajās klasēs literatūras stundu plānā tika iekļauta tēma par Aleksandru Čaku, tāpēc
Dzejas dienu pasākums “Sapņo, un tu nebūsi mazs” veiksmīgi to atspoguļoja savās aktivitātēs,
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iepazīstinot dalībniekus ar dzejnieka daiļradi un personību. Skolēni veica arī radošos
uzdevumus, dziedāja dziesmas ar Ā.Čaka vārdiem.
Kārļa Skalbes pasakas “Ziemeļmeitas vēdeklis” rīta lasījums Ziemeļvalstu literatūras
nedēļā sasaucās ar 9. klases literatūras programmu, kurā iekļautas stundas par populāro latviešu
rakstnieku.
Psihologa - psihoterapeita Marka Jermaka tiešsaistes lekcija pusaudžiem un jauniešiem
“12+ un es esmu…” tika pakārtota bioloģijas un audzināšanas stundām (skolotājas - Digna
Prodniece, Irēna Barone). Tajā tika runāts par to, kā izprasts sevi, savu ķermeni, uzvedību un
psiholoģiskos procesus. Atgriezeniskajā saitē skolotāja iekļāva pārbaudes darbā jautājumus par
lekcijā iekļautajām tēmām.
Ar lielu prieku un sajūsmu tiešsaistes nodarbību piedāvājumu pieņem PII “Pasaciņa”
(vadītājas vietniece izglītības jomā Marija Spūle, audzinātājas - Gunita Lāce-Stikāne, Jolanta
Vilcāne, Gunta Bernāne, Inese Šņepste, Līga Upeniece, Evita Makrjakova, Ināra Skutele,
Mairita Pīzele). Tika saskaņotas pasākumu tēmas ar pirmsskolas izglītības iestāžu nedēļas
nodarbību tematiku, tādā veidā iekļaujoties kompetenču izglītības saturā. Zoom tiešsaistes
pasākumos - “Bite - medus nesējiņa”, “Mana pilsēta - Preiļi” un “No sēkliņas līdz augam” tika
demonstrētas efektīgas, spilgtas prezentācijas un videodemonstrācijas atbilstoši pirmsskolas
vecuma bērnu uztverei un izpratnei. Bērnu aizrautība un ieinteresētība apliecināja pasākumu
lietderību un atstāja paliekošu iespaidu.
Ik gadu regulāri tiek rīkoti pasākumi, lai skolu pirmās klases iepazītos ar bibliotēkā
pieejamajiem pakalpojumiem un aktivitātēm. Tā kā klātienē tas nebija iespējams, tad 1.b klasē
notika virtuālā iepazīšanās ar bibliotēku, jaunajām grāmatām (skolotāja Sandra Mauriņa).
Trešo klašu un 4.b klases datorikas stundās notika pasākuma “Interneta akači un
drošības saliņas” aktivitāšu norise (skolotāja Daina Kurme), kurā tika izrunāti jautājumi par
drošību e-vidē - kādam riskam skolēni pakļauj sevi un savu ģimeni, ja neievēro noteikumus.
Skolēni tika iepazīstināti arī drossinternets.lv materiāliem, ar Vaifija interneta alfabētu, ar
sociālo tīklu lietošanas noteikumiem, kāda ir droša parole, cik uzmanīgi jāsūta fotogrāfijas, u.c.
Atgriezeniskajā saitē skolēni pildīja anketu, lai pārbaudītu savas zināšanas emocijzīmju
lietošanā.
7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā,
nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums
Lai veiksmīgi ritētu BLN darbs un tiktu īstenotas plānotās ieceres, liela nozīme ir
sadarbībai. Pārskata gadā aktīvākā sadarbība notika ar Preiļu 1.pamatskolu, uzturot regulāru
kontaktu ar latviešu valodas un literatūras skolotājām.
Šajā pārskata gadā pandēmijas ierobežojošo iemeslu dēļ sadarbība ar Preiļu mūzikas un
mākslas skolu notika mazāk, sarīkojot vienu radošo darbu izstādi. Tā paša iemesla dēļ mazāka
saskare notika ar pārējām iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, kas agrāk aktīvi
iesaistījās bibliotēkas norisēs.
Preiļu novada pašvaldība atbalsta bibliotēkas aktivitātes un darbību, palīdz nodrošināt
publicitāti.
2021. gadā, individuāli sadarbojoties ar BLN, tika rīkota Pelēču pamatskolas skolotājas
Daces Utinānes radošo darbu izstāde.

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

60

Māras Ozolas un Kaspara Bikšes grāmatas “13 – mans laimīgais skaitlis” prezentācija
notika ar Riebiņu vidusskolas direktores Inetas Anspokas atbalstu, nodrošinot pedagogu interesentu auditoriju.
Pēc BLN izveidotā projekta galdnieks Aivars Gžibovskis izgatavoja jauniešu stūrītim
galda virsmu, papildinot iepriekšējā gadā aizsākto interjera labiekārtošanu, kurā tika iesaistīta
māksliniece Jeļena Strode.
Sadarbojoties ar reģiona bibliotēkām, SBA kārtā tiek nodrošināts lasītāju literatūras
pieprasījums. 2020. gadā no citiem fondiem tika saņemti 45 eksemplāri, izsniegti – 59
eksemplāri
Joprojām nozīmīgi sadarbības partneri - tirdzniecības nams “Zvaigzne ABC” un
uzņēmums “Virja”, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta krājuma papildināšana ar
jaunieguvumiem.
7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā
Preiļu GB BLN darbinieces 2021.gadā varēja daudz laika veltīt pašizglītošanās
pasākumiem, lai celtu profesionālo līmeni, kas varētu nodrošināt sekmīgu un kvalitatīvu
bibliotekāro darbu visās jomās. Informācija, zināšanas un pieredze tiek nodota arī reģiona
bibliotēku darbiniecēm.
Pārskata periodā tiešsaistē ir apgūtas ļoti daudzas izglītojošas kursu, konferenču,
semināru, vebināru, lekciju un citu izglītojošu pasākumu tēmas (skatīt pielikumu Nr.3 Preiļu
Galvenās bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi tiešsaistē un
klātienē)
Plašais apgūto mācību programmu klāsts ļaus labāk un kvalitatīvāk organizēt tiešsaistes
pasākumu norises, palīdzēs veidot modernāku un mūsdienīgāku publicitātes materiālu
atspoguļošanu digitālajā vidē, motivēs ieviest inovatīvas idejas bibliotekārajās aktivitātēs, kas
spēs piesaistīt jaunākās paaudzes bibliotēkas lietotājus.
7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
2021.gadā turpinās pandēmijas laika izraisītās sekas – akūts bibliotēkas lietotāju
zaudējums. Turpmāk gaida milzīgs darbs, radošās enerģijas ieguldījums visos bibliotēkas darba
procesos, lai aktivizētu un motivētu lasītājus atgriezties bibliotēkā. Ierobežojošo apstākļu laikā
lasītājiem radušies jauni paradumi un izklaides, kas saistītas ar mobilo ierīču lietošanu.
Ieradumam ir liels spēks, tādēļ ar milzīgu darbu būs jāmaina šie paradumi, lai jaunākā paaudze
pievērstos lasīšanai, bez kuras nav izaugsmes. Ar nepacietību gaidām atgriešanos normālā
dzīves ritmā, lai skaidrāk varētu noformulēt uzdevumus un doties uz nospraustos mērķus –
atgriezt Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā bērnu čalas un rosību, celt bērnu
un jauniešu lasītpratības līmeni.
Joprojām turpinās aktīva digitālās vides izmantošana bibliotekārajā darbā. Neskatoties
uz to, ka tas ir mūsdienīgs un ērts veids gan saziņai, gan citām norisēm, ka jaunākā paaudze ir
“saaugusi” ar viedierīcēm, tomēr mīnuss ir tas, ka jūtams lietotāju nogurums un nevēlēšanās
izmantot šos rīkus tieši izglītojošā procesā. Darbošanās digitālajā vidē jaunatnei vairāk saistās
ar mācību procesu skolā un izklaidi ārpus skolas. Mums jāatrod zelta vidusceļš, lai apvienotu
izklaidējošo un izglītojošo funkciju vienā, tādā veidā ieinteresējot bērnus un jauniešus pievērst
vairāk uzmanību bibliotēkas aktivitātēm un pakalpojumiem.
Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

61

Intensīvi notiek sociālo tīklu izmantošana, lai nodrošinātu plašāku publicitāti
bibliotēkas norisēm. BLN nav izpētītas un pilnība izmantotas citas jauniešu vidū populārās
sociālās vietnes. Jācenšas iepludināt lielāku informācijas plūsmu Instagram, TikTok, Snapchat
u.c., pārdomājot un ievietojot minimālu teksta daudzumu papildinātu ar vizuāli efektīgu
noformējumu, kas ir jauniešiem pieņemamāka un saprotamāka, pēc principa – ātri īsi un skaidri.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem nākamajam darba posmam ir pabeigt uzsākto
Preiļu GB mājaslapas BLN vietnes uzlabošanu un modernizēšanu.
Joprojām ir jāturpina apzināties, ka iet solī ar IT attīstību – ir bibliotekāru nākotne! Bez tā BLN
lietotāji var kļūt neaizsniedzami.
Analizējot Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētās anketēšanas rezultātus par
bibliotēkas pakalpojumiem, tika izdarīti secinājumi, ka lietotājus interesē saistoši, aizraujoši
pasākumi un kvalitatīvs krājums, atbilstošas telpas un mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums.
Ne mazāku lomu spēlē kompetents un laipns bibliotekārs. Gandarījumu sniedz lietotāju
izteiktais viedoklis, ka ar Preiļu Galvenās bibliotēkas BLN daudzi ir apmierināti un
bibliotekāru ieguldīto darbu novērtē atzinīgi. Esam par to pateicīgi. Priecē tas, ka ļoti daudzās
atbildēs parādījās doma, ka liela atbildība par lasīšanu un bibliotēkas piedāvājumu izmantošanu
jāuzņemas ģimenei, kurā aug bērns, jau no pirmsākumiem iemācot mīlēt grāmatu. Tas ir viens
no virzieniem uz ko strādā Preiļu Galvenā bibliotēka – ģimenes bibliotēka.
Jebkura bibliotēka bija un paliks GAISMAS PILS, kas palīdz izaugt, pilnveidoties,
domāt un radīt! Mēs būsim vienmēr klāt šiem procesiem!
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8.NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Ir sācies jauns gads. Kā parasti, tas asociējas ar baltu lapu, kura jāpiepilda ar saistošām
idejām, vēlmēm un plāniem, jaunu pieredzi un izaicinājumiem. Lai iecerēto veiksmīgi realizētu,
vispirms jāveic atskats un apkopojums par paveikto un sasniegto 2021. gadā. Pieredze, diemžēl,
ir tāda, ka plāni un ieceres ne vienmēr īstenojās, jo korekcijas joprojām noteica
epidemioloģiskie apstākļi. Rezultātā daudz kas tika pārplānots, mainīts, atlikts vai atcelts.
Situācijas noteicēji bija ierobežojumi, kas turpināja mainīt pasauli un spēles noteikumus. Cik
lielā mērā tiem izdevās negatīvi ietekmēt bibliotēkas darba rezultātus, vai taisni otrādi – pavērt
jaunas iespējas, nostiprināt apziņu, ka varam pielāgoties un turpināt izvērst arī attālināto
pakalpojumu klāstu?
Neprognozējamā laikā plānot darbības virzienus, uzdevumus un sasniedzamos
rezultātus nenācās viegli. Bija jāprot sabalansēt klātienes un attālināto pakalpojumu
piedāvājumus, atrast lietotāju uzrunājošas darba formas, jācenšas nepazaudēt viņu interesi par
bibliotēku kā kultūras mantojuma glabātāju un popularizētāju. Viss iepriekš minētais ietekmēja
iekštelpu pasākumu un izstāžu plānus, tāpēc šis gada pārskats būs mazāk ilustratīvs, vērsts
galvenokārt uz statistikas datiem, skaitļiem un cipariem, kuri raksturo paveikto Preiļu reģiona
vēstures un kultūrtelpas pētniecībā. Daudz darba un laika tika ieguldīts, veicot papildinājumus
un labojumus elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē un tematisko mapju kataloģizācijā,
veidojot jaunus MARC ierakstus, anotācijas, autoritatīvos ierakstus, pievienojot
bibliogrāfiskajiem ierakstiem pilntekstus un attēlus.
Iespieddarbos un datubāzēs uzkrāto materiālu efektīva izmantošana ļāva sniegt uzziņas
un konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija
www.periodika.lv , ir gluži kā virtuāls ceļojums pa pagājušā gadsimta preses slejām, un kalpo
kā lielisks palīgs kādas tēmas izpētē, faktu precizēšanā un būtiski papildina zināšanas par
novada vēsturi.
Meklēt, vākt, analizēt, sekot līdzi lokālās kultūrvēstures aktualitātēm un norisēm, to visu
apkopot, apstrādāt un popularizēt – tāda ir novadpētniecības darba ikdiena.
8.2.Novadpētniecības krājums
Komplektēšana, ietverto materiālu veidi
Saglabājot un ievērojot komplektēšanas nosacījumus, aizvadītajā gadā
novadpētniecības krājums papildinājās ar 24 jauniem izdevumiem, kuru iegādei tika izlietoti
277, 21 eiro. Tie bija dažādu nozaru iespieddarbi, kuri saturiski saistīti ar Preiļu reģionu un
latgalisko kultūrtelpu: lielākoties novadnieku dzejas krājumi, fotoalbumi un literārie almanahi.
Vietējās kopienas intereses, lietotāju pieprasījumi un latgaliešu valodas aspekts bija noteicošie
komplektēšanas kritēriji.
Krājuma jaunieguvumu sarakstā šoreiz pamanāmāki trīs autori, mūsu novadnieki,
kuriem gada laikā iznākušas vairākas grāmatas. Savukārt, raugoties un analizējot sadalījumu pa
nozarēm, jāsecina, ka prioritātē bijusi dzeja, fotomāksla un kulinārija. 2016. gadā medijos
parādījās ziņas par jaunu dzejnieku grupējumu “Preiļu konceptuālisti”. Laikmetīgā avangarda
autori pulcējās Preiļos pie Eināra Pelša un Anda Surgunta, kurš aizveda viesus uz Alfabēta
dzimteni, kas, saskaņā ar konceptuālistu mitoloģiskajiem priekšstatiem, atrodas Preiļu pilsētas
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teritorijā. 2020. gada 4. maijā deviņi autori parakstīja Preiļu konceptuālisma manifestu, kas
tapis, iedvesmojoties no kultūras projektu valodas un publicēts antoloģijā “Manifests. No
futūrisma līdz mūsdienām”.
Preiļu konceptuālās dzejas pārstāvja Eināra Pelša jaunā grāmata “Digi Dīgi” ir apjomīgs
metroloģijas 1. sējums. Savdabīgajā dzejoļu krājumā nav ne lappušu numerācijas, ne satura
rādītāja, teksts tajā lasāms vai skatāms kā eksperimentāla grafisko zīmju un attēlu kombinācija
dažādos burtu veidolos. Ne katram ierindas lasītājam tas šķiet pašsaprotami un loģiski. Kārlis
Vērdiņš saka, ka šo grāmatu var aizvērt ar domu “Kur nu vēl tālāk?”, tomēr izrādās, ka – var
gan! “Lodes” apdares ķieģelis kartona kārbā. Tāds ir Eināra Pelša kopoto rakstu jaunākais
grāmatobjekts “Janka”.
Otrs laikmetīgās avangarda dzejas pārstāvis Andis Surgunts kopā ar Eināru Pelšu ir
radījis savdabīgu dzejoļu ciklu “52 nedēļas”. Tas izdots spēļu kāršu komplekta formātā.
Mūžībā pāragri aizgājušā autora agrāk nepublicētie darbi ir apkopoti un iznākuši dzejoļu
krājumā “Es nekad nebiju redzējis dzejoli, kuram nosaukums ir Andis Surgunts”.
Pirmo reizi Latvijas vēsturē klajā ir nākusi grāmata, kurā vienkopus lasāma un
apskatāma informācija par vairāk nekā 300 Latgales fotogrāfu darbību divu gadsimtu garumā.
Unikālā izziņas grāmata “Latgales fotogrāfi laika ritumā XIX-XXI gs.” ir mūsu izcilā fotogrāfa
Igora Pliča un foto vēsturnieka Pētera Korsaka kopdarbs. Enciklopēdijas tapšanas laikā arī
bibliotēka piedāvāja materiālus no novadpētniecības krājuma un detalizētākas informācijas
iegūšanai centās apzināt fotogrāfu līdzgaitniekus. Šis apjomīgais izdevums, kas tiek dēvēts par
Latgales gaismas grāmatu, bibliotēkas krājumā nonāca kā autora dāvinājums. Ir pamats domāt,
ka tas būs nenovērtējams izziņas avots visiem, kam tuva fotografēšana un dzimtā novada
pētniecība.
Igora Pliča vārds ir klātesošs arī Alberta Losāna grāmatas “Ceļojuma piezīmes”
iznākšanas sakarā. Viņš bija idejas autors, realizētājs, finansētājs, grāmatas manuskripta
pārrakstītājs un fotogrāfiju skenētājs. Ģeogrāfa – kartogrāfa Alberta Losāna ceļojumu pieraksti
pa Latgali pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados jaunās paaudzes lasītājam ļaus iepazīt
Latgali un bijušo Preiļu rajonu no cita skatu punkta. Bet tiem, kuri paši ir dzīvojuši tajā laikā,
grāmatā lasītais un fotogrāfijās iemūžinātais ļaus atsaukt atmiņā dzīvi Latgalē pirms vairāk kā
sešdesmit gadiem.
Pieminēšanas vērts ir arī fotoalbums “Latgale: zilo ezeru zeme”, kurā krāšņie dabasskati
un pilsētu ainavas tvertas no putna lidojuma.
Savukārt “Latgales pavārgrāmatā” apkopotas vien mūsu reģionam raksturīgo
guļbišnīku, kļocku, veistekņa un krapavnīka receptes.
Arī profesora Anatolija Danilāna 300 kulinārijas receptes un ieteikumi kā ēst, lai maltīte
nāktu par labu veselībai, lasītājiem kairinās garšas kārpiņas. Grāmatā “Dakteris ar dakšiņu”,
mūsu slavenais gastroenterelogs pauž viedokli un atspēko mītus par veselīgiem vai ne tik
veselīgiem produktiem.
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Krājuma organizēšana un glabāšana
Novadpētniecības krājums glabā neskaitāmas lokālās
kultūrvēstures liecības, kas atklāj to, kādi mēs bijām
pagātnē, kādi esam šodien un kas ir tās vērtības, kuras
vajag apzināt, pētīt, saglabāt un popularizēt. Gadu gaitā
vāktā un regulāri papildinātā informācija no reģionālajiem
un centrālajiem preses izdevumiem, grāmatām un
internetresursiem
glabājas
strukturētās
nozaru
tematiskajās un personāliju mapēs. Arī šie resursi pērn tika
rediģēti, papildināti un precizēti, 1151 mape pievienota
elektroniskajam kopkatalogam.
115 mapēm ir izveidoti jauni un rediģēti jau esošie
satura rādītāji. Tie drīzumā tiks ievietoti bibliotēkas
mājaslapā un lietotājiem ļaus arī attālināti saņemt
Pirmās novadpētniecības mapes
pārskatāmu informāciju par publikāciju nosaukumiem,
pievienošana elektroniskajam
avotiem, autoriem un hronoloģisko aptvērumu konkrētā
katalogam
mapē.
Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē, kurā kopējais ierakstu skaits ir 39975
vienības, pērn ievadīti 2206 jauni MARC apraksti. Tas ir par 1057 ierakstiem vairāk nekā
2020.gadā. Pārsvarā tie tika importēti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās
bibliogrāfijas analītikas datubāzes. Savukārt elektroniskajā kopkatalogā tika izveidoti 1010,
rediģēti 934, paplašinātā meklēšanā izmantoti 3366 MARC ieraksti, izveidoti 602 jauni un
rediģēti 360 autoritatīvie ieraksti.
Ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu datu apstrādes likumu,
elektroniskajā novadnieku enciklopēdijā tiek apkopotas un publicētas īsas biogrāfiskas ziņas
par atpazīstamām un novērtētām personībām, kurām ir piederības saikne Preiļu reģionam.
Katrs bibliotēkas mājaslapas apmeklētājs tiek aicināts piedalīties datubāzes
pilnveidošanā un papildināšanā. Ikvienam, kurš aizpilda pieteikuma anketu, ir iespēja
enciklopēdijai ieteikt novadnieku, kurš līdz šim bijis nepamatoti piemirsts, taču ir pelnījis būt
sabiedrībā atzītu un cienītu līdzcilvēku sarakstā. Šobrīd digitālajā enciklopēdijā apkopotas ziņas
par 1070 mūsu reģiona personībām.
Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
Ne tikai tradicionālie drukātie informācijas nesēji, bet arī laikmetīgi digitālie risinājumi
nodrošina kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu pieejamību un saglabāšanu, iespieddarbu orģinālu
drošību un kvalitāti. Ļoti palēnām digitālā kultūras mantojuma resursu – attēlu, dokumentu,
rokrakstu un citu materiālu pieejamību nepārtrauktā 24/7 režīmā nodrošina dažādas digitālās
krātuves. Kāpēc process attīstās palēnām, nevis ar pilnu jaudu? Atbilde ļoti vienkārša:
autortiesību ierobežojumi limitē digitālo kolekciju publisko piedāvājumu iespējas. Informācijas
sistēmā “ALISE” veidotās tematiskās novadpētniecības kolekcijas padara dažādus dokumentus
publiski pieejamākus un nojauc fiziskās robežas starp novadpētniecības krājumu un tā lietotāju.
Tomēr, jau minēto iemeslu dēļ, lielai daļai publikāciju ārējā anotācija novadpētniecības
datubāzē netiek pievienota. 2021. gadā ir izveidotas 2 brīvpiekļuves kolekcijas par novada
dievnamiem – Preiļu un Jasmuižas Romas katoļu baznīcām. Turpretī lokālo teksta un
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attēlizdevumu digitālo novadpētniecības kolekciju ir krietni vairāk, kopskaitā 30. Tām tiek
pievienoti metadati un šis resurss lietotajiem ērti izmantojams vienā no novadpētniecības
lasītavas datoriem.
Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, krājuma papildinājums vērtējams kā labs. Gan
kvantitatīvā, gan kvalitatīvā, gan nozaru daudzveidības ziņā. Novadpētniecības materiāli
pieejami gan drukātā, gan elektroniskā formātā – strukturētās tematiskajās mapēs, periodiskajos
izdevumos, audiovizuālajos, multivides resursos un, protams, arī elektroniskajās datubāzēs.
Krājuma izmantojums
Novadpētniecības krājums ar daudzveidīgajiem resursiem veido mazas informācijas
saliņas, kuras kalpo kā kultūrvēsturiskas liecības nākošajām paaudzēm un akcentē novada
vēstures pieturpunktus. Laikmetīgi digitālie risinājumi ļauj piekļūt novadpētniecības krājumam
attālināti: šķirstīt digitālās mapes, periodiskos izdevumus vai grāmatas. Novadpētniecības
krājuma resursi tiek izmantoti izstāžu un pasākumu organizēšanā, kultūras mantojuma
popularizēšanā, informācijas izgūšanā, uzziņu un konsultāciju sniegšanā.
Aizvadītajā gadā krājuma aprite bija sabremzējusies, jo klātienes komunikācija ar
lietotājiem ne vienmēr bija iespējama epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Neraugoties uz to,
visām mērķauditorijām (skolu audzēkņiem, sadarbības partneriem, novadpētniekiem un
ikvienam intresentam) tika maksimāli nodrošināta piekļuve lokālās vēstures faktu kolekcijām.
Atbilstoši lietotāju pieprasījumiem, tika sniegtas uzziņas un konsultācijas gan klātienē, gan
izmantojot attālinātās saziņas iespējas.
Pērn iezīmējās interesanta tendence: senatnes šarms un romantika vedina jaunus
cilvēkus dziļāk izpētīt mantojumā atgūtu māju nosaukumus, īpašumu tuvumā esošu dabas
objektu izcelsmes vēsturi, teikas un leģendas par konkrētu apdzīvoto vietu. Priecē, ka līdzās
esošais kultūrvēsturiskais mantojums, kas ir īsta bagātība, ko apzināt, pētīt, sargāt, kopt un ar
to lepoties, izpelnās nopietnu interesi. Iespēju robežās bibliotēka vienmēr cenšas atbalstīt
cilvēku vēlmi ielūkoties vēstures avotos, apzināties savas saknes un pētīt vēsturiskas liecības.
Tematiskās un novadnieku jubilejām veltītās
izstādes lasītavā ir viegli pamanāmas un vienmēr piesaista
apmeklētāju uzmanību.
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8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana
Novadpētniecības krājuma saglabāšana, dokumentēšana un popularizēšana, atbilstoši
informācijas tehnoloģiju iespējām, ir
pārcēlusies uz virtuālo vidi: uz
bibliotēkas
tīmekļvietnēm
un
sociālajiem medijiem. Digitālās
platformas un tiešsaistes iespējas
sniedz nepastarpinātu priekšstatu par
novadpētniecības krājuma resursiem, ļauj uzzināt par
iespējām piedalīties konkursos un viktorīnās.
Sociālo tīklu kontos, bibliotēkas mājaslapā un
interaktīvajā ekrānā regulāri tiek ievietota informācija par
jaunajām grāmatām.
Lai lietotāju interesi pievērstu elektroniskajai
novadnieku enciklopēdijai, aicinājām viņus
piedalīties viktorīnā, kas veltīta mūsu novada
lieliskajām sievietēm. Bet, lai atvieglotu pareizās
atbildes izvēli, piedāvājām talkā ņemt digitālo
biogrāfisko enciklopēdiju.
Informācija par to, ka novadpētniecības
lasītavā ik mēnesi skatāma jauna, mūsu jubilāriem veltīta izstāde, tagad ar videosižetu
starpniecību ikvienu uzrunā un mudina atnākt uz bibliotēku, lai klātienē, nesteidzīgi šķirstot
publikāciju mapes, uzzinātu daudz interesanta par jubilāriem un iepazītu viņu dzīvesstāstus.
https://ej.uz/novizst

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā
Nākas secināt, ka sadarbības un informācijas apmaiņas darbs aizvadītajā gadā bija
mazāk produktīvs, kā salīdzinoši gadu iepriekš. Izpalika kopīgu projektu aktivitātes un plašāk
pamanāmi kopdarbu rezultāti. Ikdienas komunikācija un konsultācijas ar kolēģiem pagastu
bibliotēkās, speciālistiem muzejā un tūrisma informācijas centrā – tas labi palīdz sarežģītu
uzziņu sagatavošanā, vēsturisku faktu noskaidrošanā un precizēšanā. TIC vienmēr piedāvā
jaunākos tūrisma ceļvežus, kartes un bukletus par apskates objektiem Preiļu novadā. Savukārt
bibliotēka informācijas centram ik mēnesi sagatavoja hronoloģisku pārskatu par pagātnes
notikumiem, kuri risinājušies mūsu reģionā. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja
darbinieki vienmēr ir bijuši atsaucīgi un pretimnākoši daloties ar informatīvajiem materiāliem
vai padomu kāda aktuāla temata izpētē. Izglītojošās programmas sagatavošanas procesā pērn
palīdzējām muzejam meklēt seno mērvienību nosaukumus literārajos darbos. Ļoti pozitīvi
vērtējama arī sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli. Projekta "Subsidētās
darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros, bibliotēkā strādāja pagaidu darba veicēja, kura atlasīja
iespieddarbus skenēšanai un veidoja novadpētniecības mapju satura rādītājus.
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8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā
Visi jauninājumi un lielākais darba apjoms bija saistīti ar digitālo kolekciju veidošanu
un novadpētniecības mapju pievienošanu elektroniskajam kopkatalogam. Tika radīta jauna
lokālā digitalizēto iespieddarbu kolekcija, kura pieejama un izmantojama tikai bibliotēkā.
Saistošā un uzrunājošā formā novadpētniecības krājums tika popularizēts sociālo tīklu vietnēs.
8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Problēmas, kas atkārtojas no gada uz gadu, mantojumā tika pārņemtas arī pērn: Covid19 pandēmijas radītie ierobežojumi iezīmējas kā reāls drauds bibliotēkas lietotāju skaita
samazināšanā. Protams, digitālās platformas un tiešsaistes resursi ir ienākuši uz palikšanu, tie
dominē, turpina nostiprināties un lietotājiem ir ērti izmantojami. Zināmā mērā tie kompensē
ierobežoto piekļuvi informācijai, krājumam un pakalpojumiem. Šķiet, ka ilgtermiņa jautājums
tagad būs – kā atgriezt bibliotēkā lasītājus?
Arī digitālo kolekciju publiskais piedāvājums autortiesību kontekstā ir problēma ar senu
vēsturi, tā tiek minēta jau vairākos gada pārskatos. Alternatīva un labākais problēmas risinājums
ir veidot lokālās kolekcijas un skenētajiem iespieddarbiem pievienot tikai lokālās anotācijas.
8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Tāds nu ir bijis aizvadītais gads skaitļos, faktos, notikumos un paveiktajos darbos:
uzkrājot un apkopojot rakstītus, drukātus, grafiskus un cita veida informācijas resursus par
vietējās kopienas aktivitātēm, turpinot un attīstot digitālā krājuma veidošanu, papildinot un
rediģējot elektroniskās novadpētniecības datubāzes.
Visi uzskaitītie darba virzieni un pakalpojumi, to pieejamības un kvalitātes rādītāji tiks
pilnveidoti arī šogad, jo, uzlabojumi un tālāka attīstība ir cieši saistīta ar sistemātisku un
mērķtiecīgu darbu, kas turpinās no gada uz gadu.
Tematiskajām mapēm tiks sagatavoti priekšvārdi un atsāksies satura rādītāju veidošana.
Tie tiks publiskoti bibliotēkas mājaslapā un sekmēs krājuma popularizēšanu. Būtiski
uzlabojumi skars to videosižetu kvalitāti, kuri sociālajos tīklos atspoguļo informāciju par
novadpētniecības krājuma aktualitātēm.
Ar aptaujas palīdzību centīsimies noskaidrot lietotāju viedokļus, vēlmes, attieksmi un
vērtējumu par novadpētniecības darba attīstību un aktualitāti.
Gatavojoties kārtējai bibliotēkas akreditācijai, uzmanība tiks pievērsta krājuma vizuālās
pievilcības un satura kvalitātes uzlabošanai.
Turpināsies novada kultūrvēstures resursu apzināšana, teksta dokumentu un
attēlizdevumu digitalizācija.
Kolēģi pagastu bibliotēkās tiks mudināti elektroniskajam kopkatalogam pievienot savas
novadpētniecības mapes, sākt digitālā krājuma veidošanu un kopīgi domāt par to, kā novērst
satura dublēšanos.
Secinājums: aizvadītajā gadā paveiktais, šajā – iecerētais un darāmais, ir tas, kas
raksturo novadpētniecības darba pārmantojamību, nepārtrauktību un iezīmē tālākattīstību.
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9. PROJEKTI
Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma
apjoms
(EUR)

Sarunu cikls: Rakstītājslasītājs-bibliotēka
2.kārta

VKKF

120,00

Latviešu
oriģinālliteratūras
grāmatu autoru
tikšanās ar pieaugušo
auditoriju.

Pagarināts

VKKF

240,00

Latviešu
oriģinālliteratūras
grāmatu autoru
tikšanās ar bērnu un
jauniešu auditoriju.

Pagarināts

Lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija”1

VKKF

205,00

Atbalstīts

“Vērtīgo grāmatu
iepirkums publiskajām
bibliotēkām” 2

VKKF

942,00

Dalība projektā “Europe
Direct” informācijas centrs

Eiropas
Komisijas

900,00

LNB, LBB īstenota
programma, kas dod
iespēju bibliotēkām
savus krājumus
papildināt ar
programmā
paredzētajām
grāmatām, attīstīt
lasīšanas prasmes,
satura analīzi, izteikt
savas pārdomas
LNB īstenota
programma, kas dod
iespēju bibliotēkām
savus krājumus
papildināt ar vērtīgām
grāmatām
Finansējums
pasākumu
organizēšanai

(pagarināts projekta
realizācijas laiks un viena
tikšanās pārcelta no 2020.gada
uz 2021.gadu)

Bērnu grāmatu autoru
tikšanās ar lasītāju
“Lasītāju tikšanās ar
rakstniekiem „Autoru!
Autoru!””

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

(pagarināts projekta
realizācijas laiks un viena
tikšanās pārcelta no 2020.gada
uz 2021.gadu)

Atbalstīts

Atbalstīts

Projekta īstenotājs LNB un LBB. Preiļu GB piedalās atlases konkursā, lai iegūtu papildus grāmatas veiksmīgai
programmas īstenošanai.
2
Projekta īstenotājs LNB. Preiļu GB piedalās atlases konkursā un veic datu apkopošanu Preiļu reģionā.
1
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Austrumlatgalē 2018.2020

pārstāvniecība Latvijā

(pagarināts projekta
realizācijas laiks līdz 2021 gada
aprīlim; vadošais partneris
Rēzeknes novada pašvaldība) 3

Dalība projektā “Europe
Direct” informācijas centrs
Austrumlatgalē 2021.2025

Eiropas
Komisijas
pārstāvniecība Latvijā

3560,00

Finansējums
pasākumu
organizēšanai

Atbalstīts

(vadošais partneris Rēzeknes
novada pašvaldība) 4

9.1. Projektu apraksts
Bērnu literatūras nodaļā tika turpināta VKKF projekta “Lasītāju tikšanās ar
rakstniekiem “Autoru! Autoru!”” īstenošana, tiekoties ar rakstnieku Ilmāru Ziemani. Jauni
projekti Bērnu literatūras nodaļā netika uzsākti neskaidrās bibliotēku un sadarbības partneru
(izglītības iestāžu) darbības dēļ pandēmijas periodā.
Arī VKKF atbalstītā projekta “Sarunu cikls: Rakstītājs – lasītājs – bibliotēka” 2. kārta
īstenošana pieaugušo auditorijai tika turpināta 2021.gadā un Preiļu GB realizēja divas pārceltas
tiešsaistes tikšanās: ar Sanitu Dāboliņu un Andri Bērziņu.
Liels atbalsts bibliotēkai ir dalība projektā “Europe Direct” informācijas centrs
Austrumlatgalē 2018.-2020 un 2021.-2025. Projekta vadošais partneris ir Rēzeknes novada
pašvaldība un maksājumi par projekta aktivitātēm veic Rēzeknes novada pašvaldība. Pārskata
periodā projekta ietvaros tika iegūts finansējums EUR 4460,00 apmērā 6 pasākumu
organizēšanai.
9.2. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem
Lai gan VKKF projekti ir liels atbalsts bibliotēkai, tie bagātina un padara
daudzkrāsainākus bibliotēkas pasākumus, 2021.gadā VKKF projektu konkursos nestartējām,
jo bija jāpabeidz īstenot jau esošais, pagarinātais projekts. Pandēmijas laikā klātienes
pasākumi bija liegti, bet tiešsaistes pasākumus rīkojām caur EDIC projektu. Jāņem vērā arī tas,
ka tiešsaistes pasākumu piesātinājums pēdējos divos gados ir tik liels, ka iedzīvotāji pēdējā
laikā nelabprāt tajos piedalās.
Bibliotēkai būtu noderīgi tādi projektu konkursi, kuros varētu ietvert arī nozaru
literatūras grāmatas un autorus, piemēram, no psiholoģijas, dabas zinībām, ekoloģijas,
medicīnas, biznesa vadības, lauksaimniecības, ceļojumiem un vēstures.

Projekta īstenotājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar Rēzeknes centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno
bibliotēku.
4
Projekta īstenotājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar Rēzeknes centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno
bibliotēku.
3
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10.PUBLICITĀTE
Pārskata periodā Covid-19 radītā situācija valstī joprojām ietekmēja katras iestādes
darbu – pielāgojāmies darbam digitālajā vidē, meklējām iztrūkstošo saiti ar klātienes lietotāju
un attālināto lietotāju.
2021. gada laikā Preiļu GB aktīvi darbojās sociālajos tīklos, it sevišķi Facebook lapā.
Sekotājiem tika piedāvāti dažādi virtuālie konkursi, izaicinājumi, viktorīnas, uzmanību
piesaistoši video. Regulāri informējām par iespējām, ko darīt, ko lasīt, ko skatīties, kā izglītoties
mājās, kad bibliotēku nevar apmeklēt klātienē. Tāpat arī sniedzām ieskatu bibliotēkas ikdienas
darbā un ārkārtas situācijas laikā. Darījām visu, lai iedzīvotāji neaizmirst par bibliotēku un tās
pakalpojumiem.
Preiļu GB Facebook lapā ievietoti 131 ziņojums, kopumā tai ir 1175 sekotāju. Arī
platformā www.draugiem.lv Preiļu GB lapā tika ievietoti bibliotēkas aktivitāšu ziņojumi.
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana
par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem
Gada sākumā bibliotēkas lietotājus centāmies uzrunāt tiešsaistē, pārskata perioda
beigās, kad valstī noteiktie ierobežojumi atļāva strādāt zaļajā režīmā, bibliotēkā tika rīkoti
dažādi klātienes publicitātes pasākumi: izstādes, akcijas, konkursi, radošās darbnīcas, āra
pasākumi.
Pārtraucot lasītāju apkalpošanu uz laiku, valda zināms satraukums vai atgriezīsim
atpakaļ savus lasītājus, vai tie nebūs atraduši kādu citu alternatīvu. Īpaši problemātiski būs
atgriezt bibliotēkā bērnu un jauniešu auditoriju, kuri pārskata periodā bibliotēku klātienē varēja
apmeklēt tikai vecāku pavadībā vai ar sadarbspējīgu sertifikātu.
Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad ar savām aktivitātēm pastiprināti pievēršam uzmanību
savam darbam un profesijai, bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Šī gada moto “Darīt neticamo!”
bija lielisks izaicinājums Bibliotēku nedēļas aktivitātēm.
Bibliotēku nedēļa tika atklāta ar Latvijas Bibliotēku festivālu. Pirmajā festivāla dienā
notika Latvijas bibliotekāru 21. konference, otrajā dienā – Bibliotēku ideju tirgus, kurā
piedalījās arī Preiļu GB. Pārskata perioda ideju tirgus formāts bija tiešsaistē, respektīvi video
apskats. Lai iedvesmotu citus Latvijas kolēģus, Preiļu GB video bija apkopotas dažas
veiksmīgākās un radošākās idejas: Preiļu GB jubilejas spēle un izdevums; iepazīšanās ar
lielformāta spēlēm, interaktīvajām un virtuālajām spēlēm. Ar
video var iepazīties šeit: Video .
Atsaucoties uz bibliotēku nedēļas moto un ievērojot
valstī izsludinātos ierobežojumus, epidemioloģisko situāciju
valstī, bibliotēkas nedēļas aktivitātes tika rīkotas brīva dabā–
Preiļu parkā, izkustoties un neaizmirstot par bibliotēku.
Iedzīvotājiem tika piedāvāts piedalīties citātu maratonā “Aizej
tur – nezin kur, atrodi to – nezin ko!” Katru dienu kādā no
Preiļu parka teritorijas daļām bija paslēpti citātu vārdi
(informāciju par parka teritoriju tika izvietota bibliotēkas
Facebook lapā un parkā), izmantojot konkursa dalībniekam sev
tīkamāko metodi – QR kodu vai drukāto vārdu no atrastajiem
vārdiem bija jāizveido pareizs citāts. Citāti bija par lasīšanu,
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grāmatu, bibliotēku. Katru dienu bija iespēja laimēt sponsoru sarūpētās dāvanas. Šo aktivitāti
atbalstīja: “Picu bode", "Pampūkas", "Zvaigzne ABC", ZS"Tūmeņi", ZS "Salenieki", "Nester
Custom", "Sātys", "Arka Preiļi LTD", "Zolva". Citātu maratonā piedalījās 63 dalībnieki un tika
iesūtīti 248 citāti.
Pārskata periodā norisinājās ikgadējā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno
speciālistu sekcijas (JSS) organizētā akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”.
Arī Preiļu GB tajā piedalījās. Šajā akcijā Preiļu GB darbinieki izveidoja video ar nelielu ieskatu
bibliotēkas ikdienas aizkulišu daudzveidībā. Video.
Par pasākumiem un aktivitātēm Preiļu GB iedzīvotāji tiek informēti ar afišu un
informatīvo izdales materiālu palīdzību, kas tiek izvietotas bibliotēkas, pašvaldības iestāžu un
Preiļu pilsētas afišu stendos. Izmantojot bibliotēkas rīcībā esošās tehnoloģiskās iespējas,
regulāri tiek izgatavoti informatīvie bukleti, kuros tiek ietverta informācija par bibliotēkas
darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem.
Regulārs publicitātes un bibliotēkas tēla veidošanas darbs tiek veikts sadarbībā ar Preiļu
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem. Informācija par aktualitātēm
bibliotēkā regulāri tiek ievietota arī novada tīmekļa vietnē www.preili.lv . Veiksmīga sadarbība
turpinās ar novada un reģiona laikrakstiem „Vietējā Latgales Avīze” un “Preiļu Novada Vēstis”
kuros tiek ievietoti gan atskati uz bibliotēkā notikušiem pasākumiem, gan preses relīzes par
bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem, aktualitātēm.
Pārskata perioda sākumā bibliotēkas vadītāja piedalījās biedrība „Dienvidlatgales NVO
atbalsta centrs” organizētajā tiešsaistes seminārā “Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas stratēģijas” un informēja semināra apmeklētājus
par tēmu “Kā klājas stāstniekiem Latgalē. Preiļu Galvenās bibliotēkas pieredze”.
Informācija par projekta EDIC Austrumlatgalē pasākumiem bibliotēkā regulāri tiek
ievietota arī EDIC Austrumlatgalē Ziņu lapā, kura elektroniski tiek izsūtīta vismaz 100
Latgales reģiona iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem.
4.pielikumā (Bibliotēkas tēla veidošanas, informācijas resursu popularizēšanas
pasākumu foto) neliels ieskats bibliotēkas aktivitātēs.
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī
Sabiedrības informēšanai interneta telpā tiek uzturēta un pilnveidota Preiļu Galvenās
bibliotēkas tīmekļa vietne www.preilubibliotēka.lv. Svarīgākais tīmekļa vietnes uzdevums ir
atspoguļot aktuālās izmaiņas bibliotēku darba laikā un sniegto pakalpojumu pieejamībā. 2021.
gadā Preiļu GB tīmekļa vietnes sadaļā Aktualitātes publicēti vairāk nekā 77 informatīvi raksti
par pasākumiem, izstādēm u. c. aktualitātēm bibliotēku darbā,
fotogalerijā ievietotas 16 galerijas. Tika izveidotas un ievietotas
jaunas digitālās kolekcijas, tādas kā “Jasmuižas (Aizkalnes) Sv.
Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca”, “Preiļu Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca", digitālās
kolekcijas tika papildinātas ar publikācijām, fotogalerijām un
vairāk nekā 28 videosižetiem. Tika turpināts darbs pie
novadnieku enciklopēdijas sakārtošanas, 453 ieraksti tika
noformatizēti, apstrādātas fotogrāfijas un sakārtotas tabulās
ērtakai pārskatīšanai. Sadaļā “Novadnieku enciklopēdija” tika
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izveidota pieteikuma anketa, lai ikvienam ir iespēja enciklopēdijai ieteikt novadnieku, kurš līdz
šim bijis nepamatoti piemirsts, taču ir pelnījis būt sabiedrībā atpazīstamu un cienītu līdzcilvēku
sarakstā.
Informācija par gaidāmajiem jaunumiem bibliotēkā, jau notikušajām aktivitātēm tiek
ievietota arī Preiļu novada pašvaldības mājaslapā: www.preili.lv un elektroniskajā informatīvajā
stendā Raiņa bulvārī.
Šodien, kad gandrīz ikvienam ir pieejams dators, mobilais telefons, planšete un interneta
pieslēgums, mūsdienu dzīve nav iedomājama bez sociālajiem tīkliem. Tie ir kļuvuši par
neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu, kas ļoti strauji ienākuši sabiedrības ikdienā un līdz ar
to arī bibliotēkas dzīvē. Plašu sabiedrības daļu ir izpelnījusies tiešsaistes sociālā tīkla Facebook
platforma, kur, lielākoties, auditorija ir lietotāji 18+.
Facebook platforma @preilubiblioteka ir izveidota un darbojas kopš 2014.gada, kopš
tā laika sekotāju skaits strauji pieaudzis pēdējo trīs gadu laikā. Uz 2021.gada 1.janvāri
Facebook sekotāju skaits bija sasniedzis 1019, bet pārskata gada beigās tas bija pieaudzis par
158 sekotājiem un sasniedza 1177.
Šī platforma ir ātrākais ceļš pie lasītāja, tāpēc aktīvi tiek popularizēti jaunumi grāmatu
plauktos, kā arī jaunākā, aktuālā informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, tematiskajām un
krājuma popularizējošām izstādēm, par gaidāmajiem pasākumiem, veidoti lasītāko grāmatu
TOP. Lietotāji tiek aicināti piedalīties viktorīnās un dažāda formāta konkursos (13 konkursi).
Pārskata gadā notikuši:
 Četri konkursi (110 dalībnieki), kurā starp konkursa dalībniekiem, kas
izpildījuši dažādus dotos uzdevumus, tika izlozētas astoņas grāmatas.
 Fotokonkurss “Ziemas prieku stāsts” (42 dalībnieki), kurā dalībnieki tika
aicināti fotografēt ziemas priekus saistībā ar literāriem tēliem un konkursa
nolikumam atbilstošas fotogrāfijas tika publicētas Facebook lietotnē, kurā ar
balsojuma palīdzību tika noteikti trīs uzvarētāji un viens dalībnieks ieguva
bibliotēkas darbinieku simpātiju balvu.
 Bibliotēku nedēļas “Darīt neticamo” ietvaros tiešsaistes konkurss "Citātu
maratona interpretētais citāts” (7 dalībnieki, kuri bija izveidojuši oriģinālu un
interesantu citātu, visvairāk balsu ieguvušais citāta autors saņēma sponsoru
sarūpētu balvu).
 Konkurss tiešsaistē “Mana dzimšanas dienas kūka bibliotēkai” (16 dalībnieki).
Par godu Preiļu GB 91 dzimšanas dienai, aicinājām Facebook lapas sekotājus
komentāros padalīties ar kūkas recepti vai foto, ko viņš uzceptu uz bibliotēkas
91. dzimšanas dienu.
Visiem konkursiem bibliotēkas darbinieki bija sagādājuši pārsteiguma balvas, tika
piesaistīti sponsori un atbalstītāji.
Katrs veidotais pasākums pats par sevi ir unikāls, tāpēc svarīgākais instruments, kas
palīdz bibliotēkas tēlam augt sabiedrības acīs, ir patiesas informācijas sniegšana. Daloties
informācijā, publicējot teksta, attēlu un video materiālus, vienlaikus norādot saites uz citiem
informācijas avotiem, veidojam divvirzienu komunikāciju – gan saņemot informāciju, gan to
publicējot.
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Papildus tiek izmantotas mirkļa birkas jeb tēmturi (#Hashtags), tāpēc varam būt
pārliecināti, ka sekotāji arī izmantos šo tēmturi, lai atvieglotu ierakstu atrašanu par konkrētu
tēmu.
Popularizējot novadpētniecības darbu, Facebook lietotnē katru mēnesi tika ievietoti
video ieskati virtuālajā izstādē par mēneša jubilāriem, kuros ikviens interesents tika aicināts
atnākt uz bibliotēkas Novadpētniecības lasītavu, lai klātienē nesteidzīgi pārlapotu publikāciju
mapes. Tāpat tika izveidota viktorīna veltīta mūsu novadniecēm, lieliskām sievietēm, dažādu
profesionālo jomu pārstāvēm, kuras vai nu tepat mums līdzās, vai tālu prom no Latgales, ar
savu darbu, sasniegumiem un talantu ir kļuvušas atpazīstamas un cienītas visā Latvijā.
Ņemot vērā, ka sabiedrība tiek lutināta ar jaunu un unikālu pasākumu formātiem, arī
mēs domājām, kā bez papildus zināšanām pasniegt vēlamo informāciju, lai tā nebūtu apnicīga
un garlaicīga, lai tā radītu mērķauditorijai ziņkāri un uzrunātu to. Lai spētu pielāgoties un
izcelties pārējo vidū un piesaistītu plašāku sabiedrības uzmanību sociālajos tīklos, radās ideja
svētkos iepriecināt savus sekotājus ar video apsveikumiem. Tā tapa pieci video apsveikumi:
 Valentīndienā (11300 skatījumi)
https://www.facebook.com/preilubiblioteka/videos/435791280875471
 Lieldienās (6200 skatījumi)
https://www.facebook.com/preilubiblioteka/videos/898075427636572
 Mātes dienā un Eiropas dienā (342 skatījumi)
https://www.facebook.com/preilubiblioteka/videos/755416338452439
 Līgo svētkos (1600 skatījumi)
https://www.facebook.com/preilubiblioteka/videos/504476780797974
 Ziemassvētkos (463 skatījumi)
https://www.facebook.com/preilubiblioteka/videos/900520073968370
Šie video ir unikāli ar to, ka visas dziesmas izpilda bibliotēkas kolektīva dziedošie
darbinieki un tika izmantoti pašu filmētie video materiāli.
Kā jau iepriekš tika minēts Facebook platforma ir viena no populārākajām, kur
iedzīvotāji un bibliotēkas interesenti saņem sev nepieciešamo informāciju. Pārskata periodā
Facebook platformā tika publicēti ap 180 ierakstiem, no kuriem 88 virtuālās krājuma
popularizējošās izstādes, 46 konkursi un viktorīnas tiešsaistē, 11 apsveikumi |(no tiem 5 video)
apsveikumi, 9 pasākumi tiešsaistē, 3 ieraksti par akcijām, kurās bibliotēka piedalās, vairāki
desmiti informatīvo ierakstu par tematiskajām izstādēm, pasākumiem klātienē, darba laiku,
ierobežojumiem u.tml.
Katrā platformas vidē ir savs lietotājs, kurš ir jāuzrunā. Bibliotēkas kolektīvā ir notikusi
darbinieku maiņa un jaunās bibliotekāres ir gados jaunas un aktīvas sociālo tīklu lietotājas.
Tāpēc no oktobra mēneša esam atjaunojuši bibliotēkas profilu tiešsaistes sociālajā lietotnē
Instagram @preilubiblioteka - 74 sekotāji un no jūnija - izveidojuši jaunu profilu populārākajā
tiešsaistes sociālajā lietotnē TikTok @preilubiblioteka – 195 sekotāji, kuros aktīvi uzrunājot
savus sekotājus, pienākumus ir uzņēmušās jaunās darbinieces Egija Gribuste un Kintija Lozda.
Neskatoties uz sociālo tīklu draugiem.lv zemāku popularitāti, joprojām izmantojam arī
šo platformu iedzīvotāju informēšanai. Jāatzīst, ka sekotāju skaits ir par 5 samazinājies,
pārskata periodā tie bija 943 sekotāji. Draugiem.lv platformā tika publicētas virtuālās krājuma
popularizējošās izstādes, foto atskats uz pasākumiem, informatīvie ieraksti par tematiskajām
izstādēm, pasākumiem klātienē/ tiešsaistē, darba laiku, ierobežojumiem u.tml.
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Lielākoties savu lietotāju personīgi nepazīstam, tāpēc priecājamies par katru saņemto pozitīvo
atziņu vai uzslavu, kā arī uzklausām pret sevi vērstu jebkādu kritiku.
10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Par 2021.gada veiksmīgākajiem Preiļu GB popularizējošiem pasākumiem un
aktivitātēm var uzskatīt sekojošos:
 Dalība Preiļu pilsētas svētkos ar Preiļu GB organizēto "Bibliopikniku" Preiļu parkā;
 Dzejas Dienu 2021 āra pasākums laukumā pie Preiļu Galvenās bibliotēkas;
 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas klātienes pasākums “Krēslas stundas lasījums par
sapņiem un ilgošanos”
 Stāstu vakara klātienes pasākums "Mans Ziemassvētku stāsts".
10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Aizņemtības dēļ bibliotekārajā darbā, dažkārt bibliotekāriem pietrūkst laika apkopot
materiālus un uzrakstīt publikācijas. Atsevišķas sabiedrisko attiecību speciālista vakances
Preiļu GB nav.
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
11.1. Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām
Pārskata gadā veiksmīgi turpinājās Preiļu GB sadarbība ar Preiļu novada pašvaldību.
Gada pirmajā pusē Preiļu GB ar mērķi veikt reģiona funkcijas novadu bibliotēkās sadarbojas
arī ar blakus novadu pašvaldībām, bet gada otrajā pusē administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā notika aktīva sadarbība ar jaunizveidotā Preiļu novada Riebiņu, Aglonas un Vārkavas
apvienību pārvaldēm. Notiek arī aktīva sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldību EDIC
Austrumlatgalē projekta ietvaros.
Kultūras iestādes
Vieni no galvenajiem Preiļu GB sadarbības partneriem ir tai radniecīgas kultūras
iestādes: pagastu bibliotēkas, Preiļu novada Kultūras centrs un tā mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Svarīgākie sadarbošanās virzieni
pārskata periodā bija kopīgi rīkotas izglītojoši informatīvas aktivitātes, pasākumi, izstādes.
Izglītības iestādes
Preiļu GB sadarbojās ar visām Preiļu novada izglītības iestādēm: Preiļu 1. pamatskolu,
Preiļu 2. vidusskolu, JEPVĢ, RTRIT, Salas pamatskolu, Pelēču pamatskolu, alternatīvās
izglītības iestādi “Preiļu Brīvā skola”, Preiļu Mūzikas un mākslas skolu, Preiļu novada Bērnu
un jauniešu centru, pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”. Ļoti veiksmīgi veidojas sadarbība
ar Preiļu 1. pamatskolas skolēniem un skolotājiem, kuri savās stundās iekļauj BLN piedāvātos
literāros pasākumus un aktivitātes, kas veicina lasīšanu. Ar pirmsskolas izglītības iestādi
„Pasaciņa” tika saskaņotas pasākumu tēmas ar pirmsskolas izglītības iestāžu nedēļas nodarbību
tematiku, tādā veidā iekļaujoties kompetenču izglītības saturā. Zoom tiešsaistes pasākumos “Bite - medus nesējiņa”, “Mana pilsēta - Preiļi” un “No sēkliņas līdz augam” tika demonstrētas
efektīgas, spilgtas prezentācijas un videodemonstrācijas atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu
uztverei un izpratnei.
Skolu audzēkņi ir aktīvi dažādu diskusiju un izglītojošo pasākumu dalībnieki, bet skolu
pašdarbības kolektīvi ar savu sniegumu lieliski papildina bibliotēkas rīkotos pasākumus. Plašāk
par sadarbību šajā jomā skatīt apakšnodaļā 7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu
apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums.
Citas institūcijas
Preiļu GB veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, Preiļu
novada jauniešu centru “Četri”, Pensionāru biedrību, Labklājības pārvaldi un pansionātu
“Preiļi”, Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālo struktūrvienību, reģionālajiem medijiem,
nevalstiskajām organizācijām. Īpaši jāizceļ ciešā un auglīgā sadarbība ar Preiļu novada Tūrisma
informācijas centru. Galvenie sadarbības mērķi: kopīgi apmācību projekti, izglītojoši
informatīvi pasākumi, semināri, pasākumi, izstādes un citas aktivitātes. Īpaši gribētos atzīmēt
un lielu paldies teikt vietējiem uzņēmējiem, kuri atbalstīja bibliotēkas rīkoto Bibliotēku nedēļas
pasākumu un Stāstu vakara pasākumu ar balvām. Pārskata periodā tie bija vairāki uzņēmumi:
“Picu bode", "Pampūkas", "Zvaigzne ABC", ZS "Tūmeņi", ZS "Salenieki", "Nester Custom",
"Sātys", "Arka Preiļi", "Zolva", “Jašas podi”, SIA “Primo KK”.
Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

76

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Bibliotēkas darbs nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanās un popularizēšanā
lokālā līmenī galvenokārt notiek caur UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbu. Pārskata
periodā stāstniecības tradīciju kuratora lomu Preiļu GB uzņēmās bibliotēkas vadītājas
vietnieces p.i. Sigita Trūpa. Tika meklēti jauni stāstnieku sadarbības veidi, rīkoti vairāki
pasākumi tiešsaistē, publicēti vietējo novadnieku stāsti video formātā. Gada nogalē izdevās
sarīkot arī vienu pasākumu klātienē. Kā veiksmīgu sadarbības partneri “Stāstu bibliotēku” tīklā
varam minēt Latgales Etnogrāfisko vēstniecību.
Svarīgi sadarbības partneri bibliotēkas ikdienas dzīvē ir LNB un LBB.
11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja iesaistījās biedrības "Radošas Idejas" projekta
“TRACE - Tradicionālie bērnu stāsti kopīgai nākotnei” tiešsaistes aktivitātēs, piedalījās
diskusijās un dalījās ar Preiļu GB pieredzi darbā ar bērniem. Projekta TRACE mērķis ir
iepazīstināt Eiropas skolotājus, bibliotekārus, vecākus un izglītības ekspertus ar
tradicionālajiem stāstiem bērniem no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Platformā TRACE
ir publicēti 18 stāsti un pasakas bērniem no Horvātijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas (tajā
skaitā tulkojumi latviešu un angļu valodā). Stāstiem ir izveidotas praktiskās nodarbības, lai
attīstītu bērnu kritisko domāšanu un ļautu inovatīvā un interesantā veidā iepazīt citu Eiropas
valstu stāstus. Tāpat portālā iespējams izlasīt vadlīnijas skolotājiem un bibliotekāriem un
aplūkot e-grāmatu, kurā izmantoti projekta dalībnieku - skolēnu - zīmējumi. Projektu Latvijā
īsteno biedrība "Radošās Idejas" sadarbībā ar Nacionālo un Universitātes bibliotēku Zagrebā
(Horvātija), asociāciju Petit Philosophy no Zadaras (Horvātija), "Josip Pupačić" pamatskolu no
Omišas (Horvātija), Euro-Arab Foundation for Higher Studies no Granadas (Spānija) un
Peloponesas universitāti no Tripoles (Grieķija).
11.4. Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs
Bibliotēkas darbinieki cenšas popularizēt bibliotēkas darbu, sadarbojas ar pašvaldībām
un pašvaldības iestādēm, iegulda laiku un darbu, lai par bibliotēkas aktivitātēm uzzinātu ne tikai
pilsētā un novadā, bet arī reģiona, valsts un starptautiskā līmenī. To apliecina arī pateicības un
pozitīvās atsauksmes par bibliotēkas darbu, plašais bibliotēkas rīkoto aktivitāšu skaits,
veiksmīgā sadarbība ar citām iestādēm, bibliotēkas publicitāte. Pārskata periodā īpaša
uzmanība tika veltīta bibliotēkas informācijas pieejamībai sociālajos tīklos. Daudz darba tika
ieguldīts, lai jaunā Preiļu novada domes deputātiem izskaidrotu bibliotēku nozīmi vietējās
kopienas dzīvē, bibliotēkas darbinieku darba specifiku, darāmā darba apjomu.

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

77

12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS
Administratīvi teritoriālā reforma un Covid-19 ir ieviesis papildinājumus metodiskā un
konsultatīvā darba norisēs.
2021.gadā tik uzsākta administratīvi teritoriālā reforma: Nācās veikt krājuma
inventarizācijas no Preiļu Galvenās bibliotēkas funkciju īstenošanas teritorijas aizejošajām
Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas bibliotēkām, lai nodotu BIS ALISE datus
Krāslavas bibliotēkai. Veicot bibliotēku darbību izvērtējumu pēc kvantitatīvajiem un
kvalitatīvajiem rādītājiem, 2021.gada 30.novembra Domes sēdē, ņemot vērā 2021.gada
12.novembra Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu Nr.8.3-⅛, tika pieņemts lēmums slēgt
Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas. Gada nogalē tika risināti jautājumi sakarā ar
bibliotēku slēgšanu ar 2022.gada 1.janvāri. Tika uzsākts darbs pie centralizētā modeļa
ieviešanas Preiļu GB un struktūrvienībām, pārstrādājot līgumus, Preiļu GB nolikumu u.c.
Covid-19: Preiļu GB kopā ar reģiona bibliotēkām turpināja jaunas darba formas,
piemēram, tiešsaistes pasākumus, lekcijas, sapulces. Tika analizēti, izvērtēti un īstenoti
Ministru kabineta noteikumi, KM sanitārais protokols par darba kārtību bibliotēkās.
Pārskata perioda septembrī notika Preiļu GB metodiskā darbinieka maiņa: norisinājās
jaunā darbinieka apmācības un tika rīkots atvadu pasākums pieredzējušajam metodiskajam
darbiniekam Veltai Broņislavai Bečai, saņemot KM Atzinības rakstu par mērķtiecīgu, nozīmīgu
un ilggadēju ieguldījumu Preiļu GB un Preiļu novada pašvaldības publisko un skolu bibliotēkas
attīstībā un izaugsmē, par kvalitatīvu un augstu profesionalitātes veicināšanu bibliotēku nozarē.
Velta Broņislava Beča Preiļu GB bibliotēkā strādāja 45 gadus.
12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata
periodā
Preiļu GB pārskata gada sākumā bija metodiskā un konsultatīvā darba centrs Vārkavas,
Aglonas un Riebiņu novada 24 Preiļu reģiona publiskajām bibliotēkām un 13 izglītības iestāžu
bibliotēkām, bet gada beigās 21 Preiļu novada publiskajai bibliotēkai un 11 izglītības iestāžu
bibliotēkām.
Metodisko darbu, konsultācijas, informatīvo atbalstu sniedz metodiskais darbinieks un
citi Preiļu GB dažādo jomu speciālisti. Darbs tika koordinēts visās bibliotekārā darba jomās:
konsultācijas par darbu ar krājumu, lasītāju apkalpošanas jautājumos, par darbu ar datubāzēm
un uzziņu darbu, par novadpētniecības jautājumiem, rakstu sagatavošanu u. c. Tika nodrošināta
pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem, sekojot līdzi darbinieku tālākizglītībai,
nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām, veicinot katras
bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot kopējo publisko un izglītības iestāžu bibliotēku tēlu.
Līgums par sadarbību, reģiona funkciju veikšanu un finansējumu noslēgts ar Aglonas,
Riebiņu un Vārkavas novada domi.
Stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, 2021.gada 1.jūlijā Aglonas,
Riebiņu un Vārkavas novads tika pievienoti Preiļu novadam. Aglonas novada dalīšanas
rezultātā, Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pagasts tika pievienots Krāslavas novadam, līdz ar to
trīs Preiļu reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas tika nodotas Krāslavas novada centrālās
bibliotēkas metodiķes pārziņā, veicot dokumentu pārnesi un krājuma rekataloģizāciju BIS Alise
no Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga uz Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu.
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Gada laikā tika sniegtas atbildes dažādām profesionālajām aptaujām, nepieciešamības
gadījumā apkopoti dati par pašvaldību publiskajām bibliotēkām, iesniegti Latvijas KM, LNB
BAC, KISC, Preiļu novada pašvaldībai u.c..
Gada nogalē tika apstiprināts Preiļu GB nolikums uz kura pamata nākamā gada sākumā
tiks veidots struktūrvienību bibliotēku reglaments.
Pārskata perioda galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:
 bibliotekārā darba pārraudzība Preiļu reģionā, sniedzot konsultatīvo palīdzību
attālināti, apmeklējot publiskās bibliotēkas;
 profesionālās pilnveides pasākumu - semināru, informatīvo sanāksmju,
praktisko nodarbību organizācija pašvaldību publisko un izglītības iestāžu
bibliotēku darbiniekiem;
 sadarbība ar citām organizācijām (KM, LNB, KISC u.c.);
 reģiona publisko un izglītības iestāžu bibliotēku statistikas datu kontrole
Latvijas Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā, datu analīze, secinājumu
veikšana;
 darba plānošanas dokumentu, pārskatu, darba rādītāju apkopošana un analīze;
 sistematizēti un analizēti bibliotēku darba plāni;
 2020. gada pārskata sagatavošana par reģiona publiskajām bibliotēku darbu;
 kopsavilkumu sagatavošana augstākstāvošām institūcijām;
 dalība tiešsaistes semināros metodiķiem un citās profesionālās pilnveides
mācībās;
 ar novadu reformu saistīto jautājumu risināšana;
 pakalpojumu nodrošināšana ārkārtas situācijas apstākļos, Covid-19 sanitārā
protokola ievērošana;
 aktuālas profesionālās informācijas apkopošana un novadīšana publisko un
izglītības iestāžu bibliotēkām;
 elektronisko informācijas resursu izmantošanas prasmju papildināšana
darbiniekiem;
 noderīgas informācijas, veiksmīgas darba pieredzes popularizēšana bibliotekāru
vidū;
 metodisko materiālu krājuma papildināšana;
 atgriezeniskās saites stiprināšana metodiskajā darbā (organizētas aptaujas,
sniegti apkopojumi);
 sadarbība ar skolu bibliotēkām, BIS Skolu ALISE darba koordinēšana,
konsultēšana;
 jauno darbinieku pieņemšana darbā, apmācība;
 palīdzība atkārtotas automatizētas krājuma inventarizācijas norisē.

Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

79

12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas,
īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi
Preiļu GB darbinieki snieguši individuālās konsultācijas Preiļu novada publisko un
izglītības iestāžu bibliotēku vadītājiem. Konsultāciju tēmas:
 bibliotēku dokumentācija: krājuma summārā un individuālā uzskaite, elektroniska
inventarizācija, krājuma komplektēšana un apstrāde;
 BIS ALISE moduļi: kataloģizācija, cirkulācija, SBA;
 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze;
 digitālās bibliotēkas resursi;
 stratēģiskā plānošana, gada darba plāns, gada pārskati - statistiskā atskaite, teksta
pārskata gatavošana;
 datu ievade Latvijas digitālās Kultūras kartes informācijas sistēmā (LDKK);
 novadpētniecība: personāliju mapes, novadnieki-jubilāri;
 uzziņu un informācijas pakalpojumi;
 darbs ar bērniem pirmskolas un jauniešiem aktivitātes bibliotēkās - Digitālā nedēļa,
Dzejas dienu un Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumi, lasīšanas veicināšanas
programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”, Skaļās lasīšanas sacensība;
 bibliotēkas tēla veidošana sociālajos medijos; pasākumi dažādām lasītāju grupām.
Visa gada garumā tika nodrošināta BIS Alise administrēšana, problēmsituāciju
novēršana ikdienas darbā, konsultatīvais darbs, praktiska palīdzība bibliogrāfisko ierakstu
izveidē, inventarizācijā un citās sistēmas darbībās.
2021. gada sākumā apkopota Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēku
statistika, darbs ar katras bibliotēkas vadītājām, precizējot skaitliskos rādītājus un analizējot
teksta pārskatus. Statistikas datu kontrole Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā
veikta 24 publiskajām bibliotēkām. Pārskata gada sākumā LNB Bibliotēku attīstības centram
sagatavots pārskats par 4 novadu (Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas) pagastu bibliotēku darbu
2020. gadā.
Informācija e-pastā operatīvi tiek pāradresēta visām Preiļu reģiona bibliotēkām. Preiļu
GB mājaslapā www.preilubiblioteka.lv regulāri tiek publiskota aktuāla, profesionāla
informācija bibliotekāriem un ziņas par svarīgākajiem notikumiem reģiona bibliotēkās,
abonētās preses saraksti, kontaktinformācija u.c..
Aizvadītajā gadā tika veiktas 6 automatizētās krājuma pārbaudes, Preiļu GB
speciālistiem sadarbojoties ar konkrētās bibliotēkas darbinieku:
 Sīļukalna un Smelteru publiskajā bibliotēkā sakarā ar darbinieka maiņu;
 Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu bibliotēkās teritoriālās
reformas rezultātā, lai informāciju nodotu Krāslavas novadam (inventarizācijā
piedalījās arī Krāslavas Centrālās bibliotēkas darbinieki);
 Kastīres bibliotēkā tika veikta gadskārtējā inventarizācija.
Secinājumi: veicot inventarizācijas, ir iegūta precīza informācija par krājuma skaitlisko
stāvokli, novērtēta krājuma kvalitāte – apzinātas nolietotās un sabojātās grāmatas, atklātas un
novērstas pieļautās kļūdas, precizēta uzskaite. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, novērsta
datu neatbilstība starp bibliotēku SUG 3.d., BIS ALISE krājuma stāvokļa un grāmatvedības
datiem.
Preiļu Galvenā bibliotēka | 2021.GADA DARBA PĀRSKATS

80

Sakarā ar mainīgo situāciju valstī un biežajām ierobežojumu izmaiņām, Preiļu GB
organizēja vairākas tiešsaistes darba sapulces ar novadu bibliotekāriem, kurās tika apspriesti
aktuālie ierobežojumi, noteikumi un ieteikumi, kas jāievēro strādājot, kādi aizsarglīdzekļi
nepieciešami apkalpojot lietotājus klātienē utt. Neskatoties uz Covid-19 radīto situāciju valstī
un aizliegumu rīkot klātienes seminārus, jaunu prasmju apgūšana bibliotekāriem vēl aizvien
bija prioritāra, tāpēc semināriem tika izmantota tiešsaistes platforma ZOOM. Tiešsaistē
norisinājās arī jauno darbinieku intervijas u.c jautājumu risināšana pielāgojoties situācijai. Tā
kā situācija valstī bija ļoti mainīga, it īpaši rudens pusē, tad regulāri tika rīkotas Zoom sapulces
visiem darbiniekiem, lai noinformētu, vienotos par tālāko notiku attīstības plānu.
Katru gadu reģiona pagastu bibliotēku darbinieki ir aptaujāti par profesionālās
pilnveidošanās vajadzībām, vieslektoru iesaisti semināros, nepieciešamajām praktiskajām
nodarbībām, kā arī uzklausītas vēlmes darba pieredzes braucienam uz citām Latvijas
bibliotēkām. Diemžēl, ārkārtējās situācijas un pulcēšanās ierobežojumu dēļ 2021.gadā izpalika
kolektīvu saliedējošie, vienojošie un izzinošie izbraukuma semināri un pieredzes apmaiņas
braucieni reģiona bibliotekāriem, kas ļoti pietrūka kolēģiem, īpaši no mazākām bibliotēkām.
Pārskata periodā profesionālās pilnveides semināros, kursos, konferencēs piedalījās
Preiļu GB strādājošie 15 bibliotekārie darbinieki un reģiona bibliotēku 28 bibliotekārie
darbinieki, pēc iespējas arī izglītības iestāžu darbinieki.
Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi Preiļu GB”
N.p.
k.

Norises
laiks

Norises
vieta

1.

24.02.

Zoom

Organizētājs(-i)

2.

26.03.

Zoom

Preiļu GB,
EDIC
Austrumlatgalē
kontaktpunkts
Preiļos
Preiļu GB

3.

23.04.

Zoom

Preiļu GB

4.

10.05

Preiļu
GB,
Zoom

5.

26.05.

Preiļu
GB,
Zoom

Preiļu GB,
EDIC
Austrumlatgalē
kontaktpunkts
Preiļos
Preiļu GB,
EDIC
Austrumlatgalē

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas

“Progresīvu tiešsaistes
sadarbības rīku izmantošana
un integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā Covid-19
laikā”
Preiļu reģiona publisko
bibliotēku darbinieku
seminārs “2020. gada
atskats”
Preiļu reģiona publisko
bibliotēku darbinieku
seminārs “Sarunas ar
kultūras žurnālisti Liegu
Piešiņu”
Tiešsaistes lekcija “Eiropas
zaļais kurss zaļākai
domāšanai un ilgtspējīgai
attīstībai”
Informatīvs seminārs
"Digitālā komunikācija tavā
ikdienā"
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Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

75

8

(no tiem 39
Preiļu
reģiona
bibliotekāri)

30

3

35

3

27

1

114

4

(no tiem 38
Preiļu
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6.

03.09.

7.

15.10.

Preiļu
GB,
Zoom
Preiļu
GB,
Zoom

kontaktpunkts
Preiļos
PG, KM, Preiļu
novada
pašvaldība
Preiļu GB,
EDIC
Austrumlatgalē
kontaktpunkts
Preiļos

reģiona
bibliotekāri)

Seminārs Preiļu novada
publisko un skolu bibliotēku
darbiniekiem
Informatīvs un praktisks
bezmaksas seminārs
"Digitālā vide kā
instruments interešu
īstenošanai"

30

3

75

6

(no tiem 39
Preiļu
reģiona
bibliotekāri)

Daudzi bibliotēku darbinieki atzīst, ka iespēja mācīties tiešsaistes semināros ir ļoti
apsveicama, jo tiek ekonomēts bibliotēkas darbinieka laiks, nav jāslēdz bibliotēka, lai
apmeklētu semināru un jātērē laiks, lai nokļūtu uz semināra vietu.
No metodiskā viedokļa pozitīvi vērtējams tas, ka bibliotēku darbinieki arvien vairāk un
drošāk savā darba ikdienā pielieto iegūtās zināšanas – darbojas kopīgotajos dokumentos, vada
tiešsaistes pasākumus, utt.
Atbilstoši Covid-19 situācijai valstī un tās ierobežojumiem, pasākumi tika realizēti
tiešsaistes režīmā.
12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām
Pārskata periodā no Preiļu GB puses tika pārraudzīts 13 izglītības iestāžu bibliotēku
darbs BIS Alise. Kopumā ar BIS Alise strādā 7 izglītības iestāžu bibliotēkās, bet no tām
bibliotekārais darbs pilnībā automatizēts 4 - Vārkavas vidusskolas bibliotēkā, Valsts SIA
“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” mācību vietā Preiļos, Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā, Aglonas vidusskolā.
Individuālas konsultācijas telefoniski sniegusi Preiļu GB speciāliste krājumu
organizēšanas jautājumos, labotas neprecizitātes, norādīts uz pieļautajām kļūdām. Preiļu GB
Bērnu literatūras nodaļas darbinieki konsultējuši skolotājus gan par Skaļās lasīšanas konkursu
novados, gan citām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm. 2021. gada sākumā veikta 13 Preiļu
reģiona skolu bibliotēku statistikas datu kontrole, kļūdu labojumi Latvijas digitālās kultūras
kartes informācijas sistēmā. Telefoniski sniegtas individuālas konsultācijas datu ievadīšanā.
Preiļu GB speciālisti kopā ar bibliotēkas vadītāju veica automatizēto krājuma inventarizāciju
Vārkavas vidusskolas bibliotēkā sakarā ar darbinieka maiņu.
Saistoša informācija e-pastā tiek pāradresēta arī katram izglītības iestāžu bibliotekāram.
Preiļu GB organizētajos semināros 2021.gadā piedalījusies Vārkavas vidusskolas bibliotēkas
vadītāja. Informācija tiek izsūtīta visiem, bet izvēle pasākumu apmeklēt ir darbinieku ziņā,
grūtības sagādā arī pamatdarbs skolās, kas neļauj pedagogiem kavēt mācību stundas un
apmeklēt aktivitātes Preiļos, kā arī nelielās slodzes bibliotekārajā darbā.
Trīs pamatskolās bibliotēkas darbu koordinē publiskās bibliotēkas darbinieks:
 Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas bibliotēkas* krājumu pārzina
Stabulnieku pagasta bibliotēkas vadītāja;
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Aglonas novada Priežmalas pamatskolas bibliotēkā* ar pašvaldības rīkojumu
noteiktas darba stundas katru darba dienu Kastuļinas pagasta bibliotēkas
vadītājai.
 Gada nogalē Upmalas bibliotēkas vadītāja ar pašvaldības rīkojumu noteiktas
darba stundas sāka strādāt arī Vārkavas vidusskolas bibliotēka
*Izglītības iestāžu skaits Preiļu novadā samazinājās arī 2021.gadā. 1. septembrī tika slēgta
Dravnieku pamatskola (Riebiņu novada, Stabulnieku pagasta). Teritoriālās reformas ietekmē
1.jūlijā Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas pamatskola tika pievienota
jaunizveidotajam Krāslavas novadam.
12.4. Sadarbība ar citām iestādēm
Bibliotekārajā darbā neiztikt bez konsultācijām ar kolēģiem no LNB Bibliotēku attīstības
un Kompetenču attīstības centra, LNB Bērnu literatūras centra un KM arhīvu, bibliotēku un muzeju
nodaļas. Saistībā ar BIS ALISE, regulāri tika izmantota SIA “TietoEVRY” speciālistu palīdzība.
Organizējot semināru “Progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošana un integrēšana
bibliotēkas darbinieku ikdienā Covid-19 laikā”, sadarbība veidojās ar Kuldīgas Galvenās
bibliotēkas vadītāju Dainu Girvaiti, Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktori Rutu Suseju,
Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāju Ingūnu Radziņu, ekspertu digitālajās mācību metodēs,
Ekonomikas un kultūras augstskolas docētāju Edgaru Čerkovski, dzejnieci un rakstnieci, Latvijas
Literatūras gada balvas laureāti Janu Egli, pašnodarbināto eksperti zināšanu pārnesē, kustības
RA.DU aizsācēju, eksperti dažādības vadības jomā Rasmu Pīpiķi.
Teritoriālās reformas jautājumu risināšanai sadarbība tika veikta ar Riebiņu, Vārkavas un
Aglonas novada pārvalžu darbiniekiem, pārņemot darbinieku personas lietas.
Sadarbojoties ar Riebiņu pārvaldi tika risināti jautājumu sakarā ar Gailīšu, Kotļerovas,
Pieniņu bibliotēku slēgšanu (ar 2022.gada 1.janvāri). Pirms bibliotēku likvidēšanas aktīvais
grāmatu fonds tika sadalīts starp citām Preiļu novada bibliotēkām. Latvijas Bibliotēku padome
neiebilda pret bibliotēku likvidēšanu, pamatojoties uz nelielo lietotāju skaitu, mazo darbinieku
slodzi un nepieciešamību kurināt telpas, kas negatīvi ietekmēja gan krājumu, gan datortehniku.
Sīļukalna bibliotēkas darbinieka maiņas situācijā atsaucīga bija Sīļukalna pagasta pārvalde.

12.5. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un risinājumi,
profesionālās pilnveides vajadzības
Darbs un komunikācija tiešsaistes platformās, mācības attālināti prasa zināmas iemaņas
un prasmes no bibliotekāriem. Svarīgs ir tehniskais nodrošinājums katrā no pagastu
bibliotēkām, lai varētu izmantot šos rīkus. Regulāra dalība piedāvātajos profesionālās
pilnveides pasākumos paplašina katra darbinieka redzesloku. Tiešsaistes semināru forma ļauj
piedalīties vairākiem interesentiem, kuri nevarētu ierasties klātienē.
Jāsaka gan, ka skolu bibliotekāri nav bijuši aktīvi semināru dalībnieki, jo uzskata, ka
mazo slodžu dēļ nav iespējams veltīt tik daudz laika bibliotekārajam darbam. Darbs skolu
bibliotēkās nenotiek tā, kā mēs vēlētos. Pilns darba slodzes laiks darbiniekiem Preiļu Valsts
ģimnāzijā un Aglonas vidusskolā, kā arī Preiļu 1. pamatskolā. Riebiņu vidusskolā, piemēram,
pedagogam tika samazināta darba slodze bibliotēkā un krājuma rekataloģizēšana ir apstājusies.
Tāpat slodze tika samazināta Vārkavas vidusskolas bibliotekārajam darbiniekam.
Automatizācijas process notiek Preiļu 1. pamatskolā. Preiļu 2. vidusskolā bibliotekāram
piešķirta pusslodze un kavējas krājuma rekataloģizācija. Preiļu reģiona pamatskolās
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bibliotekāra darba pienākumus veic kāds no skolotājiem ar minimālu piemaksu vai bez tās.
Jāveido aktīvāka komunikācija gan ar vidusskolu direktoriem, gan izglītības pārvaldi, kas būtu
reālāk iespējama pēc novadu reformas 2022. gadā.
Aptaujājot publisko bibliotēku darbiniekus, izskanējis ierosinājums uz semināriem
attālināti aicināt kolēģus no citiem novadiem, veicinot praktisku darba pieredzes apmaiņu.
Bibliotekāru digitālo prasmju attīstībai derīgs būtu apmācību cikls ilgākā laika periodā.
Bibliotekārajiem darbiniekiem, kuriem ir augstākā izglītība citā nozarē nepieciešams
apmeklēt LNB profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku
zinību pamati” 160 stundas un/vai pieteikties kārtot LNB ārpus formālās izglītības sistēmas
iegūto kompetenču atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu.
Pēc pilnīgas teritoriālās reformas un centralizētā modeļa ieviešanas nepieciešama un
plānota vienotas dokumentācijas ieviešana.
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr. 1

Bibliotēkas organizatoriskā struktūras shēma
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Pielikums Nr. 2

Bibliotēkas apmeklētāju statistikas grafiskais attēlojums

Preiļu Galvenās bibliotēkas
aktīvie lietotāji
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Bērni un jaunieši līdz 18.gadu
vecumam

Preiļu Galvenās bibliotēkas
lasītāju sastāvs
44

Pirmsskolas vecuma bērni

194

1.-4. klases skolēni

183

Pamatskolas skolēni
73

Vidusskolnieki (arodskola, ģimnāzija, vidusskola)

91

Studenti

107

Bezdarbnieki

431

Nodarbinātie
103

Izglītības darbinieki

157

Pensionāri
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Citi
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PREIĻU GALVENĀS BIBLIOTĒKAS
LASĪTĀJU SASTĀVS (%)
Pirmsskolas vecuma
bērni
1.-4. klases
3%
skolēni…

Citi
10%

Institucionālie
1%

Pensionāri
10%
Pamatskolas skolēni
12%

Izglītības darbinieki
6%

Vidusskolnieki
(arodskola,
ģimnāzija,
vidusskola)
5% Studenti
6%
Bezdarbnieki
7%

Nodarbinātie
28%

Preiļu Galvenās bibliotēkas
lietotāju sastāvs pēc dzimuma
Vīrieši
445

Sievietes
1073

Sievietes

Vīrieši
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Preiļu Galvenās bibliotēkas
lietotāju iedalījums pēc dzīves vietas (%)
6%
28%

66%

Preiļu novads (bez pilsētas)

Preiļi

Citi
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Pielikums Nr. 3

Preiļu Galvenās bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides
pasākumi tiešsaistē un klātienē
Tiešsaistē:
Apmāc.
datums

Nr.p.k
.

Uzvārds, vārds

1.

Brice Inguna

LNB

Zināšanu krātuves un kas tajās
atrodams

23.03.2021

1 stunda(-s)

2.

Brice Inguna

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

3.

Brice Inguna

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

Konference "Vērtību griežos:
ētiskie izaicinājumi virtuālajā un
reālajā pasaulē"

4.

Brice Inguna

LNB

Digitālo resursu saturs, iespējas,
pamācības

23.03.2021

1 stunda(-s)

5.

Brice Inguna

Ventspils bibliotēka

Digitālie prezentēšanas rīki

24.03.2021

1 stunda(-s)

6.

Brice Inguna

LNB, RSU

Fotogrāfija reklāmā

08.04.2021

1 stunda(-s)

7.

Brice Inguna

Preiļu Galvenā
bibliotēka

24.02.2021

8 stunda(-s)

8.

Brice Inguna

LIKTA, VARAM

22.03.2021

1 stunda(-s)

9.

Brice Inguna

LIKTA, VARAM

Digitālās iespējas ikdienai

23.03.2021

1 stunda(-s)

10.

Brice Inguna

IZM, EPALE

Vebinārs par netiķeti

13.04.2021

1.5 stunda(-s)

11.

Brice Inguna

LBB

Bibliotēku ideju tirgus “Darīt
neticamo!”

15.04.2021

4 stunda(-s)

12.

Brice Inguna

Sarunu skola
"LAMPA"

Netiķete jeb iesaistoša saruna
digitālā vidē

15.04.2021

2 stunda(-s)

13.

Brice Inguna

LNB Bērnu
literatūras centrs,
Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras
padome (LBJLP)

Pavasara konference bērnu
literatūrā un grāmatu mākslā
"Stāv Lappuse kā Kaujas zirgs /
Uz Dzejas pakaļkājām"

30.04.2021

4 stunda(-s)

14.

Brice Inguna

Ventspils bibliotēka

Digitālās mākslas programma
Krita

24.03.2021

2 stunda(-s)

15.

Brice Inguna

Izglītības un
attīstības centrs
"EGO"

Radošums un tā izpausmes
darbā ar bērniem un
pieaugušajiem bibliotēkā

25.02.2021

8 stunda(-s)

16.

Brice Inguna

Preiļu Galvenā
bibliotēka

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

17.

Brice Inguna

Tieto EVRY

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni
BIS ALISE kurss: Pamatkursi,
Informācijas meklēšana un
cirkulācija

21.04.2021

8 stunda(-s)

Organizators

Kursu nosaukums

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā
Kā mainīt sabiedrības
paradumus un prasmes,
izmantojot esošās iespējas?

21.10.2021 22.10.2021

Ilgums

4.5 stunda(-s)

55.5 stundas
1.

Cvetkova Rita

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Konference "Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram
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2.

Cvetkova Rita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram

13.05.2021

5 stunda(-s)

3.

Cvetkova Rita

LNB Kompetenču
attīstības centrs

Domnīca. "Skolēni"

21.05.2021

2 stunda(-s)

4.

Cvetkova Rita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs.

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem

26.05.2021

1.5 stunda(-s)

5.

Cvetkova Rita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

6.

Cvetkova Rita

LNB

Digitālo resursu saturs, iespējas,
pamācības

23.03.2021

1 stunda(-s)

7.

Cvetkova Rita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Projekta "Zenit stāsti"
noslēguma pasākums

21.01.2021

2 stunda(-s)

8.

Cvetkova Rita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

9.

Cvetkova Rita

Runas skola

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā

26.05.2021

4 stunda(-s)

10.

Cvetkova Rita

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

Konference "Vērtību griežos:
ētiskie izaicinājumi virtuālajā un
reālajā pasaulē"

Cvetkova Rita

LNB Bērnu
literatūras centrs,
Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras
padome (LBJLP)

Pavasara konference bērnu
literatūrā un grāmatu mākslā
"Stāv Lappuse kā Kaujas zirgs /
Uz Dzejas pakaļkājām"

12.

Cvetkova Rita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

13.

Cvetkova Rita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

14.

Cvetkova Rita

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

15.

Cvetkova Rita

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

16.

Cvetkova Rita

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

17.

Cvetkova Rita

18.

11.

21.10.2021 22.10.2021

4.5 stunda(-s)

30.04.2021

4 stunda(-s)

24.02.2021

8 stunda(-s)

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

14.04.2021

5 stunda(-s)

15.04.2021

4 stunda(-s)

Informācijas krīze, informācijas
traucējumi, vārtu sargāšana un
faktu pārbaude

03.06.2021

3 stunda(-s)

IZM, EPALE

Vebinārs par netiķeti

13.04.2021

1.5 stunda(-s)

Cvetkova Rita

Sarunu skola
"LAMPA"

Netiķete jeb iesaistoša saruna
digitālā vidē

15.04.2021

2 stunda(-s)

19.

Cvetkova Rita

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Ievads medijpratībā

28.05.2021

3 stunda(-s)

20.

Cvetkova Rita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Dizaina
domāšana bibliotēkās.

28.04.2021

1 stunda(-s)

21.

Cvetkova Rita

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

22.

Cvetkova Rita

Platformas
Atslegas.tv veidotāji

Atslegas.tv vebinārs

11.03.2021

1.5 stunda(-s)

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā
Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Bibliotēku ideju
tirgus “Darīt neticamo!”
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Publisko, bērnu un skolu
bibliotēku loma lasītprieka
veicināšanā jeb ikviens ir
neatkārtojams un neviens nav
neaizvietojams

12.05.2021

3 stunda(-s)

23.

Cvetkova Rita

LBB Zemgales
reģionālā nodaļa,
Jelgavas pilsētas
bibliotēka

24.

Cvetkova Rita

Latvijas bibliotekāru
biedrības Latgales
nodaļa

Pašizglītība personības attīstībai

14.05.2021

6 stunda(-s)

Cvetkova Rita

LBB Latgales
reģionālā nodaļa,
Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka

Pašizglītība personības attīstībai

14.05.2021

5 stunda(-s)

Cvetkova Rita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Bibliotēku
arhitektūra, ēkas un telpu
iekārtojums.

31.03.2021

1.5 stunda(-s)

Cvetkova Rita

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

12.05.2021

3 stunda(-s)

13.05.2021

5 stunda(-s)

25.

26.

27.

Publisko, bērnu un skolu
bibliotēku loma lasītprieka
veicināšanā jeb ikviens ir
neatkārtojams un neviens nav
neaizvietojams
Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram

28.

Cvetkova Rita

Jelgavas pilsētas
bibliotēka

29.

Cvetkova Rita

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

30.

Cvetkova Rita

Izglītības un
zinātnes ministirja,
EPALE

Modernas prezentācijas
metodes.

18.05.2021

2 stunda(-s)

31.

Cvetkova Rita

SIA "Runas Rāmis"

Iedvesmo caur kameras aci

24.03.2021

1 stunda(-s)

32.

Cvetkova Rita

LBB

Bibliotēku ideju tirgus “Darīt
neticamo!”

15.04.2021

4 stunda(-s)

33.

Cvetkova Rita

Latvijas Kultūras
koledža

Tiešsaistes lekcijas publisko
bibliotēku darbiniekiem

18.03.2021

4 stunda(-s)

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā

108.5 stundas
1.

Danilova Anita

24.02.2021

8 stunda(-s)
8 stunda(-s)

Erta Solvita

Sarunu skola
"LAMPA"

Netiķete jeb iesaistoša saruna
digitālā vidē

15.04.2021

2 stunda(-s)

2.

Erta Solvita

Preiļu Galvenā
bibliotēka (projekts
Europe Direct
informācijas centrs
Austrumlatgalē)

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā.

26.05.2021

4 stunda(-s)

3.

Erta Solvita

Izglītības un
zinātnes ministirja,
EPALE

Modernas prezentācijas
metodes.

18.05.2021

2 stunda(-s)

1.
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4.

Erta Solvita

LNB LBB

5.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

6.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

7.

Erta Solvita

LBB

8.

9.

Latvijas pagastu bibliotekāru
6.kongress “Pagasta bibliotēka ?
vieta kopienas attīstībai”
Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Dizaina
domāšana bibliotēkās.
Projekta "Zenit stāsti"
noslēguma pasākums

27.05.2021

7 stunda(-s)

28.04.2021

1 stunda(-s)

21.01.2021

2 stunda(-s)

Bibliotēku ideju tirgus “Darīt
neticamo!”

15.04.2021

4 stunda(-s)

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs, LU
Humanitāro zinātņu
fakultātes
Latvistikas un
Baltistikas nodaļa,
Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

Kurzemes bibliotekārajai
sabiedrībai veltīta konference
“Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram”

21.01.2021

6.5 stunda(-s)

Erta Solvita

Platformas
Atslegas.tv veidotāji

Atslegas.tv vebinārs

11.03.2021

1.5 stunda(-s)

10.

Erta Solvita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

11.

Erta Solvita

SIA "Runas Rāmis"

Iedvesmo caur kameras aci

24.03.2021

1 stunda(-s)

12.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Publisko bibliotēku apaļā galda
diskusijas

25.03.2021

4 stunda(-s)

13.

Erta Solvita

IZM, EPALE

Vebinārs par netiķeti

13.04.2021

1.5 stunda(-s)

14.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram

13.05.2021

5 stunda(-s)

15.

Erta Solvita

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

16.

Erta Solvita

Reanimare

17.

Erta Solvita

UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija,
izglītības uzņēmums
"Lielvārds"

18.

Erta Solvita

19.

Konference "Vērtību griežos:
ētiskie izaicinājumi virtuālajā un
reālajā pasaulē"
Veiksmīgs cilvēks mūsdienu
pasaulē

21.10.2021 22.10.2021

4.5 stunda(-s)

16.04.2021

2.5 stunda(-s)

UNESCO - ANO kalendāra
2021 - atklāšana

22.01.2021

1.5 stunda(-s)

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

Erta Solvita

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

20.

Erta Solvita

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

21.01.2021

5 stunda(-s)

21.

Erta Solvita

Pedagoģiskās
meistarības skola

18.03.2021

6 stunda(-s)

Konference "Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram
Labvēlīgas psiholoģiskās vides
veidošana bibliotēkas darbā
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22.

Erta Solvita

LNB Bērnu
literatūras centrs,
Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras
padome (LBJLP)

23.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

24.

Erta Solvita

Preiļu IT centrs

25.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

26.

27.

Pavasara konference bērnu
literatūrā un grāmatu mākslā
"Stāv Lappuse kā Kaujas zirgs /
Uz Dzejas pakaļkājām"

30.04.2021

4 stunda(-s)

27.01.2021

1 stunda(-s)

29.01.2021

1 stunda(-s)

Projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

Erta Solvita

LBB Zemgales
reģionālā nodaļa,
Jelgavas pilsētas
bibliotēka

Publisko, bērnu un skolu
bibliotēku loma lasītprieka
veicināšanā jeb ikviens ir
neatkārtojams un neviens nav
neaizvietojams

12.05.2021

3 stunda(-s)

Erta Solvita

Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības
asociācija

Attālinātais darbs: Kā visu
paspēt un nepazaudēt sevi?

29.10.2021

1 stunda(-s)

28.

Erta Solvita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

31.03.2021

1.5 stunda(-s)

29.

Erta Solvita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

24.02.2021

8 stunda(-s)

1.

Gribuste Egija

Latgales Centrālā
bibliotēka

Nediskriminējošā darba kultūra
un vide

10.03.2021

3 stunda(-s)

2.

Gribuste Egija

Latvijas
Bibliotekāru
izglītības apvienība

Nesaprotamais jaunietis
bibliotēkā

22.09.2021

2 stunda(-s)

3.

Gribuste Egija

UNESCO
Participation
Programme, LNB,
Latvijas muzeju
biedrība, LBB

Social event of the conference
Localising the Sustainable
Development Goals through
Baltic museums and libraries

4.

Gribuste Egija

LNB

Lekcija "Informācijas krīze,
informācijas traucējumi, vārtu
sargāšana un faktu pārbaude"

5.

Gribuste Egija

Erasmus +, Hellenic
Open University

Open Online Course (MOOC)
"Boosting Digital Skills for
Librarians in Europe - BIBLIO"

6.

Gribuste Egija

Latvijas bibliotekāru
biedrība

Latvijas bibliotēku festivāls un
ideju tirgus

15.04.2021

4 stunda(-s)

7.

Gribuste Egija

Latvijas bibliotekāru
biedrība

LBB Latgales nodaļās
bibliotekāru konference
"Pašizglītība personības
attīstībai"

14.05.2021

6 stunda(-s)

Gribuste Egija

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

Gribuste Egija

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Mācību seminārs: "Bibliotēku
nozares pārvaldes un
konsultatīvo struktūru atbalsts
metodiskajā darbā"

Virtuālās trešdienas
bibliotekāriem: profesionālo
publikāciju apskats
Vebinārs par IT drošību

Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Bibliotēku
arhitektūra, ēkas un telpu
iekārtojums.
Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā

94,5 stundas

8.

9.
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09.12.2021,
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80 stunda(-s)

6 stunda(-s)
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10.

Gribuste Egija

Latgales Centrālā
bibliotēka

11.

Gribuste Egija

Kultūras ministrija,
LNB

Dalība Latgales Centrālās
bibliotēkas organizētajā
seminārā
Seminārs reģionu galveno
bibliotēku metodiķiem

15.03.2021

8 stunda(-s)

21.10.2021

3 stunda(-s)
124 stundas

1.

Ivdre Benita

Rēzeknes Centrālā
bibliotēka

Reputācija un uzvedība
digitālajā vidē

29.10.2021

2 stunda(-s)

2.

Ivdre Benita

SIA TIETO

BIS ALISE padziļinātais kurss
Sistēmas Alise pārvaldība

12.11.2021

8 stunda(-s)

3.

Ivdre Benita

SIA TIETO

BIS ALISE padziļinātais kurss
Komplektēšana

09.11.2021

8 stunda(-s)

4.

Ivdre Benita

LIKTA, VARAM

Digitālās iespējas ikdienai

23.03.2021

1 stunda(-s)

5.

Ivdre Benita

Preiļu IT centrs

Vebinārs par IT drošību

29.01.2021

1 stunda(-s)

6.

Ivdre Benita

LBB Latgales
reģionālā nodaļa,
Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka

Pašizglītība personības attīstībai

14.05.2021

5 stunda(-s)

7.

Ivdre Benita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs.

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem

26.05.2021

1.5 stunda(-s)

8.

Ivdre Benita

LNB LBB

Latvijas pagastu bibliotekāru
6.kongress “Pagasta bibliotēka ?
vieta kopienas attīstībai”

27.05.2021

7 stunda(-s)

9.

Ivdre Benita

Swedbank
(Rēzeknes filiāle)

29.01.2021

1,5 stunda(-s)

10.

Ivdre Benita

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

14.04.2021

5 stunda(-s)

11.

Ivdre Benita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Apdrošināšana kā Jūsu
finansiālā aizsardzība
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”
Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

12.

Ivdre Benita

Latvijas Kultūras
koledža

Tiešsaistes lekcijas publisko
bibliotēku darbiniekiem

18.03.2021

4 stunda(-s)

13.

Ivdre Benita

Preiļu Galvenā
bibliotēka (projekts
Europe Direct
informācijas centrs
Austrumlatgalē)

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā.

26.05.2021

4 stunda(-s)

14.

Ivdre Benita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā

24.02.2021

8 stunda(-s)

15.

Ivdre Benita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

16.

Ivdre Benita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Dizaina
domāšana bibliotēkās.

28.04.2021

1 stunda(s)
64,5 stundas

1.

Jeļisejeva
Marianna

LU Literatūras un
folkloras mākslas
institūts

Digitālie resursi novadu
savdabības atklāšanai izglītībai
un kultūrai"

24.03.2021

2 stunda(-s)

2.

Jeļisejeva
Marianna

Bauskas Centrālā
bibliotēka

Dzimtu vēstures pētniecība un
ciltskoka veidošana

09.06.2021

3.5 stunda(-s)
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3.

Jeļisejeva
Marianna

Preiļu IT centrs

Vebinārs par IT drošību

29.01.2021

1 stunda(-s)

4.

Jeļisejeva
Marianna

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā

24.02.2021

8 stunda(-s)

5.

Jeļisejeva
Marianna

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

6.

Jeļisejeva
Marianna

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

14.04.2021

5 stunda(-s)

7.

Jeļisejeva
Marianna

Latvijas Kultūras
koledža

Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”
Tiešsaistes lekcijas publisko
bibliotēku darbiniekiem

18.03.2021

4 stunda(-s)

8.

Jeļisejeva
Marianna

Latvijas Kultūras
koledža

Atvērtā lekcija publisko
bibliotēku darbiniekiem

18.03.2021

4 stunda(-s)

9.

Jeļisejeva
Marianna

LBB Latgales
reģionālā nodaļa,
Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka

Pašizglītība personības attīstībai

14.05.2021

5 stunda(-s)

10.

Jeļisejeva
Marianna

Kultūras Ministrija

Vebinārs par COVID-19
setifikātu

07.06.2021

1 stunda(-s)

11.

Jeļisejeva
Marianna

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Bibliotēku ideju
tirgus “Darīt neticamo!”

15.04.2021

4 stunda(-s)

12.

Jeļisejeva
Marianna

LNB

Publicētie un nepublicētie
Latvijas vēstures avoti dažādu
atmiņu institūciju krājumos

07.04.2021

2 stunda(-s)

13.

Jeļisejeva
Marianna

Preiļu Galvenā
bibliotēka (projekts
Europe Direct
informācijas centrs
Austrumlatgalē)

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā.

26.05.2021

4 stunda(-s)

14.

Jeļisejeva
Marianna

LNB LBB

Latvijas pagastu bibliotekāru
6.kongress “Pagasta bibliotēka ?
vieta kopienas attīstībai”

27.05.2021

7 stunda(-s)

15.

Jeļisejeva
Marianna

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

„Projekta “Zenit stāsti”
seminārs”

10.03.2021

3 stunda(-s)

16.

Jeļisejeva
Marianna

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

17.

Jeļisejeva
Marianna

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

18.

Jeļisejeva
Marianna

LBB

Latvijas bibliotekāru 21.
konference "Darīt neticamo!"

14.04.2021

5 stunda(-s)
66,5 stundas

1.

Lozda Ilga

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Bibliotēku ideju
tirgus “Darīt neticamo!”

15.04.2021

4 stunda(-s)

2.

Lozda Ilga

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas

24.02.2021

8 stunda(-s)
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darbinieku ikdienā COVID-19
laikā
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”

14.04.2021

5 stunda(-s)

EDIC Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās meistarības skola

15.10.2021

6 stunda(-s)

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

21.01.2021

5 stunda(-s)

18.03.2021

4 stunda(-s)

3.

Lozda Ilga

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

4.

Lozda Ilga

Digitālā vide kā
instruments interešu
īstenošanā

5.

Lozda Ilga

Preiļu Galvenā
bibliotēka

6.

Lozda Ilga

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

7.

Lozda Ilga

Latvijas Kultūras
koledža

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni
„Konference “Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram””
Tiešsaistes lekcijas publisko
bibliotēku darbiniekiem

8.

Lozda Ilga

Swedbank
(Rēzeknes filiāle)

Apdrošināšana kā Jūsu
finansiālā aizsardzība

29.01.2021

1.5 stunda(-s)

9.

Lozda Ilga

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

41 stundas

1.

Lozda Kintija

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

6 stundas
1.

Rusiņa Ina

LIKTA, VARAM

Digitālās iespējas ikdienai

23.03.2021

1 stunda(-s)

2.

Rusiņa Ina

Preiļu IT centrs

29.01.2021

1 stunda(-s)

3.

Rusiņa Ina

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Vebinārs par IT drošību
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”

14.04.2021

5 stunda(-s)

4.

Rusiņa Ina

Biedrība
"Piedzīvojuma
Gars"

Kā stiprināt pašpārliecinātību?

20.05.2021

2 stunda(-s)

5.

Rusiņa Ina

Preiļu Galvenā
bibliotēka (projekts
Europe Direct
informācijas centrs
Austrumlatgalē)

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā.

26.05.2021

4 stunda(-s)

6.

Rusiņa Ina

Latvijas Pašvaldību
mācību centrs

Digitālā kompetence - būtiska
prasība 21.gadsimtā

01.11.2021

4 stunda(-s)

7.

Rusiņa Ina

Biedrība
"Piedzīvojuma gars"
un personīgās
izaugsmes treneris
Reinis Širokovs

Kā vairot iekšējo mieru un
atbrīvoties no stresa?

21.10.2021

2 stunda(-s)

8.

Rusiņa Ina

Runas skola

26.05.2021

4 stunda(-s)

9.

Rusiņa Ina

Mācību centrs
MetaCoach

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā
Ko dod Emocionālā inteliģence
un kā to attīstīt?

27.05.2021

2 stunda(-s)

10.

Rusiņa Ina

Ventspils bibliotēka

Digitālie prezentēšanas rīki

24.03.2021

1 stunda(-s)
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11.

Rusiņa Ina

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

12.

Rusiņa Ina

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

13.

Rusiņa Ina

Latvijas bibliotekāru
biedrības Latgales
nodaļa

Pašizglītība personības attīstībai

14.05.2021

6 stunda(-s)

14.

Rusiņa Ina

LNB

Digitālo resursu saturs, iespējas,
pamācības

23.03.2021

1 stunda(-s)

15.

Rusiņa Ina

SIA "Runas Rāmis"

Iedvesmo caur kameras aci

24.03.2021

1 stunda(-s)

16.

Rusiņa Ina

LNB

25.03.2021

1 stunda(-s)

17.

Rusiņa Ina

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

31.03.2021

1.5 stunda(-s)

18.

Rusiņa Ina

Latvijas Pašvaldību
mācību centrs

Drošība internetā - kas par to
jāzina pedagogiem!

08.04.2021

4 stunda(-s)

Rusiņa Ina

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

20.

Rusiņa Ina

Preiļu Galvenā
bibliotēka

24.02.2021

8 stunda(-s)

21.

Rusiņa Ina

LNB Kompetenču
attīstības centrs

29.10.2021

2 stunda(-s)

22.

Rusiņa Ina

UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija,
izglītības uzņēmums
"Lielvārds"

UNESCO - ANO kalendāra
2021 - atklāšana

22.01.2021

1.5 stunda(-s)

23.

Rusiņa Ina

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Virtuālās trešdienas
bibliotekāriem: profesionālo
publikāciju apskats

27.01.2021

1 stunda(-s)

24.

Rusiņa Ina

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

25.

Rusiņa Ina

LNB

Zināšanu krātuves un kas tajās
atrodams

23.03.2021

1 stunda(-s)

26.

Rusiņa Ina

Sarunu skola
"LAMPA"

Netiķete jeb iesaistoša saruna
digitālā vidē

15.04.2021

2 stunda(-s)

27.

Rusiņa Ina

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Projekta "Zenit stāsti"
noslēguma pasākums

21.01.2021

2 stunda(-s)

28.

Rusiņa Ina

LNB

"Ceļazīmes mediju lietošanā"
rokasgrāmatas prezentācija

05.03.2021

2 stunda(-s)

29.

Rusiņa Ina

Pedagoģiskās
meistarības skola

Labvēlīgas psiholoģiskās vides
veidošana bibliotēkas darbā

18.03.2021

6 stunda(-s)

30.

Rusiņa Ina

Izglītības un
zinātnes ministirja,
EPALE

Modernas prezentācijas metodes

18.05.2021

2 stunda(-s)

19.

Sabiedrības iesaiste
kultūrvēstures materiālu
digitalizācijā
Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Bibliotēku
arhitektūra, ēkas un telpu
iekārtojums.

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā
Bibliotēku izglītojošās darbības
noslēguma Domnīca.
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Rusiņa Ina

Etwinning Latvia

Radošais tiešsaistes sadarbības
rīks "Canva"

23.11.2021

2 stunda(-s)

Rusiņa Ina

Latvijas Pašvaldību
mācību centrs

Digitālā pratība.
Mēdijpratība.Sociālo tīklu
lietošana. Videokonferenču
iespēju izmantošana.

24.11.2021

4 stunda(-s)

33.

Rusiņa Ina

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

34.

Rusiņa Ina

Latvijas pašvaldību
mācību centrs

Drošība internetā ? kas par to
jāzina pedagogiem!

08.04.2021

4 stunda(-s)

35.

Rusiņa Ina

Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Vebinārs par elektroniskā vidē
pieejamu spēli 1. - 6. klašu
skolēniem "Kļūšu par
profesionāli"

27.01.2021

1 stunda(-s)

36.

Rusiņa Ina

Platformas
Atslegas.tv veidotāji

Atslegas.tv vebinārs

11.03.2021

1.5 stunda(-s)

37.

Rusiņa Ina

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

38.

Rusiņa Ina

LIKTA, VARAM

39.

Rusiņa Ina

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

40.

Rusiņa Ina

LBB

31.

32.

Konference "Vērtību griežos:
ētiskie izaicinājumi virtuālajā un
reālajā pasaulē"
Kā mainīt sabiedrības
paradumus un prasmes,
izmantojot esošās iespējas?
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Bibliotēku ideju
tirgus “Darīt neticamo!”
Bibliotēku ideju tirgus “Darīt
neticamo!”

21.10.2021 22.10.2021

4.5 stunda(-s)

22.03.2021

1 stunda(-s)

15.04.2021

4 stunda(-s)

15.04.2021

4 stunda(-s)

111 stundas

1.

Sauliša Lilita

Preiļu Galvenā
bibliotēka (projekts
Europe Direct
informācijas centrs
Austrumlatgalē)

2.

Sauliša Lilita

Tieto Evry

Digitālā komunikācija tavā
ikdienā.

26.05.2021

4 stunda(-s)

BIS ALISE Pamatkurss
kataloģizācija un
komplektēšana

26.10.2021
27.10.2021

16 stunda(-s)
20 stundas

1.

Skorodihina
Ilona

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Dizaina
domāšana bibliotēkās.

28.04.2021

1 stunda(-s)

2.

Skorodihina
Ilona

IZM, EPALE

Vebinārs par netiķeti

29.01.2021

1.5 stunda(-s)

3.

Skorodihina
Ilona

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

4.

Skorodihina
Ilona

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

„Konference “Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram””

21.01.2021

5 stunda(-s)
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Skorodihina
Ilona

UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija,
izglītības uzņēmums
"Lielvārds"

UNESCO - ANO kalendāra
2021 - atklāšana

22.01.2021

1.5 stunda(-s)

6.

Skorodihina
Ilona

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Semināru cikla “Latgales
tradīciju ilgtspēja mūsdienu
vidē” 2.tiešsaistes seminārs
“Tradīciju ilgtspēja mūsdienās”

25.01.2021

5 stunda(-s)

7.

Skorodihina
Ilona

Preiļu IT centrs

Vebinārs par IT drošību

29.01.2021

1 stunda(-s)

8.

Skorodihina
Ilona

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā

24.02.2021

8 stunda(-s)

9.

Skorodihina
Ilona

Biedrība "Radošas
Idejas" (Erasmus+
programmas
stratēģiskās
partnerības
inovāciju projekts)

TRACE - Tradicionālie bērnu
stāsti kopīgai nākotnei (angļu
valodā)

10.

Skorodihina
Ilona

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Publisko bibliotēku apaļā galda
diskusijas.

11.

Skorodihina
Ilona

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

12.

Skorodihina
Ilona

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

13.

Skorodihina
Ilona

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Publisko bibliotēku apaļā galda
diskusijas.
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”
Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Bibliotēku ideju
tirgus “Darīt neticamo!”

14.

Skorodihina
Ilona

Biedrība
"Piedzīvojuma
Gars"

15.

Skorodihina
Ilona

Skatu punkti

16.

Skorodihina
Ilona

Latvijas piļu un
muižu asociācija

17.

Skorodihina
Ilona

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

5.

Kā stiprināt pašpārliecinātību?
Seminārs "Pieredze ceļā uz
atvērtību. Kāpēc sākt? Kā sākt?
Ko darīt?"
Vebinārs - meistarklase
"CREATE FEELINGS
YOURSELF"
Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

22.03 - 25.03

16 stunda(-s)

24.03.2021

4 stunda(-s)

25.03.2021

4 stunda(-s)

14.04.2021

5 stunda(-s)

15.04.2021

4 stunda(-s)

20.05.2021

2 stunda(-s)

13.07.2021

2 stunda(-s)

21.07.2021

7 stunda(-s)

15.10.2021

6 stunda(-s)

76,5 stundas
1.

Šņepste Inese

Preiļu Galvenā
bibliotēka

2.

Šņepste Inese

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā
Konference "Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram

24.02.2021

8 stunda(-s)

21.01.2021

5 stunda(-s)
13 stundas
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1.

Šņepste Oksana

Nordic Council of
Ministers

2.

Šņepste Oksana

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

3.

Šņepste Oksana

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

4.

Šņepste Oksana

5.

Nordic-Baltic countries adult
education realities, challenges
and perspectives of digital
learning
Konference "Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram

30.04.2021

1.5 stunda(-s)

21.01.2021

5 stunda(-s)

projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

Latvijas Kultūras
koledža

Tiešsaistes lekcijas publisko
bibliotēku darbiniekiem

18.03.2021

4 stunda(-s)

Šņepste Oksana

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

6.

Šņepste Oksana

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

7.

Šņepste Oksana

Preiļu Galvenā
bibliotēka

Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā

24.02.2021

8 stunda(-s)

Šņepste Oksana

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

Šņepste Oksana

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Latvijas
bibliotekāru 21. konference
“Darīt neticamo!”

14.04.2021

5 stunda(-s)

Nemateriālā kultūras mantojuma
ilgtspējas nodrošināšana starptautiskie un nacionālie
saraksti; projektu rakstīšanas
pieredze, prakse, idejas

07.05.2021

6 stunda(-s)

15.04.2021

4 stunda(-s)

8.

9.

10.

Šņepste Oksana

Latvijas Nacionālais
kultūras centrs

11.

Šņepste Oksana

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

12.

Šņepste Oksana

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Dalība Latvijas Bibliotēku
festivālā 2021: Bibliotēku ideju
tirgus “Darīt neticamo!”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
informācijas resursi: atbalsts
mācību procesam vispārējā
izglītībā

17.03.2021 19.05.2021

13.

Šņepste Oksana

Latvijas Nacionālais
kultūras centrs

Nemateriālā kultūras mantojuma
ilgtspējas nodrošināšana starptautiskie un nacionālie
saraksti; projektu rakstīšanas
pieredze, prakse, idejas

14.

Šņepste Oksana

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

UNESCO programmas
“Pasaules atmiņa” seminārs

15.

Šņepste Oksana

Bauskas Centrālās
bibliotēka

Dzimtu vēstures pētniecība un
ciltskoka veidošana

03.05.2021.

16.

Šņepste Oksana

Rīgas Tālmācības
skola

IT rīki ikdienas darba drošībai
un produktivitātei

26.04.2021.

17.

Šņepste Oksana

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Literaturas zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram"

27.04.2021.
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18.

19.

20.
21.
22.

Šņepste Oksana

Šņepste Oksana

Šņepste Oksana

Šņepste Oksana
Šņepste Oksana

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB) Latgales nodaļas
konference “Pašizglītība
personības attīstībai”

28.04.2021.

Viestura Meikšāna
publiskās runas
skola

Viestura Meikšāna tiešsaistes
seminārs "Digitālā komunikācija
tavā ikdienā"

26.04.2021.

Platformas
Atslegas.tv veidotāji

Atslegas.tv vebinārs

LNB LBB

Latvijas pagastu bibliotekāru
6.kongress “Pagasta bibliotēka ?
vieta kopienas attīstībai”

01.05.2021.

Vebinārs par COVID-19
setifikātu

02.05.2021.

Kultūras Ministrija

6 stunda(-s)

4 stunda(-s)

1.5 stunda(-s)
30.04.2021.
7 stunda(-s)
1 stunda(-s)
97 stundas

1.

Trūpa Sigita

Latvijas bibliotekāru
biedrība

Latvijas bibliotēku festivāls un
ideju tirgus

2.

Trūpa Sigita

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

Konference "Vērtību griežos:
ētiskie izaicinājumi virtuālajā un
reālajā pasaulē"

3.

Trūpa Sigita

Viestura Meikšāna
publiskās runas
skola

Uztraukuma kontrole

4.

Trūpa Sigita

Latvijas Nacionālais
Kultūras centrs

5.

Trūpa Sigita

LBB

6.

Trūpa Sigita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

7.

Trūpa Sigita

Latvijas Kultūras
koledža

ARETĒ 5 soļu pozitīvo
ieradumu programma
personiskai un profesionālai
izaugsmei, produktivitātei un
dzīvespriekam
Bibliotēku ideju tirgus “Darīt
neticamo!”
Progresīvu tiešsaistes sadarbības
rīku integrēšana bibliotēkas
darbinieku ikdienā COVID-19
laikā
Tiešsaistes lekcijas publisko
bibliotēku darbiniekiem

8.

Trūpa Sigita

Preiļu Galvenā
bibliotēka

9.

Trūpa Sigita

10.

15.04.2021

21.10.2021 22.10.2021

09.11.2021

26.10.2021 30.11.2021

4 stunda(-s)

4.5 stunda(-s)

1.5 stunda(-s)

6 stunda(-s)

15.04.2021

4 stunda(-s)

24.02.2021

8 stunda(-s)

18.03.2021

4 stunda(-s)

Domā zaļi jau šodien un veido
tiltu uz labāku nākotni

10.05.2021

1.5 stunda(-s)

Režisora Viestura
Meikšāna runas
skola

Zanes Daudziņas vebinārs "Kā
kontrolēt emocijas?"

15.06.2021

1.5 stunda(-s)

Trūpa Sigita

Datu Valsts
inspekcija

Personas dati - nākotnes
perspektīva

16.11.2021

6 stunda(-s)

11.

Trūpa Sigita

IZM, EPALE

Vebinārs par netiķeti

13.04.2021

1.5 stunda(-s)

12.

Trūpa Sigita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Virtuālā trešdiena
bibliotekāriem: Dizaina
domāšana bibliotēkās.

28.04.2021

1 stunda(-s)

13.

Trūpa Sigita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Digitālā vide kā instruments
interešu īstenošanā

15.10.2021

6 stunda(-s)

14.

Trūpa Sigita

Ventspils bibliotēka

"Kritiskā domāšana un digitālo
mediju pratība"

29.04.2021

2 stunda(-s)

15.

Trūpa Sigita

SIA "Runas Rāmis"

Radi risinājumus, kas strādā

03.03.2021

1.5 stunda(-s)
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16.

Trūpa Sigita

BIEDRĪBA
“RĪGAS PILSĒTAS
“RŪPJU BĒRNS””

17.

Trūpa Sigita

LNB LBB

18.

Trūpa Sigita

Rēzeknes Centrālā
bibliotēka

Trūpa Sigita

20.

Vispārējo pakalpojumu
sniedzēju apmācības par
deinstitucionalizācijas procesu
un situācijām, ar kādām tie
varētu saskarties vispārējo
pakalpojumu sniegšanas procesā
attiecībā uz pilngadīgām personā
Latvijas pagastu bibliotekāru
6.kongress “Pagasta bibliotēka ?
vieta kopienas attīstībai”

20.05.2021

4 stunda(-s)

27.05.2021

7 stunda(-s)

Reputācija un uzvedība
digitālajā vidē

29.10.2021

2 stunda(-s)

Latvijas Nacionālais
Kultūras centrs

Nemateriālā kultūras mantojuma
ilgtspējas nodrošināšanastarptautiskie un nacionālie
saraksti, , projektu rakstīšanas
pieredze, prakse, pieredze

29.04.2021

12 stunda(-s)

Trūpa Sigita

Kultūras ministrija,
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs,
biedrība
"Dienvidlatgales
NVO atbalsta cents"
un Latgales
plānošanas reģions

Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas
stratēģijas

14.01.2021

3.5 stunda(-s)

21.

Trūpa Sigita

UNESCO Stāstu
bibliotēkas

Seminārs "Vietu, lietu un
cilvēku stāsti: starp tiešsaisti un
iesaisti"

23.04.2021

6 stunda(-s)

22.

Trūpa Sigita

Viestura Meikšāna
publiskās runas
skola

Storytelling

16.04.2021

4.5 stunda(-s)

23.

Trūpa Sigita

Vidzemes
augstskola

29.04.2021

1.5 stunda(-s)

24.

Trūpa Sigita

UNESCO LNK
sadarbības tīkli

09.12.2021

6 stunda(-s)

25.

Trūpa Sigita

Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra, Eurodesk
Latvia

Sociālo mediju lietotprasme
Confirmation

04.02.2021

1.5 stunda(-s)

26.

Trūpa Sigita

LNB Bibliotēku
attīstības centrs

Projekta "Zenit stāsti" seminārs

10.03.2021

3 stunda(-s)

27.

Trūpa Sigita

Latvijas bibliotekāru
biedrība

Latvijas bibliotekāru
21.konference "Darīt neticamo!"

14.06.2021

5 stunda(-s)

01.11.2021

1.5 stunda(-s)

26.05.2021

4 stunda(-s)

19.

28.

Trūpa Sigita

Latvijas Nacionālā
kultūras centrs

29.

Trūpa Sigita

Runas skola

Tiešsaistes seminārs "Digitālais
personīgais zīmols"
VI Latvijas stāstnieku
konference "Starp vērtībām un
ērtībām"

Latvijas Nacionālā kultūras
centra Kultūras darbinieku
tiešsaistes apmācības "ARETĒ 5
soļu pozitīvo ieradumu
programma personiskai un
profesionālai izaugsmei,
produktivitātei un dzīvespriekam
Digitālā komunikācija tavā
ikdienā

114,5 stundas
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Klātienes:
Nr.p.k
.

1.

Uzvārds, vārds

Cvetkova Rita

Organizators
EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Kursu nosaukums
Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

Apmāc.
datums

11.06.2022

Ilgums

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Erta Solvita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Ivdre Benita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Jeļisejeva
Marianna

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Lozda Ilga

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Lozda Kintija

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Rusiņa Ina

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Skorodihina
Ilona

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas

1.

Trūpa Sigita

EDIC
Austrumalatgalē un
Pedagoģiskās
meistarības skola

Informatīvs un praktisks
seminārs "Zaļā domāšana
izaicinājumu pilnajā pasaulē"

11.06.2022

4 stunda (-s)

4 stundas
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Pielikums Nr. 4

Bibliotēkas tēla veidošanas, informācijas resursu popularizēšanas
pasākumu foto

Informatīvs un praktisks seminārs “Zaļā domāšana izaicinājumu
pilnajā pasaulē”, lektore Kristīne Stašulāne 2021-06-11
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Preiļu pilsētas svētki. Preiļu Galvenās bibliotēkas "Bibliopikniks"
Preiļu parkā 2021-08-21
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Dzejas Dienas 2021. Preiļu Galvenās bibliotēkas laukumā 2021-09-10
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Krēslas stundas lasījums
par sapņiem un ilgošanos 2021-11-25
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Stāstu vakars "Mans Ziemassvētku stāsts" 2021-12-22
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Tematiskās izstādes Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā 2021. gadā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mīļus vārdus saki dzimtajā valodā!
Lieldienu raibumiņi
Sveiks, veiklais lidoni!
Bērnu žūrijas grāmatas laureātes
Laiks dzejai!
Ceļojums dzīvnieku pasaulē
Ziemassvētki nāk!

Radošo darbu izstādes Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā 2021. gadā
1. PII “Pasaciņa” audzēkņu ilustrēto tautasdziesmu izstāde “Skaista mana
tautasdziesma”.
2. Daces Utinānes lielformāta ziedu izstāde "Ziedi no sirds".
3. Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu "Mākslas darbnīcas labdarībai" darbu
izstāde.
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Virtuālās izstādes Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā 2021. gadā
1. Jaunākās grāmatas Bērnu literatūras nodaļā – 18 izstādes
2. Dabas simboli 2021
3. Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš
4. Virtuālajā pūču lidojumā
5. Pasaku un grāmatu virtuālā tēlu parāde
6. Dzejniece un dramaturģe Aspazija
7. Pasaules ūdens diena
8. Esi zinošs internetā!
9. Grāmatas par Lieldienām
10. Rakstnieks Hanss Kristians Andersens
11. Putnu dienas 2021 ir klāt!
12. Ziedi grāmatās
13. Rakstniece Ieva Samauska
14. Kukainīši grāmatās
15. Eiropas diena
16. Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena
17. Mārtiņdiena
18. Rakstnieks Ēriks Kūlis
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Tiešsaistes viktorīnas Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā 2021. gadā
1. Ko Tu zini par Preiļiem?
2. Latviešu valodas vārdu pareizrakstība
3. Latgaliešu vārdu spēle
4. Bērnu žurijas grāmatas
5. Jauniešu žūrijas grāmatas
6. Latvijas upes un ezeri
7. Emocijzīmes
8. Lieldienas pāru attēlos
9. Lieldienu ticējumi
10. Hansa Kristiana Andersena pasakas
11. Putni Latvijā
12. Pavasara ziedi
13. Kukainis anagrammā
14. Eirozonas valstis
15. Apceļo ES valstis
16. Rakstnieku mājas
17. Bišu dzīve
18. Indīgie augi
19. Iepīsim Līgo vainagā!
20. Vasara – ogu laiks
21. Vai zini tādu veci, kam galva platāka kā pleci?
22. Draudzība
23. Foto iz bibliotēkas
24. Raiņa dzeja bērniem
25. Eiropas Valodu diena
26. Pēdu nospiedumi
27. Dzīvnieki latviešu tautas mīklās
28. Latviešu animācijas filmas
29. Karaša
30. Ko Tu zini par Latviju?
31. Ziemassvētki sabraukuši
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Preiļu Galvenās bibliotēkas 2021. gada pārskatu sastādīja:
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

I. Skorodihina

Vadītājas vietnieces p.i.

S.Trūpa

Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja p.i.

I.Lozda

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

S. Erta

Metodiķe

E.Gribuste

Mācību centra vadītāja p.i.

O.Šņepste

Galvenā bibliotekāre

A. Danilova

Galvenā bibliotekāre

B. Ivdre

Galvenā bibliotekāre

M. Jeļisejeva

Vecākā bibliotekāre

L. Sauliša

Galvenā bibliotekāre

I. Rusiņa

Vecākā bibliotekāre

R. Cvetkova
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