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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 

TAIC — tūrisma attīstības un informācijas centrs 

TN — tautas nams 

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 – pielāgojamies jaunajam sadarbības modelim ar 

pagastu bibliotēkām. 

 Preiļu GB attīstības plāna 2022.-2027.gadam izstrāde;  

 Preiļu GB akreditācija; 

 Oriģinālliteratūras un lasītprasmes popularizējošu pasākumu rīkošana pilsētas un 

novada mērogā; 

 Konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšana Preiļu novada bibliotēkām; 

 Pagastu bibliotēku reglamentu un izmantošanas noteikumu izstrāde; 

 Konsekvents darbs krājuma sakārtošanā; 

 Bibliotēkas darbinieku profesionālā pilnveide apmeklējot kursus, seminārus, 

konferences tiešsaistē; 

 BLN āra aktivitāšu zonas izveide; 

 Projektu izstrāde un realizācija. 

  

Jauni pakalpojumi 

 LEGO nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem.  

 Tika izstrādātas un iedzīvotājiem piedāvātas trīs interešu izglītības programmas: 

 Datorapmācība; 

 Informācijas meklēšana tiešsaistes datu bāzēs; 

 Lego robotika (6+ un 9+ vecuma grupām). 

 No septembra bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā bibliomāta pakalpojumu - 

pašapkalpošanās iekārtu bibliotēkā pasūtīto izdevumu saņemšanai un nodošanai 

24 stundas diennaktī.  

 Jaunas rubrikas Preiļu GB Facebook lapā “Mūsu novadnieki: Par viņiem raksta” ; “Preiļu 

novads preses slejās”. 

 Ziemassvētku PopUp tirdziņš kopā ar mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, 

mājražotājiem sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldības uzņēmējdarbības centru. 

 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 Pārskata periodā tika uzrakstīti četri VKKF projekti un piesaistīti 3950,00 EUR 

literatūru popularizējošu pasākumu organizēšanai dažādām vecuma grupām.  

 Turpinājās dalība EDIC Austrumlatgalē projektā (vadošais partneris Rēzeknes novada 

pašvaldība), kur saņemts EUR 3560,00 atbalsts pasākumu organizēšanai. 

 

Krievijas iebrukuma Ukrainā radītā ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā 

Krievijas iebrukums Ukrainā atstāja zināmu ietekmi uz bibliotēkas darba procesiem.  

Tika rīkoti gan atbalsta pasākumi, gan izglītojoši, informatīvie pasākumi Ukrainas 

iedzīvotājiem, kuri bija apmetušies Preiļos. Piemēram, pārskata periodā tika rīkots stāstu vakara 

pasākums – “Stāsti Ukrainai”, kurā piedalījās vietējie Preiļu stāstnieki un ukraiņu ģimenes, 
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kuras mājvietu atradušas Preiļos. Stāstu vakaru ar muzikāliem priekšnesumiem papildināja 

sieviešu ansamblis “Kaļinuška”, izpildot ukraiņu tautasdziesmas. 

Tika reģistrēti arī 12 jauni bibliotēkas lietotāji no Ukrainas. Ukraiņu bēgļu ģimenes, 

kuras patvērumu no kara šausmām ir atradušas Preiļu novadā, apmeklēja Preiļu Galveno 

bibliotēku un izteica augstu novērtējumu par bibliotēkas darbu un labvēlīgo vidi bērnu un 

jauniešu brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējām.  

Izrādot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, un lai dotu iespēju ukraiņu bēgļu bērniem lasīt 

literatūru dzimtajā valodā, bibliotēkas krājums tika papildināts ar grāmatām ukraiņu 

valodā. Izdevumi no Krievijas izdevniecībām netika iegādāti, tāpat vardarbību saturoši 

izdevumi tika ignorēti (krievu valodā grāmatas tika iepirktas no Latvijas izdevniecībām).  

Jāpiebilst, ka bibliotēkā no 2022.gada septembra par sētnieci strādā sieviete no 

Ukrainas.  

 

Latviešu Grāmatai 500 norises reģionos 

Preiļu Galvenajā bibliotēkā tika sagatavotas 2 pastāvīgās izstādes “Mūsu novadnieku 

rokrakstu dažādība” un “Preiļu rajona, novada un vietējo kopienu laikraksti laika ritumā”. 

Ekspozīcijā var aplūkot Jāņa Streiča, Jāņa Ivanova, Broņislava Spūļa, Nikodema Rancāna, 

Pētera Smeltera, Jāņa Karigera un Jēkaba Graubiņa tēva Jāņa ar roku rakstītus teksta paraugus. 

Var pamēģināt izlasīt fragmentu no grāfu Borhu dzimtas ģerboņu grāmatas, un senāko 

dokumenta tekstu, kurā minēta Vārkava, vai atšifrēt Preiļu katoļu draudzes vizitācijas grāmatā 

veiktos ierakstus. 

Interesanti atsaukt atmiņā senākas un ne tik sen iznākušās Preiļu pagastu un novadu 

“Vēstis”, “Ziņotājus”, “Ziņas” un “Pagasta Avīzes”, kas iespiestas gan tradicionālo laikrakstu 

formā, gan kā A3, vai A4 formātā reproducēti ikmēneša informatīvie biļeteni. Ekspozīcijā 

apskatāmas 20 Preiļu novada pašvaldību, skolu un kultūras biedrību izdotās avīzes. 

Informācija par izstādi arī pārskata sadaļā “8.NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS”  

  

Problēmas, to risinājumi 

Akūti nepieciešams atjaunot lasītājiem pieejamo datortehniku, lai varētu nodrošināt 

kvalitatīvu un ātru e-pakalpojumu pieejamību. 

Pārskata periodā problēmas radīja arī drošības vārtu sistēma, kas ik pa laikam 

nefunkcionēja, tādējādi netika uzskaitīta bibliotēkas apmeklētāju plūsma. 2023.gadā tiek 

plānots iegādāties jaunu. 

Bērnu rotaļu stūrītis ir viena no iemīļotākajām vietām BLN, kurā labprāt uzturas 

ģimenes ar mazuļiem, sākumskolas skolēni un pat pusaudži, tāpēc tā iekārtojums būtu jāatjauno 

un jāmodernizē. Finansiālo apsvērumu dēļ šis jautājums visticamāk būtu jārisina piesaistot 

projektu līdzekļus.  
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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 lasītveicināšanas 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 2023. gada 1. janvāri Preiļu novadā ir deklarēti 

17059 iedzīvotāji. Pārskata periodā iedzīvotāju skaits Preiļu novadā samazinājies par 319 

personām. 

Preiļu GB pārskata ir metodiskā un konsultatīvā darba centrs 18 Preiļu novada 

publiskajām bibliotēkām un 11 izglītības iestāžu bibliotēkām. 

2022. gadā reģiona bibliotēkas funkciju veikšana novada publiskajās bibliotēkās 

atsevišķi netika finansēta, jo administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Preiļu GB ir reģiona 

galvenā bibliotēka sava novada publiskajām bibliotēkām - Preiļu GB struktūrvienībām. 

  

Informācija par padotībā esošajām iestādēm  

Kopš 1. janvāra (administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Aglonas, 

Riebiņu un Vārkavas novadiem), ieviešot centralizēto modeli, par Preiļu Galvenās bibliotēkas 

struktūrvienībām kļuva 18 Preiļu novadā esošās publiskās bibliotēkas: 

1. Aglonas bibliotēka 

2. Aizkalnes bibliotēka  

3. Ārdavas bibliotēka  

4. Galēnu bibliotēka  

5. Kastīres bibliotēka  

6. Līču bibliotēka  

7. Pelēču bibliotēka  

8. Riebiņu bibliotēka  

9. Rožkalnu bibliotēka  

10. Rušonas bibliotēka 

11. Saunas bibliotēka  

12. Silajāņu bibliotēka  

13. Sīļukalna bibliotēka 

14. Smelteru bibliotēka 

15. Stabulnieku bibliotēka  

16. Upmalas bibliotēka  

17. Vanagu bibliotēka  

18. Vārkavas bibliotēka 

 

Iepriekšējā pārskata periodā Preiļu reģionā atradās 24 bibliotēkas. Ar 2022.gada 1. 

janvāri tika likvidētas bijušā Riebiņu novada Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas, kā arī 

administratīvi teritoriālās reformas ietekmē, bijušā Aglonas novada dalīšanas rezultātā Grāveru, 
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Šķeltovas, Kastuļinas pagasti tika pievienoti Krāslavas novadam, līdz ar to trīs Preiļu reģiona 

pašvaldību publiskās bibliotēkas tika nodotas Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai. 

Pārskata periodā Preiļu novadā atrodas 11 izglītības iestāžu bibliotēkas: 

1. Aglonas vidusskolas bibliotēka; 

2. Galēnu pamatskolas bibliotēka; 

3. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bibliotēka; 

4. Pelēču pamatskolas bibliotēka; 

5. Preiļu 1.pamatskolas bibliotēka; 

6. Preiļu 2. vidusskolas bibliotēka; 

7. Riebiņu vidusskolas bibliotēka; 

8. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienības (RTRITS) Preiļi 

bibliotēka; 

9. Rušonas pamatskolas bibliotēka; 

10. Salas sākumskolas bibliotēka (pirms tam Salas pamatskolas bibliotēka); 

11. Vārkavas pamatskolas bibliotēka (pirms tam Vārkavas vidusskolas bibliotēka).  

Skatīt pielikumu Nr.1. 

 

Bibliotēkas organizatoriskā struktūras shēma). 

 

Bibliotēku sadarbības modelis reģionā 

Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 

Bibliotēku sadarbības modelis reģionā Atzīmēt atbilstošo 

Centralizēts X 

Decentralizēts  

Jaukta tipa  

 

Preiļu novadā ir centralizēts bibliotēku sadarbības modelis, kas būtiski atvieglo 

sadarbību un reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu. 2022.gads jeb pirmais gads pēc 

administratīvi teritoriālās reformas bija mācīšanās gads, kad meklējām labākos sadarbības un 

dokumentu aprites veidus, pielāgojāmies situācijai, mēģinājām ieklausīties bibliotēku 

darbinieku vēlmēs, aizstāvējām bibliotēku intereses Preiļu novada pašvaldībā. Tika vienādota 

algu sistēma jaunizveidotā novada ietvaros, ieguldīts darbs kopīgu budžeta vadmotīvu izstrādē. 

 

1.2. Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā 

Pārskata periodā izmaiņas bibliotēkas darbībā nav notikušas  

 

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības 

 plānā) definētajiem virzieniem un uzdevumiem 

Pārskata periodā tika izstrādāta Preiļu GB attīstības stratēģija 2022.-2026.gadam. 

Stratēģijā definētie 2022.gada uzdevumi ir izpildīti vai iesākti pildīt. Pārskata periodā netika 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/galenu-pamatskolas-biblioteka-
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jana-eglisa-preilu-valsts-gimnazijas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/pelecu-pamatskolas-biblioteka-
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/preilu-1-pamatskolas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/preilu-2-vidusskolas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/riebinu-vidusskolas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/sia-rigas-turisma-un-radosas-indistrijas-tehnikums-preilu-filiales-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/sia-rigas-turisma-un-radosas-indistrijas-tehnikums-preilu-filiales-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rusonas-pamatskolas-biblioteka-
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/salas-pamatskolas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/varkavas-vidusskolas-biblioteka
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veikta padziļinātāka iedzīvotāju un esošo klientu interešu, vajadzību un apmierinātības izpēte 

ar aptauju palīdzību.  

 

Novadpētniecība 

 Novadpētniecības krājuma papildināšana ar jauniem materiāliem; 

 Novadpētniecības materiālu datubāzes papildināšana; 

 Novadpētniecības materiālu virtuālo izstāžu veidošana; 

 Datubāzes „Novadnieku enciklopēdija” papildināšana; 

 Atsevišķu digitālo kolekciju publiskošana.  

(Secinājumus un piemērus lasīt: 8.NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS) 

 

Informācijpratība un mūžizglītība 

 Krājuma papildināšana formālās un neformālās izglītības atbalstam ar jauniem 

izdevumiem, tajā skaitā arī svešvalodās; 

 Krājuma papildināšana ar jauniem izdevumiem daiļliteratūrā (latviešu un svešvalodās); 

 Piekļuves nodrošināšana juridiskā satura, biznesa un karjeras informācijai; 

 Senioru datoriemaņu apmācību programmas pilnveidošana, papildināšana; 

 Uzsākta produktīva komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem. 

(Secinājumus un piemērus lasīt: 6. KRĀJUMS, 5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS 

UN PIEEJAMĪBA, 11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS) 

 

Lasītveicināšanas pasākumi 

 Tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, ilustratoriem; 

 Pasākumi bērnu vecākiem; 

 Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām lasītveicināšanas un 

informācijparatības pasākumu organizēšanā. 

(Secinājumus un piemērus lasīt: 7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM) 

 

Informācijas resursu popularizējošie pasākumi  

 Interešu grupu tikšanās vietas veidošana bibliotēkā; 

 Tikšanās ar amatniekiem, sportistiem, māksliniekiem, mūziķiem un citiem radošo 

profesiju pārstāvjiem; 

 Tematisko izstāžu organizēšana; 

 Izglītojošu pasākumu organizēšana; 

 Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām lasītveicināšanas un 

informācijpratības pasākumu organizēšanā; 

 Attīstošu galda spēļu kolekcijas atjaunošana un tālāka pilnveide; 

 Ģimeņu, interešu grupu spēļu turnīru organizēšana, akcentējot intelektuālās spēles; 

 Sabiedrības grupu integrācijas pasākumi. 

(Secinājumus un piemērus lasīt 5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA, 7. 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM) 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  
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 Bibliotēkas lietotāju pašapkalpošanās iekārtas (grāmatu nodošanas un saņemšanas 

bibliomāta) uzstādīšana; 

 Dokumentu elektronisko kopiju piegāde uz klienta e-pastu; 

 Informācijas resursu tematiskie apskati mājas lapā, sociālajos tīklos rakstītā veidā; 

 Pakalpojuma "Apkalpošana dzīvesvietā" nodrošināšana; 

 Pakalpojumu publicitātes nodrošināšana ar drukātiem materiāliem (grāmatzīmes, 

bukleti, literārie izdevumi) un elektroniskā formā (reklāmas izvietošana mājas lapā, 

sociālajos tīklos); 

 Uzsākta bibliotēkas āra teritorijas sakopšana un vides pielāgošana interaktīvām āra 

aktivitāšu vajadzībām. 

(Secinājumus un piemērus lasīt 3. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN  

TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS) 

 

Personāls. Metodiskais un konsultatīvais darbs.  

 Kontaktu un kopīgu aktivitāšu veidošana ar radniecīgām bibliotēkām ārvalstīs; 

 Kontaktu un kopīgu aktivitāšu veidošana ar bibliotēkām Latvijā; 

 Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, apmeklējot kvalitatīvus profesionālās 

pilnveides kursus; 

 Profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana reģionā. 

(Secinājumus un piemērus lasīt 12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS) 

 

1.4. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

Ilgtermiņa prioritātes Preiļu novadā, ir svarīgākie attīstības virzieni vai jomas, kas 

sekmē stratēģisko mērķu sasniegšanu:  

1. Efektīvi un inovatīvi uzņēmumi; 

2. Ērta, droša, patīkama vide un savienojumi; 

3. Prasmīgi un nodrošināti cilvēki; 

4. Gudra un atbildīga vietējā pārvaldība. 

 

Preiļu novads ilgtermiņa perspektīvā atbalsta:  

 Pilsoniski aktīvas, līdzdalīgas un līdzatbildīgas, patriotiskas sabiedrības ar spēcīgām 

kopienas tradīcijām veidošanu, 

 Spēcīgu vietējo centru attīstību novadā, 

 Iedzīvotājam draudzīgas un drošas vides veidošanu, 

 Paaudžu pēctecību zemnieku saimniecībās un uzņēmumos, 

 Esošās apdzīvojuma struktūras saglabāšanu, 

 Apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanu, 

 Novadam raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko ainavu saglabāšanu un pilnveidošanu, 

 Videi draudzīgu saimniekošanu, 

 Ekonomisko darbību, kas nav pretrunā ar novada ilgtermiņa interesēm, 

 Lauku tūrisma un seno amatu prasmju attīstību. 

Organizējot dažādas aktivitātes, Preiļu GB darbinieki cenšas veicināt sabiedrības 

izpratni par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Eiropas Savienības nozīmi vietējās 
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infrastruktūras, kultūras, personības izaugsmes un vides attīstībā. Bibliotēkā tiek organizētas 

kultūras norises, kas veido izpratni par pasaules un vietējā kultūras mantojuma un latviešu 

valodas nozīmi un vērtību, popularizē novadpētniecību, attīsta informācijpratību, medijpratību, 

lasītprasmi un lasītprieku bērnu un jauniešu vidū, veicina pieaugušo lasīšanas paradumus, 

mudina uz radošām izpausmēm un popularizē valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī 

sniedz atbalstu iedzīvotājiem digitālo prasmju attīstībā. Mainoties sabiedrības paradumiem un 

informācijas vajadzībām, ir paplašinājušās publisko bibliotēku funkcijas. Bibliotēka ir spējusi 

ieviest inovācijas, vienlaicīgi saglabājot un attīstot tradīcijas. Regulāri tiek īstenotas 

oriģinālliteratūru un pasaules literatūru popularizējošas norises - vērienīgas Dzejas dienas, 

tikšanās ar rakstniekiem, aktīvi tiek organizēti kultūras un izglītojoši pasākumi Preiļu novada 

svētkos. Bibliotēka ir UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece, tā nodrošina 

stāstīšanas prasmju veicināšanas un stāstu vākšanas pasākumus vietējā kopienā, kas stiprina tās 

identitāti, veicina vietējā kultūras mantojuma apzinātu pārmantošanu un popularizēšanu, 

aktualizē atbalstu dzimtu pētniecībā. Attīstot jaunas sadarbības formas starp organizācijām, 

daļa bibliotēkas novadpētniecības pasākumu un izstāžu tiek plānoti sadarbībā ar Preiļu Vēstures 

un lietišķās mākslas muzeju, skolām un citām iestādēm vai privātpersonām. 

EDIC Austrumlatgalē projekta ietvaros tika organizēta Digitālās nedēļas lekcija un 

praktiskā nodarbība “Radošums digitālajā vidē”, pasākums un praktiskā nodarbība “Dārza 

ainava pilsētvidē un mazdārziņā”, pasākums jauniešiem “Dzīvo zaļi” ar izbraukumu uz 

Geļenovas parku, izzinošu pastaigu un aktīvo atpūtu pie ugunskura un pasākums jauniešiem 

“Restarts” ar neformālām āra apmācībām “Identitāte. Personība. Karjera.” un diskusiju, 

pieredzes apmaiņu “Erasmus+ ietekme uz manu personības izaugsmi”. Preiļu pilsētas svētku 

ietvaros notika pasākums bērniem un jauniešiem “Eiropas pēcpusdiena jauniešu stilā” ar radošo 

darbnīcu “Izgatavo savu mūzikas instrumentu”, LABORATORIUM.LV zinātnisko teātri, stila 

darbnīcu “Latvju raksti ar hennu”. 

 

1.5. Bibliotēkas akreditācija 

2022.gada 22.septembrī notika Preiļu GB akreditācija un Latvijas Bibliotēku padomes 

sēdē tika nolemts, ka Preiļu GB atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai jāpiešķir reģiona galvenās bibliotēkas statuss. Akreditācijas atzinumā tika ierakstīti 

divi ieteikumi: 

1. Reģionālajā kopkatalogā ievadīt datus par visu reģiona izglītības iestāžu bibliotēku 

krājumiem. 

2. Bibliotēkas tīmekļa vietnē nodrošināt tulkošanas iespēju un ievietot informāciju par 

pasākumiem vai aktualitātēm novada bibliotēkās. 
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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” 

 2020 2021 2022 

KOPĀ (EUR): 266805 261855 288958 

Pašvaldības finansējums 265621 261632 284652 

Citi ieņēmumi: 1184 223 4306 

t. sk. maksas pakalpojumi 584 103 356 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

t. sk. VKKF finansējums 600 120 3950 

t. sk. citi piešķīrumi 0 0 0 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR) 2020 2021 2022 

t.sk. darbinieku atalgojums (bruto) 266805 261632 284652 

t.sk. krājuma komplektēšana 193 387 199010 218052 

t.sk. pārējie izdevumi 15 602 15513 15682 

 

Finansiālais nodrošinājums 2022. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un 

pamatfunkciju nodrošināšanai un veikšanai.  

Reģiona bibliotēkas funkciju veikšana pārskata periodā netika atsevišķi finansēta, jo 

Preiļu GB veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas sava novada teritorijā.  

Skaitļi rāda, ka pārskata periodā pašvaldības piešķirtais finansējums ir nedaudz lielāks. 

Tas skaidrojams ar to, ka pārskata periodā nedaudz tika paaugstinātas darbinieku algas, 

palielinājās arī izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektrību, degvielu. Pārskata 

periodā tika uzrakstīti arī četri VKKF projekti un piesaistīti 3950,00 EUR literatūru 

popularizējošu pasākumu organizēšanai dažādām vecuma grupām. Bibliotēkas attīstību un 

izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā pārskata periodā ietekmēja arī dalība EDIC 

Austrumlatgalē projektā, kur saņemti EUR 3560,00 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. 

Papildus informāciju par projektiem un 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.  

  

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

2022. 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 

2022. gadā jaunu ēku būvniecība netika veikta, jo pēc 2006. gadā veiktajiem 

apjomīgajiem renovācijas darbiem tas nav nepieciešams. 

 

3.4. Iekārtas, aprīkojums 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
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Piezīmes 

Datori 17 49 Darbiniekiem — 

labs; 

Apmeklētājiem 

— apmierinošs. 

  

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 2 4 labs 3 melnbaltās multifunkcionālās 

iekārtas (2006. gada, bet strādā 

ļoti labi) un trīs krāsainās 

multifunkcionālās iekārtas 

(2013., 2017. un 2019.gads) 
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Printeri 1 1 1 labs 

1 labs 

2014. gads 

2018. gads 

Skeneri 2 1 2 apmierinoši 

1 teicams 

2021.gadā iegādāts A3 skeneris 

Citas iekārtas:     

Specializētā 

datortehnika cilvēkiem 

ar redzes traucējumiem 

- 1 apmierinošs  2014.gads 

E-grāmatu lasītājierīces - 2 labs 2015. gads 

Planšetdatori - 4 apmierinošs 2015. gads 

Interaktīvā tāfele   2 1 apmierinošs 

1 teicams 

2019. gadā nopirkta jauna 

interaktīvā tāfele. 

Darbojas arī otra interaktīvā 

tāfele, kurai 2018. gadā nopirkts 

jauns projektors. 

Grāmatu drošības 

sistēma 

  1 neapmierinošs Ik pa laikam nojūk drošības vārtu 

skaitīšanas sistēma, kas kavē 

iegūt uzticamus datus par 

apmeklētāju kustību bibliotēkā. 

2023.gadā plānots iegādāties 

jaunu 

Kases aparāts 1 - teicams Iegādāts 2016. gadā 

Laminēšanas iekārta A4   1 labs   

Laminēšanas iekārta A3   1 teicams Iegādāts 2019. gadā 

Brošēšanas iekārta   1 labs   

Virtuālās realitātes 

brilles 

 2 labs Iegādātas 2019.gadā 

Bibliomāts  1 teicams Iegādāts 2022.gadā 

 

Tehnoloģiskā bāze bibliotēkā ir laba. Kopš 2007. gada bibliotēkā darbojas reģionālais 

mācību centrs, kurš aprīkots ar stacionāro un mobilo datorklasi. Stacionārā datorklase ir ļoti 

labā stāvokli, bet mobilās klases nomaiņai tuvākajos gados būs jāmeklē finansējums, jo mobilās 

klases portatīvie datori ir ļoti sliktā stāvoklī un praktiski neatbilst kvalitatīva darba prasībām. 

Pārskata periodā bibliotēkai par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāts un uzstādīts 

bibliomāts, kas paplašina bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāstu lasītājiem. 
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Nākotnes ieceres: 

 turpināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju modernizāciju; 

 Preiļu GB regulāra apkārtnes un telpu labiekārtošana, pilnveidošana un uzturēšana; 

 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. 

Akūti nepieciešams atjaunot lasītājiem pieejamo datortehniku un iegādāties jaunu 

drošības vārtu sistēmu (2023. gada budžetā iekļauti nepieciešamie līdzekļi drošības vārtu 

sistēmas iegādei).  
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4. PERSONĀLS 

 

4.1. Personāla raksturojums 

Preiļu GB strādā 21 darbinieks, no tiem 15 bibliotekārie darbinieki un seši 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 deviņiem bibliotekārajiem darbiniekiem izglītība ir citās jomās (viens ar maģistra 

grādu, septiņi ar bakalaura grādu un viens ar koledžas izglītību). 

10.janvārī galvenās bibliotekāres amatā Pieaugušo literatūras 

nodaļā kā informācijas speciālists nozaru literatūras jautājumos 

uzsāka Ērika Grigorjeva. Ērika koordinē arī ESIP Preiļos darbību. 

Ērika ir beigusi Sociālo tehnoloģiju augstskolu, ieguvusi profesionālo 

bakalaura grādu tulkošanā. Bibliotekārā darba pieredzi guvusi 

strādājot un vadot Maltas pagasta bibliotēku. “Jaunos darba 

pienākumus uzņemos ar prieku un lielu entuziasmu” saka Ērika. 

“Mūsdienu bibliotēka ir logs uz pasauli, bet bibliotekārs – cilvēks, 

kurš šo logu tur plaši vaļā.”  

Sakarā ar to, ka pagastu bibliotēkas no 2022.gada janvāra ir Preiļu GB struktūrvienības 

un ir palielinājies darba apjoms dokumentācijas jomā, tika atbalstīta Preiļu GB iniciatīva par 

lietveža amata vietas izveidi bibliotēkā un Preiļu GB ir savs lietvedis.  

Jāpiebilst, ka diezgan ilgu laika posmu no 2022.gada 1.septembra līdz gada beigām 

Preiļu GB kā savu prakses vietu izvēlējās Elgars Stupāns, kurš studē Daugavpils Universitātes 

Profesionālās augstākās izglītības Maģistra studiju programmā “Starpkultūru attiecības”. Savu 

prakses laiku Preiļu GB jaunietis raksturo kā ļoti pozitīvu un vērtīgu, bet arī mēs bijām ieguvēji, 

jo savā prakses laikā Elgars veica daudz dažādu darbiņu metodiskajā jomā, kuriem ikdienā 

pašiem darbiniekiem neatliek laika.  

 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 Preiļu GB vadītājas Ilonas Skorodihinas pateicība par darbu žūrijas komisijā “Nacionālā 

skaļās lasīšanas sacensība 2022” Egijai Gribustei un Mārīte Upeniecei Skutelei. 

 Pateicība Preiļu Galvenajai bibliotēkai par piedalīšanos Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 

2022 norisēs. 

 Diploms, James Bond speciālbalva komandai “Digitālās aģentes” par piedalīšanos III 

Preiļu novada auto rallijā. 

 

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 – 391,00 EUR semināru, kursu, apmācību dalības maksa. 

Jāņem vērā tas, ka 2022.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 
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arī EDIC Austrumlatgalē projekta līdzekļi 740,00 EUR apmērā, noorganizējot Digitālās nedēļas 

lekciju un praktisko nodarbību “Radošums digitālajā vidē”. 

2022.gadā tika organizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens Preiļu GB un pagastu 

bibliotēku darbiniekiem uz Ogres Centrālo bibliotēku un Lauberes bibliotēku. 

Arī 2022. gadā uz bibliotēku tika aicināti lektori, tā nodrošinot iespēju lielākam 

bibliotekāru skaitam pilnveidoties. Skatīt 3. pielikumu “Darbinieku apmeklētie profesionālās 

pilnveides pasākumi”. 

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Pārskata periodā turpinājās pielāgošanās darbam pēc teritoriālās reformas, izdevīgāko 

sadarbības formu meklēšana un pielāgošanās. 

Iespējamā tuvāko gadu problēma — divu profesionālu, kompetentu darbinieku 

tuvošanās pensijas slieksnim. Grūtības sagādās jaunu darbinieku piesaiste ar atbilstošu 

izglītību. Risinājums — konkurētspējīgs atalgojums jaunajiem speciālistiem.  
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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. 

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. 

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” 

 
2020 2021 2022 

% salīdz. ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2 162 1544 2304 + 49,22 % 

t. sk. bērni 733 509 831 + 63,26% 

Fiziskais apmeklējums 15539 18248 22845 +25,19% 

t. sk. bērni 4356 4243 9187 +116,52 % 

Virtuālais apmeklējums 

(bez sociālajiem tīkliem) 
19846 27226 26100 - 4,14 % 

Izsniegums kopā 44217 58352 49435 -15,28 % 

t. sk. grāmatas 34236 47270 33515 - 29,1 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 9922 10905 13428 + 23,14 % 

t. sk. bērni līdz 18.g. 8364 10007 13402 + 33,93 % 

Lietotāji % no iedzīvotāju skaita 

apkalpes zonā 
33 24 37 +54,17% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 69 48 80 +66,67% 

Iedzīvotāju skaits  

(Preiļu pilsēta) 
6 528 6 404 6304 -1,56% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1056 1050 1033 -1,62% 

  

Pārskata periodā ir būtiski palielinājies aktīvo reģistrēto lasītāju skaits, ir samazinājies 

grāmatu izsniegums, bet palielinājies periodisko izdevumu izsniegums. To ietekmējuši vairāki 

faktori. Viennozīmīgi Covid-19 pandēmija arī šī pārskata perioda sākumā bija noteicošais 

faktors, kas lika iedzīvotājiem izvērtēt vai apmeklēt bibliotēku pandēmijas laikā. Joprojām tika 

http://www.preilubiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/preilubiblioteka/
https://www.facebook.com/preilubiblioteka
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biežāk novērota tendence, ka viens bibliotēkas apmeklētājs ņem vairāk grāmatu un nogādā tās 

radiem, draugiem un paziņām, lai mazinātu viņu saskarsmi un saslimšanas iespējas. 

2022. gadā Preiļu GB elektroniskajā lasītāju datubāzē BIS ALISE reģistrēti 2304 aktīvie 

bibliotēkas lietotāji. Salīdzinot ar 2021. gadu, aktīvo reģistrēto lietotāju skaits ir palielinājies 

par 760 lietotājiem. 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 e-

pastu), maksas pakalpojumu izmantotāji (visbiežāk — dokumentu kopēšana). Tādi apmeklētāji, 

kuri elektroniskajā lasītāju datubāzē BIS ALISE atzīmēti kā „nepazīstamie”, pārskata periodā 

bija 1663, kas ir par 103 mazāk nekā 2021.gadā. 

2022. gadā bibliotēkas fiziskais apmeklējums ir 22845, no tiem 13658 pieaugušie, 9187 

bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Kopējais apmeklējums ir palielinājies par 25% — 

salīdzinājumā ar 2021. gadu tas ir par 4597 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. 

Analizējot darbu virtuālajā telpā, jāatzīmē, ka sociālajos tīklos ievietotās informācijas 

apjoms un kvalitāte ar katru gadu palielinās. Pārskata periodā turpinājām darboties Facebook, 

draugiem.lv, Instagram un TikTok sociālajos tīklos.  

2022. gadā pie datoriem tika reģistrēti 659 datorlietotāji, datorapmeklējums - 2065 

pieaugušo literatūras nodaļā un BLN - 891. Tas nozīmē, ka vidēji dienā bibliotēkas datorus 

izmantoja 10 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, 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 Wi-

Fi pakalpojuma izmantotājus, protams, nevar identificēt, taču, 2022.gadā darbinieki ir 

atzīmējuši 30 Wi-Fi apmeklētājus un 138 apmeklējumu tiem 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 2022. gadā ir 49 435 eksemplāri. Analizējot literatūras 

izsniegumu pa valodām, atklājas, ka 80 % lietotāju lasa latviešu valodā, 16 % lasa krievu 

valodā, 1 % lasa latgaliešu valodā un 3 % 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. 
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Bibliotekāro procesu automatizācija ir ļāvusi uzlabot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, 

kvalitāti un operativitāti. 

 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi — kopaina, piemēri, vērtējums 

Pārskata periodā Preiļu GB uzturēja un pilnveidoja tradicionālos pakalpojumus kā arī 

meklēja sadarbības partnerus, lai iedzīvotājiem piedāvātu kvalitatīvākus jau esošos 

pakalpojumus un atdzīvinātu piemirstās iespējas. Iedzīvotājiem un bibliotēkas apmeklētājiem 

tika piedāvātas arī jaunas iespējas. 

Tika iesākts produktīvs darbs ar sabiedrību, nodrošinot, lai bibliotēka būtu vietējās 

kopienas satikšanās, domu apmaiņas, iedvesmas, radošuma, sevis pilnveidošanas vieta. Iepriekš 

minēto raksturo tradicionālie Preiļu GB rīkoto aktivitāšu bloki:  

 Informatīvie semināri un izglītojošas lekcijas pieaugušajiem un jauniešiem 

(piemēram, tikšanās ar Ansi Bogustovu, Eiropas pēcpusdiena jauniešiem); 

 Lasītveicināšanas programmas bērniem, jauniešiem un vecākiem; 

 Radošās darbnīcas sadarbībā ar Preiļu novada Labklājības pārvaldi, mazajiem 

uzņēmējiem; 

 Stāstu vakari un stāstu darbnīcas (sadarbībā ar UNESCO LNK Stāstu 

bibliotēkām); 

 Viktorīnas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem (gan tiešsaistē, gan klātienē); 

 Pieredzes braucieni uz citām Latvijas pašvaldībām kopā ar sadarbības 

partneriem un aktīvākajiem bibliotēkas lasītājiem; 

 bibliotēkas krājuma popularizējošās izstādes (gan tematiskās, gan jaunāko 

gāmatu, gan autoru izstādes), 

 ekskursijas un mācību stundas (jauno kompetenču ietvaros) bibliotēkā, 

 klātienes tikšanās ar sabiedrībā populāriem, atzītiem rakstniekiem, autoriem un 

citām personībām (Zane Daudziņa, Kārlis Kazāks, Ingunu Baueri u.c.). 

 

Jauninājumi  

 Sarunu, dialogu pēcpusdiena ar iedzīvotājiem “Dialogu aplis Preiļos” par 

aktuāliem jautājumiem (sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju 

Latvijā, Sarunu festivālu LAMPA); 

 Bibliomāta pakalpojums - bibliotēkā pasūtīto izdevumu saņemšana un nodošana 

jebkurā laikā, 

 Licencētu interešu izglītības programmu piedāvājums: 

 Datorapmācība (pieaugušajiem bez priekšzināšanām un ar 

priekšzināšanām); 

 Informācijas meklēšana tiešsaistes datu bāzēs (jauniešiem un 

pieaugušajiem); 

 Lego robotika (6+ un 9+ vecuma grupām). 

 Izzinoša viktorīna “Mini pa trim bibliotēkā” (jautājumi par un ap bibliotēku, 

literatūru, latviešu autoriem, novadniekiem u.tml.), 

 Jaunas rubrikas Preiļu GB Facebook lapā “Mūsu novadnieki: Par viņiem 

raksta”; “Preiļu novads preses slejās”. 
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 Bibliotēkas iziešana no telpām, piedaloties jaunos izaicinājumos: Tūrisma 

Autorallijs, izzinoša pastaiga “Dzīvo zaļi!” pa Geļenovas parku. 

 Mazo uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku Ziemassvētku tirdziņš bibliotēkas 

telpās sadarbībā ar pašvaldības uzņēmējdarbības centru. 

Secinājumi 

 Iedzīvotāji vēlas saņemt kvalitatīvus, interesantus pakalpojumus un tikšanās ar 

ievērojamām, sabiedrībā atzītām personībām.  

Tāpat atsevišķa daļa iedzīvotāju vēlas, lai bibliotēkas pakalpojumi, iespējas vairāk būtu 

modernizētas un viņu pieprasījums pēc iespējas ātrāk tiktu apstrādāts, bet tajā pašā laikā 

saglabājot pakalpojuma kvalitāti. 

Tradicionālās radošās darbnīcas tiek labi apmeklētas un iedzīvotājiem ir interese par 

tām, bet tikpat liela interese ir arī par moderno tehnoloģiju radošajām darbnīcām (piemēram, 

3D līmes pistoļu radošās darbnīcas, lego un robotikas nodarbības).  

Bibliotēkas lasītāju vidū arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc izdevumiem ar 

lieldruku, tāpat arī ir neliela interese par klausāmgrāmatām.  

Spēles (gan tradicionālās, gan digitālās) ieņem zināmu lomu kopienas saliedēšanā, gan 

attīsta lasītveicināšanu, gan rada interesi par lasīšanas procesu. Šīs prasmes tiek attīstītas, gan 

iepriekš lasot vajadzīgo literatūru, informāciju, gan pašā spēles procesā. 

Covid - 19 situācijas ieviestās pārmaiņas bibliotēkas pakalpojumos: 

 pārskata perioda sākumā turpinājās vairākas nodarbības, pasākumi, semināri Zoom 

platformā; 

 tika ierīkota āra aktivitāšu zona ģimenēm ar bērniem; 

 bibliomāta iegāde. 

Moderno tehnoloģiju ienākšana bibliotēka, jau sen nav nekas jauns, taču laikam ejot arī 

lasītāju interese un pieprasījums pēc jauniem pakalpojumiem, iespējām pieaug. Kā piemēram, 

no iedzīvotāju puses ir izskanējušas vēlmes pēc apmācībām, lekcijām par dronu pilotēšanu, 

filmēšanu ar droniem. Tāpat bibliodroni, biblioroboti un chatboti nav tāla bibliotēku nākotne, 

bet gan drīza bibliotēku iespēja. 

 

5.3. Bibliomāts (grāmatu pakomāts) 

2022.gada septembrī pie bibliotēkas tika uzstādīta drukāto izdevumu 

saņemšanas/nodošanas iekārta “Pakomāts” jeb Bibliomāts, kas ļauj bibliotēkas lietotājiem 

saņemt un nodot grāmatas, un citus izdevumus arī pēc bibliotēkas darba laika vai brīvdienās un 

svētku dienās. Bibliomāts pieejams visiem Preiļu Galvenajā bibliotēkā reģistrētajiem 

lietotājiem. Lai pakalpojuma izmantošana lietotājiem būtu ērtāka, tika izstrādāta drukāto 

izdevumu saņemšanas/nodošanas bibliomāta lietošanas instrukcija. Instrukcija tika publicēta 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, bet bibliotēkā piedāvāta arī drukātā veidā. 2022.gadā bibliomāts 

darbojās 107 dienas. Grāmatas bibliomātā tika ievietotas 43 reizes, pakalpojumu izmantoja 29 

lasītāji. Izlasītās grāmatas bibliomāta nodošanas nodalījumā lasītāji visbiežāk ievietoja 

brīvdienās un metodiskajās dienās, kad bibliotēka lasītājus klātienē neapkalpo. Bibliomāta 

pakalpojumu vienlīdz aktīvi izmantoja gan Pieaugušo, gan Bērnu literatūras nodaļas lasītāji. 

 

 

 



Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  23 

 

5.4. E-grāmatu bibliotēka 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

  2020 2021 2022 

E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits kopā 

179 228 243 

E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits pārskata periodā 

91 49 15 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums kopā 832 1275 1486 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums pārskata 

periodā 

619 443 211 

 

“3td.lv” e-grāmatu bibliotēka ir valsts finansēts pakalpojums, kas reģistrētiem 

pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā lasīt e-grāmatas tiešsaistē izmantojot viedās 

tehnoloģijas – tālruni vai datoru. Kopš 2019.gada, kad tika atklāta e-grāmatu bibliotēka, 

www.3td.lv, lasītāju izvēlei pieejamas vairāk kā pustūkstotis e-grāmatu latviešu valodā. 

Informācija par pakalpojumu ir pieejama Preiļu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē 

www.preilubiblioteka.lv/ un bibliotēkas sociālajos tīklos. Lai lasītājiem atgādinātu par iespēju 

saņemt un lietot e-grāmatu bibliotēkas pakalpojumus, bibliotēkas mājaslapā un bibliotēkas 

sociālo mediju lapās regulāri tiek publicēta gan Preiļu GB, gan Kultūras informācijas sistēmu 

centra sagatavotā informācija. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir pieejama informatīvā lapa 

– pamācība, arī individuālās sarunās lasītājiem tiek stāstīts par “3td e-grāmatu bibliotēkas” 

grāmatu klāstu, autorizācijas datu saņemšanas un reģistrēšanās iespējām. 

Statistikas dati par e-grāmatu bibliotēkas izmantošanu tiek saņemti no KISC. Statistika 

par pārskata gadu ir apkopota (atbilstoši ALISEs instancei) tikai par visu Preiļu reģionu kopā. 

Kopīgie Preiļu reģiona bibliotēku rezultāti 31.12.2022: “3td e-grāmatu bibliotēkas” 

lasītāju skaits – 243, e-grāmatu izsniegums – 1486. Lietotāju skaits pārskata periodā – 15, e-

grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata periodā – 211. 

Lai arī e-grāmatu bibliotēkā pieejamo grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts un tiek 

pilnveidoti izmantošanas noteikumi, tomēr, kā liecina KISC sniegtie statistikas dati, “3TD e-

grāmatu bibliotēku” izmanto tikai neliela daļa no Preiļu reģiona bibliotēkās autorizēto lietotāju 

skaita. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, ievērojami samazinājies gan 

jaunu e-grāmatu bibliotēkas lietotāju skaits, gan izsniegumu skaits. Lielāka interese par šo 

pakalpojumu bija vērojama tikai Covid-19 pandēmijas laikā, kad bibliotēkas bija slēgtas 

apmeklētājiem. Preiļu reģiona un Preiļu GB lasītāji joprojām klasiskā formāta grāmatas atzīst 

par lasīšanai ērtākām. 

http://www.3td.lv/
http://www.3td.lv/
http://www.preilubiblioteka.lv/
http://www.preilubiblioteka.lv/
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Bibliotekāriem arī turpmāk jāturpina aktīvs darbs, lai popularizētu “3TD e-grāmatu 

bibliotēku” un informētu lietotājus par e-grāmatas izmantošanas iespējām. 

  

5.5. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

2022.gadā apjomīgāka lasītāju interešu izpēte netika veikta. Bibliotēkas tīmekļa vietnē 

tika uzdoti ekspresjautājumi par atsevišķiem bibliotēkas jautājumiem, aktivitātēm: 

 Vai Jūs pievērsiet uzmanību bibliotēkā izliktajām tematiskajām izstādēm? 

 Ar ko tev asociējas Čehija – ES Padomes prezidentvalsts 01.07.2022. – 31.12.2022.? 

 Vai tu plāno piedalīties Eiropas eksāmenā? 

 Kur iegūstat informāciju par bibliotēkas aktualitātēm? 

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. 

Atsevišķiem bibliotēkas lasītājiem ir vēlme, lai klātienes pasākumi tiktu translēti arī 

Facebook tiešraidēs. Bibliotēka ne vienmēr var nodrošināt šādu iespēju, jo rodas tehniskas 

dabas problēmjautājumi: nav kvalitatīva skaņa, nav kvalitatīvs apgaismojums, nav kvalitatīvs 

tiešraides video. Zināmā mēra problēmu rada arī fakts, ka ne vienmēr pasākumu dalībnieki 

vēlas, lai viņi tiktu filmēti. 

 Nākotnē ir jādomā par tehnisko nodrošinājumu, lai tiktu piedāvātas kvalitatīvas 

tiešraides bibliotēkas sociālajos kontos.  

Preiļu GB un BLN atsauksmju grāmatā vairāki 

lietotāji - gan bērni, gan pieaugušie - ir izteikuši 

atzinību par bibliotēkas mājīgo vidi un plašo, 

interesanto piedāvājumu klāstu, kā arī par saturīgi 

interesantiem pasākumiem. 

Pārskata perioda sākumā tika veikta aptauja “Meklējam stāstniekus!”, kurā aicinājām 

brīvprātīgi pieteikties par stāstnieku vai pieteikt kādu sev zināmu stāstnieku. Aicinājām arī 

aizpildīt informāciju par tēmām, par kurām labprāt vēlētos stāstīt stāstus. Sākumā pieteicās tikai 

4 iedzīvotāji, bet kopumā gada laikā iesaistījās un aktīvi darbojas 11 stāstnieki. Visos 

pasākumos kopumā šogad ir piedalījies 31 stāstnieks (no tiem 9 bērni). 

2023.gadā plānojam veikt aptauju Preiļu novada iedzīvotājiem par bibliotēkas 

pakalpojumiem, bibliotēkas darbiniekiem, iedzīvotāju vēlmēm un interesēm. 
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Jaunu lasītāju piesaiste notiek dažādojot pasākumu piedāvājumu: respektīvi uzrunājot 

atsevišķas mērķgrupas. Vairāk lasīt nodaļā: Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju 

mērķgrupām vai interešu grupām. 

 

5.6. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

Ārējo apkalpošanas punktu nav. 

 

5.7. 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 2022.gadā turpinājās grāmatu piegāde uz mājām cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

2022.gadā šo pakalpojumu regulāri izmantoja 14 cilvēki. Darbinieks kurš piegādāja grāmatas 

senioriem uz mājām ievēroja visus epidemioloģiskos piesardzības pasākumus: dodoties pie 

klienta viņu iepriekš brīdināja, lietoja roku dezinfekcijas līdzekļus un sejas aizsargmasku. 

Maināmās grāmatas tika savlaicīgi ievietotas maisiņos, tādejādi samazinot tiešā kontakta 

iespējamību. 

 

5.8. 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 skolēni, gan 

bezdarbnieki u.c. 

Aktualizējam arī pakalpojumu par grāmatu piegādi uz mājām. Šo pakalpojumu izmanto 

galvenokārt seniori, cilvēki ar kustību traucējumiem, kā arī nākuši klāt jauni lietotāji, kuru 

dzīves vieta ir ārpus pilsētas un, kuri nav Preiļu novada iedzīvotāji. 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 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. 

Pārskata gadā, no janvāra līdz novembra mēnesim, Preiļu GB telpās notika Valsts 

ieņēmumu dienesta konsultācijas, klientu apkalpošana klātienē vienu dienu mēnesī. Pēc šīm 

konsultācijām pieprasījums bija liels, diena VID darbiniekam bija noslogota pilnībā. 

 

Bibliotēkas darbība UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā. 

Darbošanās Stāstu bibliotēku tīklā dažādo pasākumu piedāvājumu iedzīvotājiem, 

apvieno, sasauc kopā konkrētus interesentus, kam šāda veida tikšanās iet pie sirds. Rīkojot 

šādus pasākumus tiek stiprinātas stāstīšanas tradīcijas, apkopoti un saglabāti atmiņu, dzimtu, 

tradīciju stāsti, iedzīvotāji vienlaikus var gan atpūsties, gan izglītoties.  

Stāstu, sarunu vakaru galvenais mērķis ir stiprināt vietējo kopienu un piederības sajūtu, 

apzināt un saglabāt kultūras mantojuma vērtības, veicināt un attīstīt stāstu stāstīšanas tradīcijas 

iedzīvotāju vidū, attīstot starppaaudžu dialogu. 
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Pārskata periodā UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā Preiļu GB notika 6 stāstniecībai veltīti 

pasākumi un aktivitātes. Stāstnieku kopā “Stuosti” aktīvi darbojas 11 stāstnieki, gada laikā 

kopumā ir piedalījies 31 stāstnieks (no tiem 9 bērni), ir piedalījies viens ansamblis un viena 

dziedātāja. Izstāstīti 44 stāsti un 10 dziesmās izdziedāti stāsti. 

Gada sākumā tika veikta aptauja un uzsaukums presē, bibliotēkas sociālajos tīklos, 

mājas lapā, ar aicinājumu iesaistīties stāstnieku kustībā. Atsaucās vien 4 stāstnieki, kuri arī 

izteicās par to, kādos virzienos būtu gatavi dalīties ar saviem stāstiem. 

Par godu pasaules pasaku stāstīšanas dienai Preiļu 1. pamatskolas 1.b klases skolēniem 

notika stāstnieku pasaku rīts "Pasaka man pasaka". Pasaku rītā skolēni gan klausījās un skatījās, 

gan iesaistījās grāmatu "veļas dienā". Radošs un darbīgs bija stāstu rīts. Izstāstīti divi stāsti no 

stāstnieces Vilhelmīnes Jakimovas un 6 pasakas no bērniem. Iegūts viens dižā stāstnieka tituls.  

Pasaules stāstu stāstīšanas dienai tika veltīts Stāstu vakars “Pazaudētais un atrastais”. 

Dzirdējām atšķirīgus un piesātinātus stāstus. Stāstu vakars klātesošajiem lika aizdomāties, ka 

varam atrast un ieraudzīt to, kas nav acīmredzams, bet jūtams. To, ko ikviens dēvē par rutīnu, 

caurvijas ar jauniem atradumiem, zaudējumiem, piedāvājumiem un iespējām. Pasākuma 

formāts bija neformāls, veltīts sarunām par atradumiem un zaudējumiem katra personīgajā 

dzīvē un sabiedrībā kopumā. 

Lai solidarizētos ar Ukrainas tautu, izteiktu atbalstu, uzklausītu un vienkārši būtu blakus 

grūtā brīdī, maija sākumā Preiļu iedzīvotāji, stāstnieki un Ukrainas iedzīvotāji (kuri uz laiku un 

uz pastāvīgu dzīvošanu bija apmetušies Preiļos), tika aicināti uz Stāstu vakaru “Stāsti Ukrainai”. 

Izskanēja stāsti par mieru, par spēku un drosmi, par mājām, par mātēm un bērniem, par sāpēm 

un netaisnību. Tie bija aizkustinoši un smeldzīgi stāsti. Arī skarbi stāsti. Brīžiem stāstniekiem 

aizlūza balss vai acs kaktiņā iemirdzējās asara. Klātesošo Ukrainas iedzīvotāju sejās bija lasāms 

gan aizkustinājums, gan pateicība, gan neizmērojamas ilgas pēc mājām. Ukraiņi no visas sirds 

pateicas ikvienam Preiļu un Latvijas iedzīvotājam par atbalstu, par jauko uzņemšanu un 

palīdzību. Smeldzīgo stāstu vakaru papildināja skanīgas ukraiņu dziesmas, kuras izpildīja 

Preiļu sieviešu vokālais ansamblis “Kaļinuška”. 

Labs stāsts ir viens no veidiem kā palikt atmiņā ikvienā dzīves situācijā - gan pasākumā, 

gan tikšanos brīžos, gan atbildīgās sarunās. Lai radītu izcilu stāstu, ir jāzina dažādas nianses, 

tāpēc tika organizēta stāstu darbnīca, kurā tika izklāstīti praktiski ieteikumi, kam būtu jāpievērš 

uzmanība, lai izdotos izcils stāsts un lai klausītājam patiktu to klausīties. Pēc praktiskās 

nodarbības katram meistarklases dalībniekam bija iespēja iegūtās zināšanas pielietot praksē, 

izklāstot stāstījumu par savas bērnības fotogrāfiju, kura bija līdzi paņemta.  

Darbnīcas noslēgumā ikviens saņēma arī informatīvo materiālu ar stāstu veidošanas 

pamatnosacījumiem un ieteikumiem kā būt labam stāstniekam. 

Pārskata perioda beigās stāstu pasākumu cikls tika noslēgts ar vēstules rakstīšanu 

līdzcilvēkam vai Ziemassvētku vecītim, kuras tika iesniegtas bibliotēkas īpašajā vēstuļu pastā 

un vēlāk arī nolasītas stāstu vakarā. Aicinot rakstīt vēstules, mērķis bija atdzīvināt sen aizmirsto, 

iepriecināt, iedvesmot līdzcilvēku, vēstules rakstītājam uzlikt uz papīra savu stāstu, pārdomas. 

Tika saņemtas 3 bērnu vēstules un 11 pieaugušo vēstules. Stāsti bija ļoti dažādi: sirsnības un 

pateicības pilna vēstule mammai, bērna lūgums Ziemassvētku vecītim par kopā būšanas laiku 

ar vecākiem, stāsti dzejā ar uzrunu līdzcilvēkiem dalīties, nebūt skaudīgiem un īgniem, vairot 

un radīt labo, vēstule senam bērnības draugam. Vēstuļu stāstus papildināja 70.gadu vēstule, 

kura izcēlās ne tikai ar sirsnību un mīlestību, bet arī ar māksliniecisko noformējumu. 
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Ikvienu stāstu vakaru papildināja arī muzikālie priekšnesumi, lai radītu īpašu auru un 

atmosfēru.  

Lai Preiļu novada stāstnieku kopai piešķirtu savu 

identitāti, tai tika dots nosaukums “Stuosti” un izveidots savs 

logo. Logotipa pamatā izmantoti kopienu raksturojoši 3 

atslēgvārdi: sarunas ikona, vārds "stāsti" latgaliski, kas 

apliecina piederību lokācijai, latgaliskajam un, savukārt, 

daudzpunkte raksturo nebeidzamos stāstus. Tāpat stāstnieku 

kopienas identitātes atpazīšanā tika izveidots sauklis: Esi kustībā STUOSTI!. Sauklis raksturo 

būt ikvienam kustībā - darboties un radīt stāstus un otra nozīme - kā aicinājums iestāties 

stāstnieku apvienībā ar nosaukumu “Stuosti”. 

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. 

Pieaugušo nodaļas darbs ir virzīts uz to, lai bibliotēkas piedāvātais pakalpojumu klāsts 

atbilstu visām lasītāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu krājumu un pasākumu kopumu. 

2022.gadā, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, arī Preiļu pilsētā ir izmitināti bēgļi no Ukrainas. 

Bibliotēkas abonementa pakalpojumus aktīvi izmantoja 12 ukraiņu bēgļi. 

 

5.9. Digitāli radīta satura piedāvājums, saglabāšana, uzskaite 

Digitāli radītais saturs Preiļu GB netiek uzskaitīts. Bibliotēkas tīmekļa vietnē un 

sociālajos tīklos ir foto galerija, kur tiek ievietotas bibliotēkā notiekošo aktivitāšu fotogrāfijas, 

video ieraksti. 

 

5.10. 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 5401 uzziņas un konsultācijas, 

kopēti, izdrukāti, skenēti 1905 dokumenti un nosūtīti 109 elektroniskie dokumenti. Joprojām 

visvairāk lietotāji interesējušies par grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu, rezervēšanu, par 

izdevumu pieejamību. Samazinājies pieprasījums par autorizācijas datu piešķiršanu, lai 

pieslēgtos 3TD e-grāmatu bibliotēkai, tomēr autorizētie lietotāji aktīvi izmanto izdevumu 

pasūtīšanu un pieprasījumu pagarinājumu attālināti. Joprojām lietotāji lūdz palīdzību dažādas 

ikdienišķas informācijas meklēšanā - adreses meklēšana kādā no pilsētām, dažādu iestāžu 

telefona numura atrašana, ārstu/speciālistu kontaktus, frizētavu, veikalu, salonu informācijas 

meklēšanu. 

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, piekļuve un izdruku veikšana no DataMed, Gulbja laboratorija, 
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internetbankām, e-pasta. Aktualizējušies pakalpojumi, kurus var pieprasīt un saņemt attālinātā 

veidā, pieslēdzoties e-pakalpojumam ar Latvija.lv. Aktīvi tika pieprasīta palīdzība dažādu 

iesniegumu aizpildīšanā, uzturēšanās atļaujas, pieteikumi energoresursu atbalstam. Gados 

vecākiem cilvēkiem sniegta palīdzība mobilo viedierīču izmantošanā, kā arī palīdzība ikmēneša 

gāzes skaitītāju rādījumu iesniegšanā. 

Joprojām aktuāla problēma ir seniori ar zemu motivāciju un nepietiekošām zināšanām 

par e-vidi. Neskatoties uz to, viņi ir palikuši drošāki internetbankas pakalpojumu izmantošanā, 

pārliecinātāki tomēr viņi jūtas, kad bibliotekārs sniedz atbalstu. Bibliotekāriem nākas būt 

starpniekiem 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 pārskaitījumi u.c.  

Nozaru literatūras abonementā sniegtas gan adresālās, gan tematiskās, gan precizējošās 

uzziņas. Kopumā pārskata periodā nozaru literatūras abonementā sniegtas 1089 uzziņas, kur 

populārākās ir tieši adresālās un tematiskās uzziņas. Pēc uzziņu tematikas var spriest, kādās 

nozarēs studē Preiļu novada jaunieši - populārākās jomas ir medicīna, pedagoģija, 

jurisprudence. Tika meklēti un atrasti materiāli par mūzikas terapiju un valodas dziedināšanu 

ar mūziku, par medijiem un medijpratību, mākslas metodiku sākumskolā, apiterapiju, 

medicīnas ierīču dezinfekciju un apstrādi, liellopu slimībām, simboliem mākslā, apgaismību 

mūsdienās u.c. interesantām tēmām. Pozitīvi vērtējama ne tikai skolēnu un studentu interese 

par dažādām tēmām, bet arī citu bibliotēkas lietotāju pašizglītošanās un pilnveidošanās, atklājot 

sev jaunus hobijus un meklējot par tiem padziļinātu informāciju. Bibliotēkas darbinieks mācās 

kopā ar lietotājiem un uzzina, kas ir galvanizācija un dianētika, meklē informāciju par 

iekšdedzes dzinējiem, krāšņu mūrēšanu, zeķu rakstiem, latviešu spēka dziesmām, pētīta Preiļu 

un Dienvidlatgales tautastērpus, sniedz uzziņas par ekobūvmateriāliem, dziedniecību Latvijā 

un dzīvi pēc nāves.  

Lietotājiem bieži tika sniegtas konsultācijas - atbildes uz konkrētiem jautājumiem: kā 

lietot LNB elektronisko kopkatalogu, kā izdrukāt dokumentu no e-pasta, kādi dokumenti 

nepieciešami naturalizācijai, kā aktivizēt bankas karti, kā iesniegt pieteikumu apkures 

izdevumu kompensācijai? 

Uzziņu un konsultāciju izpildē izmantoti gan tradicionālie bibliotēkas resursi - 

bibliotēkas nozaru literatūras krājums, gan LNB katalogs, gan interneta resursi - abonētās 

datubāzes, LNB digitālā bibliotēka u.c. interneta resursi. 

Kā liecina visas iepriekš uzskaitītās tēmas, bibliotēkas darbiniekiem uzziņu un 

konsultāciju sniegšanas darbs reizēm var būt arī izaicinājums. Lai spētu nodrošināt kvalitatīvu 

šādu uzziņu un konsultāciju izpildi, bibliotekāram jābūt spējīgam orientēties teju visās nozarēs, 

pārzināt jaunākās tehnoloģijas, jābūt gatavam nemitīgi pilnveidoties. Turklāt ir svarīgs arī 

izpildes ātrums - lietotājs sev vajadzīgo informāciju vēlas saņemt uzreiz, tajā brīdī un vietā, kur 

tobrīd atrodas. 

Informācija par šo tēmu apkopota arī pārskata sadaļā “8.NOVADPĒTNIECĪBAS 

DARBS”. 
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Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) un Europe Direct informācijas 

punkta (EDIC) darbība  

Uzziņas un konsultācijas tika sniegtas arī Eiropas Savienības informācijas punktā. 

Pieprasīto uzziņu skaits bija salīdzinoši neliels. Tas skaidrojams ar to, ka pieaug lietotāju 

medijpratība un datorprasmes kopumā. Pārskata periodā sniegtas konsultācijas un uzziņas par 

sekojošām tēmām: 

 Kā iesniegts sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā,  

 Ženēvas Konvencija par bērnu tiesībām, 

 Jaunatnes vērtības Eiropā, 

 Latvija un ES - izaicinājumi, 

 Mājdzīvnieku aizsardzība Eiropā, 

 Ekotūrisms Latvijā un Eiropā, 

 Esejas par Eiropas Savienību.  

Informācija par ES vērtībām apmeklētājiem sniegta arī izstāžu veidā. Pārskata periodā 

tās bija informatīvas izstādes par Eiropas Padomes 2022. gada prezidentvalstīm (Francija un 

Čehija) un to darba prioritātēm, kā arī tematiskās izstādes, veltītas Pasaules ūdens dienai, 

Eiropas dienai, Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai. 

Pārskata periodā Preiļu GB piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā ”Europe 

Direct” informācijas centrs Austrumlatgalē 2021–2025”, rīkojot aktivitātes, lekcijas un 

apmācību seminārus.  

Pārskata periodā EDIC Austrumlatgalē projekta ietvaros Preiļos tika organizēti pieci 

pasākumi: 

 Digitālās nedēļas lekcija un praktiskā nodarbība bibliotēku darbiniekiem “Radošums 

digitālajā vidē”; 

 Pasākums un praktiskā nodarbība “Dārza ainava pilsētvidē un mazdārziņā”; 

 Pasākums jauniešiem “Dzīvo zaļi” ar izbraukumu uz Geļenovas parku, izzinošu 

pastaigu un aktīvo atpūtu pie ugunskura; 

 Pasākums jauniešiem “Restarts” ar neformālām āra apmācībām “Identitāte. Personība. 

Karjera.” un diskusiju, pieredzes apmaiņu “Erasmus+ ietekme uz manu personības 

izaugsmi”; 

 Preiļu pilsētas svētku ietvaros notika pasākums bērniem un jauniešiem “Eiropas 

pēcpusdiena jauniešu stilā” ar radošo darbnīcu “Izgatavo savu mūzikas instrumentu”, 

LABORATORIUM.LV zinātnisko teātri, stila darbnīcu “Latvju raksti ar hennu”. 

 

5.11. Bibliotēkas izglītojošā darbība 

Mācību un profesionālās sadarbības centrs 

Mācību un profesionālās pilnveides centra darbības pamatā ir neformālās apmācības 

novada iedzīvotājiem, kā arī metodiskā un konsultatīvā darba aktivitātes Preiļu reģiona 

bibliotekāriem. 

2022.gadā mācību un profesionālās pilnveides centrā tika izstrādātas un Preiļu izglītības 

pārvaldē 12.09.2022. licencētas 3 interešu izglītības programmas uz diviem gadiem: 

1. Datorzinības. Mācību programma ir piemērota gan iesācējiem bez priekšzināšanām, 

gan arī lietpratējiem, kuri vēlas apgūt ko jaunu vai papildināt esošās zināšanas un 

prasmes. Īpaši tiek aicināti seniori. 



Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  30 

 

Programmas pamatā ir 2 līmeņi: 

 Datorzinības bez priekšzināšanām - 14 akadēmiskās stundas. 

 Datorzinības ar priekšzināšanām - 22 akadēmiskās stundas. 

2. Informācijas meklēšana tiešsaistes datu bāzēs. Programma tiek piedāvāta 

pieaugušajiem, bet īpaši tiek uzrunāti jaunieši, skolēni (novada un kultūrvēstures 

pētnieki). Programmu noklausīties tiek piedāvāts 1 akadēmiskās stundas laikā. 

3. Lego robotika. Nodarbību dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja interesantā un 

aizraujošā veidā apgūt robotikas pamatus. Programmu piedāvā apgūt divās vecuma 

grupās: 

 6+ vecuma grupā – 24 akadēmiskās stundas. 

 10+ vecuma grupā - 24 akadēmiskās stundas. 

Pēc katras programmas apguves tiek izsniegts mācību un profesionālās pilnveides 

centra APLIECINĀJUMS. 

2022.gadā Digitālās nedēļas ietvaros Zoom platformā notika 8 akadēmisko stundu 

lekcija un praktiskā nodarbība “Radošums digitālajā vidē”, kurā kā lektores piedalījās 

bibliotēkas darbinieces: 

1.Ilona Skorodihina. Aizņemtās dzīves organizēšana – vienkāršojiet plānošanu, 

koplietojot savu pieejamību: 

 2022. gada Eiropas prioritātes. 

 Outlook paveic vairāk, lai jūs varētu paveikt vairāk. 

 Izveido savu aptauju - ātri un vienkārši. 

2.Egija Gribuste. Vizuālais saturs sociālajos tīklos: 

 Grafiskais dizains un fotogrāfija. 

 Prezentatīvo materiālu izstrāde. 

3. Ilga Lozda. Praktiskā nodarbība “Grafiskā dizaina platforma Canva” 

 Pirmie soļi iesācējiem sociālo tīklu reklāmas materiālu veidošanā. 

Apliecinājumus par dalību seminārā ieguva 18 dalībnieki. 

 

Pārskata periodā sadarbībā ar bibliotēkas metodisko centru bibliotekārajiem 

darbiniekiem tika organizēti semināri un izglītojošas lekcijas: 

25.februārī 3 stundu seminārs, kuru noklausījās 18 dalībnieki: 

 Preiļu novada stratēģiskais plāns un bibliotēku darba plāni. Preiļu novada 

pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare. 

 Dokumentu aprite centralizētajā sadarbības modelī. Preiļu GB vadītāja Ilona 

Skorodihina. 

30.septembī 5 stundu seminārs, kuru noklausījās 15 bibliotekārie darbinieki: 

 Gada pārskata forma, darbs MS Word. Preiļu GB metodiķe Egija Gribuste. 

 BIS ALISE, Kopkatalogs. Preiļu GB sistēmbibliotekāre Benita Ivdre. 

28.oktobrī 5 stundu seminārs publisko un skolu bibliotekāriem, kuru noklausījās 18 

dalībnieki: 

 Darbs ar bērniem un jauniešiem. Preiļu brīvās skolas skolotāja Sanita Šuķe-

Rasima ar tēmu “Bibliotēka. Skola. Bērns, jaunietis.” sniedza iedvesmu 

darbam ar bērniem lasītprasmes veicināšanai gan skolā, gan bibliotēkā, kā arī 

runāja par iespējām sadarboties.  
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 “Latviešu grāmatai 500” Preiļu GB metodiķe Egija Gribuste. 

 Sabiedrības garīgās veselības speciāliste Ineta Vanaga ar tēmu “Laika un 

darbu plānošana” (semināram veltītā prezentācija tika vērota tiešsaistē, Zoom 

platformā) sniedza praktiskus padomus jaunu paradumu ieviešanai un laika 

plānošanai. 

2022.gadā izveidojusies aktīva sadarbība ar Preiļu novada izglītības pārvaldes 

pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciālisti Solvitu Ķiberi. No 3.-7.oktobrim 

pieaugušo izglītības nedēļas “Mūžizglītība. Dzīves prasmes. Veselība.” ietvaros Preiļu GB, 

Rušonas TN, Upmalas pagasta pārvaldē notika informatīvas lekcijas trīs stundu garumā. 

Interesentiem tika piedāvātas tēmas: 

1. „Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība 

cilvēka mūža laikā.” IP izglītības speciālists SOLVITA ĶIBERE. 

2. „NVA piedāvājumi novada iedzīvotājiem” NVA karjeras konsultants – INGA 

PUTĀNE. 

3. „Jaunās tendences veselības profilakses jomā. Uzturs, fiziskas aktivitātes, skaistums un 

labklājība” uztura un sporta trenere LILITA KIVLENIECE. 

4. „Resursi un piedāvājumi interešu izglītībai” Preiļu Galvenās bibliotēkas mācību centra 

vadītāja ILGA LOZDA. 

5. Praktiskā nodarbība ar INTU REČU. 

Kopā tos apmeklēja 45 interesenti – māmiņas ar bērniem, skolotājas, pārvaldes 

darbinieki, pensionāri, bezdarbnieki. Notika arī praktiskā darbošanās Intas Rečas vadībā. 

Dalībnieki uzdeva dažādus sev interesējošus jautājumus katram lektoram, kā arī tika 

izteikta vēlēšanās apgūt digitālās prasmes organizējot apmācību kursus uz vietas pagastos.  

Gandrīz katrs pasākums nav iedomājams bez interaktīvās tāfeles, kuru arvien aktīvāk 

izmanto bibliotekāri, veidojot dažādas interaktīvās aktivitātes. Tās tiek piedāvātas kā izzinošas 

interaktīvas viktorīnas par novadpētniecību, novadu, tematiskās vai izklaides aktivitātes 

bibliotēkas ekskursiju laikā gan skolēniem, gan tūristiem un citiem interesentiem. 

Sadarbībā ar bibliotēkas novadpētniecības speciālisti tiek rīkotas nodarbības, kurās 

skolēni tiek iepazīstināti ar novadpētniecības resursiem. Tiek piedāvātas gan individuālas, gan 

komandu spēles pārbaudīt savas zināšanas par notikumiem, vēsturiskiem faktiem, vietām un 

personām, kas saistīti ar mūsu novadu izveidotajās interaktīvajās spēlēs un viktorīnās. 

Pārskata gadā šo iespēju izmantoja Preiļu 1. pamatskolas 5.klašu un Rušonas 

pamatskolas 72 skolēni un skolotāji. 

Aktīvi darbojas mobilā datorklase Rēzeknes CB, kur visu gadu notiek apmācības un 

konsultācijas BIS ALISE programmā un 2022.gadā tika apmācīti 44 bibliotekāri. 

  

5.12. Medijpratība 

Šodien interneta laikmetā informācija izplatās daudz straujāk nekā pirms kāda laika. 

Tādējādi aizvien svarīgāka kļūst informācijpratība un spēja atšķirt uzticamu informāciju no 

neuzticamas. 

Bibliotēkas ir viena no iestādēm, kas sabiedrību informē un māca izvērtēt pieejamo 

informāciju, māca atšķirt patiesas ziņas no viltus ziņām. 

Pārskata periodā Preiļu GB darbinieki piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības centra ar Kultūras ministrijas un Aizsardzības ministrijas atbalstu rīkotajā 
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medijpratības tīmekļseminārā "Drošība, medijpratība un emocionālā inteliģence krīzes 

situācijās". Seminārā bibliotekāri saņēma praktiskus padomus medijpratībā, informācijas 

apstrādē. Iegūtā informācija palīdzēja un arī nākotnē palīdzēs darbā ar sabiedrības izglītošanu. 

Mērķauditorija - bibliotekāri. 

Bibliotēka piedalījās un atbalstīja arī Kultūras ministrijas uzsākto informatīvo kampaņu 

"Viltus ziņas ir lipīgas", izplatot informāciju interneta vidē, drukātajos materiālos. 

Mērķauditorija - seniori. 

Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļa regulāri veic informatīvo un izglītojošo darbu ar 

skolēniem, rīkojot pasākumus un aktivitātes par drošību internetā. Preiļu 1. pamatskolas 3. 

klašu skolēniem tika piedāvāta saruna, kā sevi pasargāt internetā un izturēties ar cieņu vienam 

pret otru virtuālajā vidē (informatīvā saruna notika ZOOM tiešsaistē). Tāpat neklātienē ar 

mācībām noderīgām un radošu ideju bagātām tīmekļa vietnēm pasākumā "Ceļazīmes tīmeklī" 

tika iepazīstināti Preiļu 1. pamatskolas 5. klašu skolēni. Mērķauditorija - bērni. 

Medijpratības jautājums ir aktualizējies un par to diezgan daudz tiek runāts un stāstīts, 

kas liek domāt, ka sabiedrība ir pietiekoši zinoša un informēta. Taču neskatoties uz to, 

sarunājoties ar iedzīvotājiem un uzklausot viņu pieredzi, nākas secināt, ka ne visi ir vēl zinoši 

un prot praktiski pielietot iegūtās zināšanas. Secinājums: jāturpina rīkot informatīvos, 

izglītojošos seminārus un lekcijas dažāda vecuma auditorijām. 

 

5.13. 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. 

Mājaslapas satura blokā “Novada informatīvie resursi” ir nodrošināta tiešsaistes 

piekļuve laikrakstiem “Preiļu Novada Vēstis”, “Preiļu Slimnīcas Vēstis” un “Saimnieka 

Vārds.” Savukārt “Preiļu novada interneta ceļvedī” apkopotas visu novada valsts institūciju un 

nevalstisko organizāciju tīmekļa vietnes. Novadpētniecības krājumā katrai iestādei, biedrībai 

un organizācijai ir izveidota atsevišķa tematiskā mape. 

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. 

 

5.14. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

Pārskata periodā samazinājies bibliotēku skaits, kas savu krājumu atspoguļo Preiļu 

reģiona bibliotēku kopkatalogā. 2021.gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas 

rezultātā trīs bijušā Aglonas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas (Grāveru, Kastuļinas, 

Šķeltovas) pārgāja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas pārvaldībā. 2022.gada martā tika 

pabeigta dokumentu pārnese (rekataloģizācija) no Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga uz 

Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu. Ar 2022.gada 1.janvāri tika likvidētas trīs bijušā 

Riebiņu novada pašvaldību publiskās bibliotēkas. Likvidēto bibliotēku (Gailīšu, Kotļerovas, 

Pieniņu) krājums tika izslēgts no Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga. Neliela daļa (12,4%) 
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no slēgto bibliotēku krājuma tika nodota ieinteresētajām Preiļu novada publiskajām 

bibliotēkām. 

Skolu optimizācijas rezultātā divām novada vispārizglītojošajām skolām mainījies 

nosaukums – Vārkavas vidusskola reorganizēta par Vārkavas pamatskolu, Salas pamatskola 

par Salas sākumskolu.  

 Pārskata perioda beigās Preiļu Reģiona bibliotēku kopkatalogs ietver informāciju par 

Preiļu Galvenās bibliotēkas, 18 publisko bibliotēku un septiņu izglītības iestāžu bibliotēku 

krājumos esošajiem informācijas resursiem, to atrašanās vietu un pieejamību. 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 
Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2021) 

Cirkulācija SBA Komplekt

ēšana 

Preiļu GB 1 1 1 1 1 67 447 

Publiskās 

bibliotēkas 
18 18 18 18 18 59 

Izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

11 7 4 3 6 11 

 

Preiļu GB izmanto visus BIS ALISE moduļus. Visas publiskās bibliotēkas strādā 

Komplektēšanas, Cirkulācijas un SBA moduļos. Bibliotēkas patstāvīgi veic izdevumu 

komplektēšanu, apstrādi un norakstīšanu, pēc nepieciešamības veic arī kataloģizācijas darbības, 

veidojot bibliogrāfiskos aprakstus vai importējot tos no Z39.50 katalogiem. Autoritatīvo un 

MARC ierakstu veidošanu un rediģēšanu, resursu attēlu un anotāciju pievienošanu pārsvarā 

veic Preiļu GB krājuma komplektēšanas speciāliste. Pārskata gadā moduli Inventarizācija 

izmantoja divas publiskās bibliotēkas.  

Sistēmai ir pieslēgtas septiņas izglītības iestāžu bibliotēkas. Komplektēšanas moduli, 

veidojot sūtījumus, izmanto sešas skolu bibliotēkas t.sk. Preiļu 1.pamatskolas bibliotēka, kas 

jaunieguvumu apstrādi uzsāka pārskata gadā. Cirkulācijas modulī strādā četras izglītības iestāžu 

bibliotēkas, SBA modulī trīs bibliotēkas. Krājuma rekataloģizāciju pēc iespējām turpina Preiļu 

2 vidusskolas un Riebiņu vidusskolas bibliotēka. BIS SKOLU ALISE nav ieviesta četrās 

novada izglītības iestāšu bibliotēkās. 

Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga lietotājiem pieejamas divas datu bāzes: 

Elektroniskais katalogs un Novadpētniecība.  
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Tabula “Kopkataloga veidošanas dinamika” 

  2020 2021 2022 +/- 

Elektroniskais katalogs 

(ierakstu skaits) 

83644 86572 88363 -1791 

Monogrāfisko resursu 

eksemplāru skaits 

238551 238716 218936 -19780 

Turpinājumresursu 

eksemplāru skaits 

30095 28928 25948 -2980 

Novadpētniecība (ierakstu 

skaits) 

38918 39975 40310 +335 

 

Pārskata periodā ir samazinājies Elektroniskā kataloga ierakstu skaits, monogrāfisko un 

turpinājumresursu eksemplāru skaits. Tas skaidrojams ar to, ka no kopkataloga ir izslēgts sešu 

bibliotēku krājums. Reģiona bibliotēkas aktīvi strādāja arī pie dokumentu izvērtēšanas un 

norakstīšanas. Novadpētniecības datu bāze papildināta ar 335 bibliogrāfiskajiem ierakstiem. 

Informācijas par BIS Alise jauninājumiem un uzlabojumiem novadīšana Preiļu GB 

darbiniekiem, reģiona publisko un izglītības iestāžu bibliotekāriem notiek elektroniski, 

izmantojot e-pastu, kā arī klātienē organizēto semināru laikā vai digitālajā vidē. Pēc 

nepieciešamības tiek sniegta konsultatīva un praktiska palīdzība darbam ar sistēmu BIS ALISE. 

Metodiskā uzraudzība, apmeklējot bibliotēkas klātienē, 2022.gadā veikta četrās pagastu 

bibliotēkās un vienā izglītības iestādes bibliotēkā. BIS ALISE izmantošanas moduļu darbības 

pārraudzība, problēmsituāciju konstatēšana un novēršana notiek ciešā sadarbībā ar Preiļu GB 

Komplektēšanas nodaļas speciālisti. Pārskata gada sākumā, sadarbībā ar BIS ALISE 

funkcionālajiem speciālistiem, tika veikta trīs Krāslavas novadam pievienoto bibliotēku un trīs 

Preiļu novadā slēgto bibliotēku krājuma norakstīšana un bibliotēkām piesaistīto datu dzēšana 

no Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga. 

Pārskata periodā Preiļu reģiona bibliotēkās rediģēts 16881 MARC ieraksts (Preiļu GB 

16507), izveidota 1851 anotācija (Preiļu GB 1488). Notiek regulārs darbs pie lietotāju 

elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes – rediģēti 6462 lietotāju konti (Preiļu GB 3184), 

dzēsti 977 lietotāju dati. 

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs ir pieejams lietošanai no dažādām mobilām 

ierīcēm. Autorizētiem lietotājam ir iespēja sekot sava lasītāja konta stāvoklim, rezervēt/pasūtīt 

izdevumus, pieprasīt izsniegtā izdevuma lietošanas termiņa pagarināšanu. Autorizētiem 

lietotājiem ir iespēja izmantot pakalpojumu “3td E-grāmatu bibliotēka. 

2022.gada septembrī pie bibliotēkas tika uzstādīta drukāto izdevumu 

saņemšanas/nodošanas iekārta Pakomāts jeb Bibliomāts. Autorizētiem Preiļu GB lasītājiem 

“Mana bibliotēka”, kopkatalogā pirms iespieddarba pasūtīšanas ir iespēja norādīt vēlmi saņemt 

izvēlētos izdevumus Bibliomātā.  

IT uzņēmums “Tietoevry Latvia” ir izstrādājis jaunu ALISE publiskā elektroniskā 

bibliotēku kopkataloga (e-kataloga) versiju – AlisePAC. Aizvadītajā gadā kataloga lietošanai 
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pievienojās arī Preiļu Galvenā bibliotēka. Jaunā kopkataloga versija pieejama 

https://preili.biblioteka.lv/alisepac. 

 Kataloga izstrādes process vēl turpinās. Tas nozīmē, ka kataloga jaunās versijas darbībā 

var būt pārtraukumi un vairākas funkcijas vēl tiks iestrādātas, uzlabotas un aktivizētas. 

Lietotājiem jaunajā versijā ir pieejama materiālu meklēšana, filtrēšana, apskate, trīs ārējās 

saites. Autorizācija “Mana bibliotēka” un izdevumu rezervēšana pieejama no iepriekšējās 

versijas (WebPAC).  

Jaunā kopkataloga mērķis ir padarīt lasītājiem materiālu meklēšanu viegli saprotamu un 

ērtu, lai būtu vieglāk pieņemt lēmumu par to, kuru materiālu izvēlēties. Ļoti būtiska jaunā 

kataloga sastāvdaļa ir paredzēta vizuālajam saturam – grāmatu vākiem. Lai katalogs būtu 

vizuāli pievilcīgs lasītājiem, bibliotekāriem nākas veltīt vairāk laika anotāciju veidošanai, 

rediģēšanai un pievienošanai, kā arī ierakstu rediģēšanai un kvalitatīvu sīkbilžu pievienošanai. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” (visās Preiļu reģiona bibliotēkās kopā) 

 2020 2021 2022 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 5741 5207 5436 + 4,4 % 

Autorizētie lietotāji 

kopā 
493 512 602 + 17,58 % 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 
258 131 137 + 4,58 % 

 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” Preiļu GB 

 2020 2021 2022 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 2162 1544 2304 + 49,22 % 

Autorizētie lietotāji 

kopā 
283 270 340 

+ 25,93 % 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 
100 102 67 

- 34,31 % 

 

Pārskata gadā Preiļu reģiona bibliotēkās no jauna autorizācijas dati piešķirti 137 

lietotājam, no tiem 67 Preiļu GB. Analizējot lietotāju darbības WebPAC, var secināt, ka 

pārskata periodā visbiežāk autorizētie lietotāji izmantojuši iespēju pieprasīt izdevumu 

nodošanas termiņa pagarinājumu. Nedaudz samazinājies elektroniski pasūtīto izdevumu skaits, 

mazāk izmantots arī pakalpojums e-katalogs mobilajās ierīcēs. Autorizēto lietotāju darbības un 

to dinamika apkopota tabulā. 

 Tabula “Lietotāju darbības WebPAC katalogā”  

 2020 2021 2022 +/- 

WebPAC apmeklētība 118014 115096 117439 + 2343 

Autentificētas sesijas 511 991 1056 + 65 

Tikai mobilās aplikācijas 

pieprasījumi 

3164 5138 4680 - 458 

https://preili.biblioteka.lv/alisepac
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Pasūtīts izdevums 202 481 447 - 34 

Pieprasīts pagarinājums 69 163 267 + 104 

Izveidots brīvais 

pieprasījums 

8 11 8 - 3 

Nomainīta parole 7 6 6 - 

 

5.15. Digitalizācija 

2022.gadā tika regulāri papildinātas novadpētniecības krājumā esošās, iepriekšējo gadu 

noskenētās mapes.  

Kopsavilkumā 2022.gadā novadpētniecībai ieskenēti 725 vienumi, tajā skaitā 6 

fotogrāfijas. Salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu, ieskenēto materiālu daudzums ir 

ievērojami mazāks, kas ir izskaidrojams ar Covid ierobežojumu atcelšanu un tiešo pienākumu 

veikšanu bibliotēkas klientu apkalpošanas jomā. 

Novadpētniecības skenētie vienumi tika iegūti no 29 dažādu nosaukumu avīzēm un 

žurnāliem. Tika izmantotas 8 grāmatas, kuru kopējais noskenēto lappušu skaits ir 122.lpp. 

2022.gadā veiksmīgi notiek sadarbība ar LNB digitālo objektu pārvaldības sistēmu 

(DOM) nosūtot visus pieejamos laikraksta “Preiļu novada vēstis” numurus. 

 

5.16. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2022.gadā ir palielinājies gan SBA kārtā saņemto 

dokumentu skaists, gan uz citām Latvijas bibliotēkām izsniegto dokumentu skaits. 

Lai apmierinātu lietotāju pieprasījumus, Preiļu GB SBA kārtā no sava reģiona 14 

bibliotēkām saņemti 124 izdevumi. Reģiona ietvaros, visaktīvākā sadarbība ir izveidojusies ar 

Preiļiem ģeogrāfiski tuvākajām bibliotēkām Līču un Riebiņu bibliotēku. No citām Latvijas 

bibliotēkām SBA kārtā saņemtas 16 grāmatas: deviņi pielāgotās literatūras izdevumi 

(audiogrāmatas) no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkas un septiņas 

grāmatas no LNB. 

Preiļu GB krājumu SBA kārtā izmantoja 15 reģiona bibliotēkas. Gada laikā uz 

bibliotēkām nosūtīti 692 izdevumi. 2022.gadā BIS ALISE SBA moduli visaktīvāk izmantoja 

Stabulnieku bibliotēka (120 eks.), Līču bibliotēka (100 eks.), Saunas bibliotēka (90 eks.), 

Rožkalnu bibliotēka (85 eks.), Ārdavas bibliotēka (60 eks.). SBA grāmatu apmaiņā dominē 

ārzemju un latviešu daiļliteratūras grāmatas, bērnu un jauniešu literatūra, konkrētu lasītāju 

pieprasītas nozaru grāmatas. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2020 2021 2022 +/- 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

132 128 140 + 12 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

730 344 692 + 348 
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5.17. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Joprojām nākas saskarties ar klienta sensitīvajiem datiem (personas kodiem, bankas 

konta pieejas kodiem u.c.), sniedzot palīdzību rēķinu, konta izrakstu drukāšanā un citu 

dokumentu veidošanā. Problēma tiek risināta piedāvājot pieteikties pie banku konsultantiem, 

lai tos apmācītu un iedrošinātu pašiem atbildīgi rīkoties. Gada nogalē tika izsludināta arī 

pieteikšanās uz informatīvām nodarbībām, kur bibliotēkas darbinieks prezentācijas veidā, 

mēģinās izskaidrot, pamācīt, parādīt i-bankas iespējas. Šīs nodarbības plānotas 2023.gada 

sākumā. 

Neliela iedzīvotāju grupa vēlas, lai bibliotēkas pasākumi tiktu regulāri translēti 

Facebook tiešraidē. Problēmu rada fakts, ka ne vienmēr šīs tiešraides ir kvalitatīvas no tehniskā 

izpildījuma (nepietiekošs apgaismojums, sliktas kvalitātes skaņa, zema video kvalitāte), kā arī 

ne vienmēr visi pasākuma dalībnieki vēlas tiešraidē piedalīties. Problēmas atrisināšanai 

bibliotēka jānodrošina ar atbilstošu tehniku, bibliotekāriem jāapgūst specifiskās lietas, lai 

tiešraides būtu apmierinošas. Šis problēmjautājums tiek risināts arī rīkojot pasākumus 

iedzīvotājiem ērtā laikā, lai būtu iespēja tos apmeklēt klātienē. 

Autortiesību problēmu jautājums ir mazliet sakustējies, bet joprojām pastāv atsevišķi 

sarežģījumi attiecībā uz digitalizētajiem novadpētniecības materiāliem. Vairāk lasīt 

8.NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS. 

Savā ziņā problēmjautājums ir arī inovatīvu pakalpojumu ieviešana bibliotēkā. Šo 

problēmu rada nepietiekošs finansējums, darbinieku motivācijas trūkums. Ne vienmēr ieviestie 

pakalpojumi tiek uzskatīti par inovatīviem Latvijas mērogā, jo tas, ko mēs šodien ieviešam savā 

bibliotēkā kā jauninājumu, ir ikdiena kādā citā bibliotēkā. Problēmas risināšanai - dalība 

projektos, motivējošs atalgojums darbiniekiem, pieredzes braucieni ārpus Latvijas. 
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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 

Prioritātes darbā ar krājumu pārskata periodā nemainīgas: 

 pēc iespējas pilnīgāka bērnu un jauniešu, oriģinālliteratūras un novadpētniecības 

iespieddarbu komplektēšana,  

 kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšana, 

 krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, 

 bibliogrāfisko ierakstu rediģēšana. 

Krājuma kvalitātei bibliotēkā ir nozīmīga loma nepārtraukta mūžizglītības un 

pašizglītības procesa nodrošināšanā. 

 

6.3. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

2022.gadā Preiļu GB krājuma komplektēšanas darbu organizēja vadoties pēc krājuma 

komplektēšanas politikas, kas arī noteica bibliotēkas krājuma komplektēšanas galvenos 

principus. Dokuments norāda uz tā veidošanas stratēģiju. Tas pamato dokumentu iegādes un 

saglabāšanas nepieciešamību, dāvinājumu pieņemšanas principus, kā arī vispārīgus 

norakstīšanas iemeslus, kas veicina krājuma regulāru un sistemātisku attīrīšanu no saturā 

novecojušiem, nolietotiem, maz pieprasītiem izdevumiem. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 2021 2022 

Finansējums krājuma komplektēšanai 15 602 15 961 16 875 

t.sk. pašvaldības finansējums 14 658 14 896 15 735 

Grāmatām 11 645 11 623 12 003 

t.sk. bērnu grāmatām 2 404 2 172 2 877 

Periodiskajiem izdevumiem 3 013 3 273 3432 

Spēles   300 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības finansējums) 

2,25 2,49 2,50 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 2022.gadā bija pašvaldības 

līdzekļi, projekti un bezatlīdzībā saņemtie iespieddarbi. Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai no pašvaldības līdzekļiem kopumā vērtējams kā stabils. 
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Krājuma komplektēšanā (bez periodikas) no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika 

izlietoti 12 303 EUR, par kuriem iegādāti 1100 eksemplāri, kas sastāda 71% no kopējā 

jaunieguvumu klāsta. 

Iespieddarbu krājuma papildināšanai tika piesaistīts arī papildus finansējums. Preiļu GB 

piedalījās divās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētajās un LNB īstenotajās 

programmās: “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” un “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”. 2022. gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” finansējums uz visām Preiļu 

novada bibliotēkām bija daudz lielāks (2022. gadā - 5454 EUR, bet 2021. gadā – 1594 EUR), 

ko nevar teikt par “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” (2022. gadā - 

5049 EUR, bet 2021. gadā – 9687 EUR). Tā ka finansējums bērnu grāmatām bija daudz lielāks, 

tad Preiļu GB BLN “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” programmas īstenošanai saņēma 99 

grāmatu eksemplārus (katra nosaukuma 3 eksemplāri) 818 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” 

 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi 3 332 2 694 2 795 

Grāmatas 1 830 1 382 1 526 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 261 277 320 

t.sk. bērniem 291 333 417 

Izslēgtie dokumenti 3 571 3 332 3 706 

Krājuma kopskaits 61 699 61 061 60 150 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,72 0,87 0,63 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,67 1,77 2,12 

 

2022. gadā Preiļu GB iegādājusies grāmatas un citus materiālus no 28 piegādātājiem, 

juridiskām personām un privātpersonām. Grāmatu iepirkumā stabilu vietu joprojām ieņem SIA 

“Virja LK”, pateicoties vislabākajai grāmatu cenai, priekšrocības piegādes ziņā, kā arī 

pasūtījumu izpildē. Izvēloties dokumentus bibliotēkas krājumam, noteicošie faktori bija finanšu 

līdzekļi, lietotāju pieprasījums un izdevēju piedāvājums. Bibliotēkas krājums ar 

jaunieguvumiem tika papildināts regulāri. Grāmatas krievu valodā tika iegādātas SIA KORS 

N, angļu valodā – SIA Latvijas grāmata. 

Dāvinājumos un bezatlīdzībā saņemti 435 eksemplāri 2483 EUR vērtībā, kas ir 29 % no 

jaunieguvumu skaita. Dāvinātāji ir gan mūsu bibliotēkas lietotāji, gan paši autori (Ārija Avota, 

Juris Ulmanis, Ilze Sperga, Nauris Gekišs), gan juridiskas personas (Latgolys entuziastu grupa 
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“Biļdis”, Latgales Kultūras centra izdevniecība, biedrība “Hronologeja”, Preiļu rajona 

partnerība, LNB), gan bibliotēkas viesi. 

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā arī Preiļos uzturas ukraiņu kara bēgļi. Grāmatas 

ukraiņu valodā Preiļu GB nav komplektējusi, jo nebija pieprasījuma un Latvijas apgādi tās 

neizdod. Tomēr 25 grāmatu eksemplāri ukraiņu valodā ir nonākuši bibliotēkas plauktos, tos 

saņēmām no LNB BAC. Pamatā tās ir bērnu grāmatas. 

Ar 2022. gada 1. janvāri tika slēgtas Riebiņu novada Kotļerovas, Gailīšu un Pieniņu 

bibliotēkas. Bibliotēku krājumi tika norakstīti Preiļu GB izmantoja izdevību atlasīt no slēgto 

bibliotēku krājuma grāmatas, kuras Preiļu GB jau ir nolietotas, atlasījām 88 grāmatu 

eksemplārus. 

No 2022.gadā saņemtajiem 1550 dažādiem iespieddarbiem (izņemot seriālizdevumus) 

procentuālais sadalījums pa valodām ir - latviešu valodā 74%, krievu valodā - 22%, svešvalodās 

– 4%. Analizējot jaunieguvumus pa literatūras veidiem – daiļliteratūra 56%, bērnu literatūra 

20%, nozaru literatūra 24%. 

Tika turpināts krājuma attīrīšanas process. Izvērtēti un atlasīti pēc satura novecojuši, 

maz pieprasīti un lieko dublešu iespieddarbi. Regulāri tiek atlasīti un norakstīti nolietotie 

izdevumi. Pastiprināti izvērtējām iespieddarbus, kas ir maz izmantoti (jo sevišķi krievu valodā). 

2022. gadā norakstīšanai atlasīti un izvērtēti 3706 iespieddarbi (no tiem 1079 

eksemplāri seriālizdevumi), Visvairāk norakstīta daiļliteratūra un sabiedrisko zinātņu literatūra. 

Krājums ar katru gadu samazinās – tas ir rūpīga darba rezultāts – no kvantitātes uz kvalitāti. 

 

6.7. Datubāzes 

2022. gadā Preiļu Galvenajā bibliotēkā lasītājiem bija pieejamas 2 datubāzes: Letonika 

un Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Piekļuve visām datubāzēm lietotājiem tika nodrošināta bez 

maksas. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem pēc pieprasījuma izsniedzam datubāzes 

Letonika.lv lietotājvārdu un paroli, lai varētu izmantot datubāzi arī ārpus bibliotēkas. Ar 

autortiesībām aizsargāto tekstu pilnās versijas datubāzes lasītavā joprojām ir pieejamas tikai 

bibliotēkas telpās. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze 2020 2021 2022 

letonika.lv    

Skatījumi 557 671 625 

piekļuves sesiju skaits 322 364 421 

news.lv 192 188 108 

 

Apskatot datubāzes Letonika.lv rādītājus salīdzinājumā 2021.gadu, izmantošanas 

dinamika ir saglabājusies iepriekšējā līmenī. Tas skaidrojams ar lasītāju interesi par attālināti 

izmantojamiem informācijas resursiem, kā arī bibliotekāru piedalīšanos profesionālās 

pilnveides apmācībās “Digitāli resursi literatūrai: mācību līdzeklis boti.letonika.lv un vietne 

letonika.lv” un Digitālās nedēļas 2022 ietvaros piedāvātajām apmācībām informācijas 

meklēšanā datubāzē Letonika.lv. Bibliotēku lietotājiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve 

Letonikas datubāzei un iespēja to lietot attālināti. Daudziem tā kalpo kā palīgs padziļinātai 
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skolas mācību programmas apguvei (vārdnīcas, enciklopēdijas, bagātas attēlu krātuves, sadaļas 

Lasītava un Mācībām) un uzticamas informācijas meklēšanai par Latviju. Pēc KISC statistikas 

datiem 2022. gadā bibliotēkas lietotāji datubāzi Letonika.lv attālināti izmantojuši 94 (skatījumi) 

un 56 (sesijas) reizes. Tradicionāli datubāzes Letonika.lv aktīvākie lietotāji ir skolēni. 

Lursoft Laikrakstu bibliotēkai “News.lv” rādītāji ir samazinājušies. Tas skaidrojams ar 

to, ka bibliotēkas lietotāji dod priekšrocību lasīt reģionālo un citas avīzes papīra formātā, kas ir 

abonēti bibliotēkā. 

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. 

Elektroniski pieejami informācijas resursi (datu bāzes) bibliotēkās ir nozīmīgs krājuma 

papildinājums informācijas ieguvei.  

 

6.8. Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Lai popularizētu krājumā pieejamos izdevumus bibliotēka aktīvi izvieto informāciju 

sociālajos tīklos un bibliotēkas tīmekļa vietnē, regulāri informējot par jaunieguvumiem. 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. Lai popularizētu augstvērtīgo 

literatūru, bibliotēkas daiļliteratūras abonementā iekārtots speciāls plaukts /izstāde ar raidījumā 

“Literatūre” apskatītām grāmatām un grāmatu sarakstu.  

Krājuma popularizēšanas nolūks nozaru literatūras abonementā šogad eksponētas 9 

tematiskās izstādes, kas veltītas Latvijas atceres un svinamajām dienām, vispasaules 

svinamajām dienām, tā brīža aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. 

Veiksmīgi tika īstenoti visi pasākumi VKKF atbalstītajos projektos. 

Pārskata periodā PGB Pieaugušo literatūras nodaļa iesniedza VKKF divus projektu 

pieteikumus: “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” un “Literatūra pārsteidz!”. 

Caur projektu “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” tika popularizēti latviešu 

autori un viņu darbi, veicināta latviešu oriģinālliteratūras lasīšana, stiprināta piederības sajūta 

vietējai kopienai. Ar šī projekta palīdzību izcelta latviešu literatūras dažādība – dzeja, vēsturiskā 

un biogrāfiskā proza, romāni – uzrunāti ne tikai esošie oriģinālliteratūras cienītāji, bet piesaistīti 

arī jauni interesenti, radīta interese par latviešu literatūru jaunās paaudzes vidū. Būtiska projekta 

sastāvdaļa bija arī mūzika - caur to tika atklāta gan dzejas mainīgā noskaņa, gan valodas 

bagātība un skanīgums. Projekta ietvaros tika noorganizētas 5 tikšanās ar 7 autoriem un 

radošām personībām: dzejnieci Egitu Terēzi Jonāni un komponistu Renātu Cvečkovski, 

rakstniecēm Ingunu Baueri, Baibu Zīli, dziesminieku un izlokšņu pētnieku Kārli Kazāku, 

žurnālisti un grāmatu autori Maiju Miglu-Streiču un kultūržurnālisti Liegu Piešiņu. Visas 

tikšanās, izņemot tikšanos ar K. Kazāku, tika pārraidītas arī tiešraidē PGB Facebook lapā. 

Projekta pasākumus apmeklēja 211 interesenti, tikšanās video ierakstiem Facebook lapā - 2398 

skatījumi. 
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Projekts “Literatūra pārsteidz!” vairāk orientēts uz jauno un vidējo paaudzi. Šī projekta 

ideja bija parādīt auditorijai, ka latviešu literatūra ir dzīva, tā turpina attīstīties, tā spēj aizraut 

un arī pārsteigt. Projekta ietvaros plānotas 3 tikšanās ar 4 literātiem. Projekta īstenošana sākta 

2022. gada 7. decembrī, kad notika tikšanās ar aktrisi, runas pedagoģi un grāmatu autori Zani 

Daudziņu (tikšanos apmeklēja 80 interesenti). Pārējās tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti, 

literātiem Gustavu Terzenu un Martu Selecku tiks realizētas 2023. gadā.  

VKKF tika gūts finansējums arī bērnu un jauniešu tikšanās pasākumiem ar 

rakstniekiem. Projekta “Vēl tuvāk grāmatai” ietvaros tika noorganizēti seši pasākumi ar 

pieciem grāmatu autoriem: Signi Višku, Džeinu Šteinbergu, Agnesi Zarāni, Ingmāru Līdaku, 

Lieni Lasmani. Tikšanās laikā norisinājās sarunas par radošo darbu tapšanu, par dažādām 

aktuālām tēmām - dabu, mūsdienu tehnoloģijām, dzīves lomām un rāmjiem, ģimenes 

attiecībām un vērtībām. Katra tikšanās rada pievienoto vērtību - bērni un jaunieši aizdomājas 

par cilvēkam nozīmīgām lietām un procesiem, rod vēlmi vairāk pievērsties grāmatām un 

zināšanām, ko tās spēj sniegt.  

2023.gadā uzsākta pārskata gadā apstiprinātā projekta “Rakstnieks, grāmata un es” 

īstenošana, kurā paredzētas deviņas tikšanās ar pieciem autoriem: Luīzi Pastori, Dailu Ozolu, 

Lindu Nemieru, Žaneti Lazdovsku, Agnesi Vanagu.  

Tiekoties ar autoriem, bērni un jaunieši iepazina tuvāk literārā darba radīšanas procesu, 

uzdeva jautājumus, iesaistījās sarunās, pilnveidojot komunikācijas prasmes. Nozīmīgi, ka šādi 

pasākumi veicina bērnos un jauniešos vēlmi lasīt, rada interesi par autoru literārajiem darbiem. 

Apmeklējot tikšanās ar autoriem, bērni un jaunieši kļūst izglītotāki, zinošāki un tuvāk iepazīst 

latviskās kultūrvērtības.  

Pagastu bibliotēku un skolu bibliotēku darbinieku seminārā runājām par darbu ar 

bērniem un jauniešiem. Preiļu brīvās skolas skolotāja Sanita Šuķe-Rasima ar tēmu “Bibliotēka. 

Skola. Bērns, jaunietis.” sniedza iedvesmu un padomus darbam ar bērniem lasītprasmes 

veicināšanai gan skolā, gan bibliotēkā, kā arī runāja par iespējām sadarboties.  

 

Datubāzu popularizēšanas aktivitātes: 

Lai veicinātu datubāzu izmantošanu lietotāju vidū, informācija par pieejamajām 

datubāzēm un jaunākām datubāzu aktualitātēm tiek izvietota Preiļu Galvenās bibliotēkas 

sociālo mēdiju rīkā Facebook. 

Lai piesaistītu lielāku bibliotēkas apmeklētāju un 

garāmgājēju uzmanību, uz bibliotēkas logiem tika izvietots 

vizuāli piesaistošs materiāls, uz kura tika izvietota 

noderīga informācija par iespējamiem e-resursiem un 

datubāzēm. Pie katra e-resursa un datubāzes tika 

pievienots QR kods ātrākai un ērtākai nokļūšanai sev 

interesējošā interneta vietnē.  

Preiļu Galvenās bibliotēkas tīmekļvietnē www.preilubiblioteka.lv tika atjaunota 

informācija par datubāzēm un citiem bezmaksas un brīvpiekļuves e-resursiem, kuri ir noderīgi 

attālinātām mācībām, tādējādi popularizējot PGB informācijas resursus. 

Preiļu Galvenā bibliotēka ik gadu aktīvi piedalās un piedāvā dažādas aktivitātes 

iedzīvotājiem digitālo prasmju pilnveidošanā un uzlabošanā. Digitālās nedēļas 2022 ietvaros 
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ikvienam interesentam tika piedāvāta iespēja pieteikties nodarbībai “Kas meklē, tas atrod 

bibliotēkā!” kur tika demonstrētas abonēto datu bāzu (letonika.lv, news.lv) iespējas. 

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar kompāniju MIPP International 

programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros piedāvāja ikvienam 

interesentam iepazīties ar IG Publishing un NewsBank elektroniskajiem resursiem. Bibliotēkas 

novadpētniecības lasītavas datorā uz darbvirsmas tika uzinstalēta tiešā pieeja šiem 

izmēģinājuma resursiem. Par pieeju resursiem tika paziņots sociālā mēdiju rīkā Facebook un 

ievietota informācija bibliotēkas tīmekļvietnē. 

 

6.9. Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 

Ļoti nozīmīga un nepieciešama ir programma “Grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām”.  

2022. gadā tā notika 2 īstenošanas posmos, diemžēl summa bija daudz mazāka 

salīdzinot ar 2021. gadu. Naudas sadale visām bibliotēkām reģionā bija vienāda. Grāmatu 

iepirkuma programma dod iespēju bibliotēkām papildināt krājumus ar daudzveidīgiem 

izdevumiem, īpaši nozīmīgs šis atbalsts ir pagastu bibliotēkām. 

Preiļu GB kā reģiona galvenā bibliotēka saņēma 480 eksemplārus par 5050 EUR, kuri 

tika sadalīti starp visām 19 Preiļu novada publiskajām bibliotēkām. Preiļu GB papildināja 

krājumu ar 27 grāmatu eksemplāriem 322 EUR vērtībā. Grāmatu iepirkuma izdevumiem 

bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā konkrētā laukā tika veikts ieraksts, kas norāda uz 

grāmatu iepirkuma programmu publiskajām bibliotēkām. 

Informācija tika ievietota Preiļu GB tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kontos. Izsniegums 

nav liels, jo komplektējām pārsvarā nozaru literatūru. 

 

6.10. Darbs ar parādniekiem 

2022.gadā pastiprināti tika veikts darbs ar grāmatu parādniekiem. Parādnieki tiek 

regulāri 1x 3 mēnešos apzināti ar lūgumu atgriezt grāmatas jeb nozaudēšanās gadījumā segt 

grāmatas vērtību. Grāmatu savlaicīgu nodošanu atvieglo Bibliomāta uzstādīšana pie 

bibliotēkas, kas dod iespēju lasītājiem nodot grāmatas jebkurā viņiem vēlamā laikā. Apkopojot 

rezultātus daļa grāmatu no parādniekiem tika atgriezta. Lai neveidotos jauni parādnieku 

saraksti, katru dienu lasītājiem, kuriem ir beidzies grāmatu lietošanas termiņš tiek nosūtīta 

īsziņa ar atgādinājumu, par to, ka ir beidzies grāmatu nodošanas termiņš. Notika arī detalizēta 

ilgstošo parādnieku (kuri nereaģē uz brīdinājuma vēstulēm, jeb nedzīvo norādītajā adresē) 

izvērtēšana, parādnieku saraksts tika nodots komplektēšanas nodaļas vadītājai un veikta 

grāmatu norakstīšana.  

 

6.11. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Preiļu GB krājuma kvalitātes uzturēšana ir viena svarīgākajām darba prioritātēm. 

Nākamajā pārskata periodā tiks turpināts darbs pie krājuma izvērtēšanas, nolietoto, dublešu un 

maz pieprasīto izdevumu norakstīšanas, tādejādi samazinot pieejamo brīvpieejas plauktu 

noslogojumu, kā arī palielināsies grāmatu krājuma apgrozība. 

Svarīga problēma ir parādnieku neatgrieztie iespieddarbi, kurus bibliotēka pēc noteikta 

laika perioda ir spiesta norakstīt. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Preiļu GB BLN galvenā misija ir veicināt lasīšanu, kļūstot par informācijas, izglītošanās 

un kultūras centru vietējo kopienu jaunākās paaudzes vidū, kā arī nodrošināt kvalitatīvu 

informācijas pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam. BLN darba sfēra aptver plašu vecuma 

un spēju diapazonu, sākot no mazuļiem līdz jauniešiem, piesaistot un aicinot būt klātesošiem 

savu bērnu attīstības procesā arī vecākus un vecvecākus, tādā viedā turpinot attīstīt ģimenes 

bibliotēkas moduli. BLN sniedz pakalpojumus visiem vietējās sabiedrības iedzīvotājiem 

nekomerciālā publiskā telpā. Galvenais mērķis ir piesaistīt bērnus un jauniešus, piedāvājot 

dažādus pakalpojumus un iespējas, kas ir pievilcīgas un saistošas dažādām vecuma grupām. 

2022. gads BLN bija ļoti aktīvs, uz to norāda kopskaitā vairāk nekā simts dažādi 

pasākumi, izstādes, viktorīnas, konkursi, kas norisinājās gan attālināti, izmantojot digitālās 

iespējas, gan klātienē. 

Pārskata gadā gandrīz visi statistiskie rādītāji ir augstāki, salīdzinot ar iepriekšējiem 

diviem gadiem. Neskatoties uz bažām, ka Covid izraisītā situācija varētu būt atstājusi negatīvu 

ietekmi uz bibliotēkas pakalpojumu pieprasījumu un izmantošanu, rādītāji apstiprina, ka BLN 

piedāvājumi ir atguvuši nepieciešamību un pat guvuši lielāku popularitāti nekā sākotnēji, 

piemēram, Ģimenes digitālo aktivitāšu centra (turpmāk ĢDAC) aktivitātes. 

Kā jauninājums 2022.gadā tika ieviestas LEGO nodarbības pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

Rudenī tika izstrādātas un iesniegtas Preiļu novada pašvaldības Preiļu novada Izglītības 

pārvaldei “LEGO robotikas” interešu izglītības programmas divām (6+ un 9+) vecuma grupām 

un rezultātā tika saņemta licence par programmu īstenošanu bibliotēkā. 

Preiļu GB bibliomāta pakalpojumi ir jaunums BLN lietotāju vidū, ko izmantot savā 

praksē sāk tikai pamazām. Ar laiku šis pakalpojums varētu kļūt populārāks un pieprasījums 

lielāks.  

Nozīmīgs darbs tika veikts ar PGB BLN mājas lapas uzlabošanā: 

 sakārtota informācija par noderīgam saitēm, aktivitātēm ģimenei un informācija par 

BLN; 

 izveidots pieejamo galda spēļu katalogs; 

 izveidots Ģimenes digitālo aktivitāšu centra nodarbību katalogs; 

 papildināts ar bildēm virtuālo realitāšu spēļu katalogs. 

Vēl nepieciešams veikt darbu pie PGB Bērnu literatūras nodaļas Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centra nodarbību bloka, papildinot to ar atbilstošu vizuālo materiālu. 

2022.gadā Preiļu GB BLN realizēja vairākas lasīšanas veicināšanas programmas, tai 

skaitā “Grāmatu starta” “Pūcītes skolu”, kas trīs gadus netika īstenota pandēmijas ierobežojošo 

apstākļu dēļ. 

Lai veicinātu lasītprasmi un bagātinātu bibliotēkas piedāvājumu klāstu, 2022.gadā tika 

realizēti divi Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītie projekti bērnu un jauniešu tikšanās ar 

latviešu oriģinālliteratūras autoriem. Tika atbalstīts arī biedrības “Mēs – bibliotēkai” projekts 

un Viduslatgales pārnovadu fonds un Preiļu novada pašvaldība piešķīra līdzekļus gumijas 

seguma laukuma ierīkošanai āra spēlēm un aktivitātēm atpūtas zonā bibliotēkas teritorijā. 
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BLN aktivitātes un jaunāko grāmatu apskats tiek atspoguļots Preiļu GB tīmekļa vietnē 

un sociālajos tīklos Facebook. Tik-Tok vietnē tiek ievietoti norišu videofragmenti, ko labprāt 

skatās bērni un jaunieši. 

BLN ir populāra bērnu un jauniešu vidū kā savstarpējās komunicēšanas un 

socializēšanās vieta, kur var uzspēlēt arī kādu galda spēli vai izmantot citus bibliotēkas 

pakalpojumus. 

Pagājušajā pārskata periodā BLN apmeklētājiem tika atvēlēts stūrītis, kur var notiesāt 

līdzi paņemtās uzkodas, jo bērni un jaunieši bieži mājās nokļūst tikai vēlā vakarā un izmanto 

bibliotēku kā vietu, kur pavadīt laiku līdz nākamajam pulciņam vai līdz autobusam uz savu 

dzīvesvietu. 

Bibliotēkas BLN pakalpojumi ietver izglītojošu, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas, kā 

arī veselīgu, mūsdienīgu, attīstošu aktivitāšu kopumu, kas nostiprina publisko bibliotēku 

milzīgo lomu lasošas, līdz ar to lemtspējīgas, progresīvas nākotnes sabiedrības attīstībā. 

 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

Metodisko un konsultatīvo atbalstu darbā ar bērniem un jauniešiem visām reģiona 

bibliotēkām sniedz Preiļu GB metodiķe un BLN darbinieki. Reģionu bibliotekāri regulāri tiek 

informēti par aktualitātēm, kas tiek saņemtas no Latvija Nacionālās bibliotēkas. 

Joprojām tiek sniegtas elektroniskas, telefoniskas un klātienes konsultācijas, 

priekšlikumi un ieteikumi efektīvākam un daudzveidīgākam darbam ar bērnu un jauniešu 

auditoriju. 

Preiļu GB BLN vadītāja reģionā koordinē lasīšanas veicināšanas programmu 

“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensības” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. “Nacionālās 

skaļās lasīšanas” norisei vietējā mērogā un pusfināla atlases kārtā reģiona bibliotēkām tika 

sniegtas konsultācijas organizatoriskajos jautājumos un rīkota reģionālā kārta. Par Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļu regulāri ik gadu notiek informēšana un konsultēšana par aktualitātēm šajā 

projektā. Reģiona bibliotēku darbinieki tika sīkāk informēti par lasīšanas veicināšanas projektu 

“Grāmatu starts” un rosināti iesaistīties šajā programmā, daloties ar Preiļu GB BLN pieredzi un 

atsaucoties uz ģimeņu atzinīgo vērtējumu. 

Izstrādājot VKKF projektus, tā norišu programmā tiek iekļautas arī reģiona bibliotēkas 

un izglītības iestādes, lai iespēja satikt latviešu oriģinālliteratūras autorus būtu visiem Preiļu 

novada bērniem un jauniešiem, jo Preiļu reģions teritoriālā ziņā aptver visu Preiļu novadu. 

Reģiona bibliotekāru semināros darbinieki tiek informēti par aktualitātēm publisko 

bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī tiek nodota informācija par dzirdēto valsts 

mēroga konferencēs un semināros.  

 

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 pamatkrājumu veido monogrāfiskie izdevumi, kas tiek regulāri papildināti ar 

jaunāko pieejamo oriģinālliteratūru, tulkoto literatūru, literatūru svešvalodās – angļu, vācu un 

nozaru literatūru. Tā kā Preiļos patvērumu raduši kara bēgļi no Ukrainas, tika iegādātas 
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grāmatas ukraiņu valodā, lai bērniem dotu iespēju lasīt savā dzimtajā valodā. Krājums tiek 

komplektēts atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam, ņemot vērā kvalitāti, daudzveidību un 

pieprasījumu. 

Tabula “Budžeta līdzekļi BLN krājuma komplektēšanai” 

Gads Eksemplāru skaits Summa (EUR) 

2020 317 2404 

2021 359 2641 

2022 342 3176 

 

Iegādāto eksemplāru skaits ir mazāks nekā pagājušajā pārskata gadā, bet izmaksas 

lielākas. Tas norāda uz to, ka grāmatas ir kļuvušas dārgākas. Vecāki, kas atnāk uz bibliotēku 

kopā ar bērniem, novērtē iespēju izņemt grāmatas bibliotēkā bez maksas tieši šī aspekta dēļ.  

Sadarbojoties ar pārējām Preiļu reģiona bibliotēkām, SBA kārtā tiek pasūtīti trūkstošie 

monogrāfiju eksemplāri vai lietotāju pieprasītās grāmatas. 

 

Tabula “Kopējais krājuma uzskaitījums” 

Gads Nopirktās Dāvinātās Bezatlīdzības 
Lasītāju 

aizvietotās 
Kopā 

2020 317 25 38 2 382 

2021 267 43 49 0 359 

2022 342 24 128 8 502 

 

Preiļu GB BLN daiļliteratūras un nozaru literatūras krājums bērniem un jauniešiem ir 

pietiekoši plašs, daudzveidīgs, tomēr būtu vēlams to bagātināt, vēl vairāk ņemot vērā mūsdienu 

jauniešu intereses un pieprasījumu. Jauniešu vidū arvien lielāku popularitāti gūst literatūra 

angļu valodā, kā arī grāmatas, pēc kurām uzņemti seriāli un filmas, ko demonstrē populāras 

straumēšanas vietnes kā “Netflix”, “Apple TV”. 

Populārākie grāmatu žanri meiteņu vidū ir romantikas grāmatas, grāmatas par pusaudžu 

dzīvi, piedzīvojumiem un problēmām, zēni biežāk izvēlas šausmu stāstus, fantastikas un 

fantāzijas žanra grāmatas. Bērnu un jauniešu vidū arvien populārākas kļūst komiksu grāmatas, 

jo tās ir viegli uztveramas, maz teksta, kas papildināts ar zīmējumiem vai attēliem. 

2022. gadā BLN bija lasāmi 19 periodiskie izdevumi – astoņi pirmsskolas un jaunākā 

skolas vecuma bērniem, pieci skolēniem, trīs paredzēti jauniešiem un trīs bērnu vecākiem. 

Viens žurnāls angļu valodā “National Geographic Kids” par dabu, tehnoloģijām. Gada sākumā 

bija pieejami arī divi žurnāli bērniem krievu valodā, bet, sākoties Krievijas iebrukumam 

Ukrainā, no abiem žurnāliem nācās atteikties. Tā kā ukraiņu valodā žurnāli nebija pieejami, 

bērniem, kas ieradušies no kara plosītās valsts, tika piedāvāti iepriekšējos gados abonētie 

žurnāli krievu valodā. Pirmo gadu tika abonēts kvalitatīvs žurnāls pirmsskolas vecuma bērniem 

„Baltais Valis”, kuru vecāki labprāt izvēlas lasīt saviem bērniem. Lai lasītāji izdevumu varētu 

iepazīt un lasīt no pirmā numura, par personīgajiem līdzekļiem tika pirkts 2022. gadā 

jauniznākušais, bagātīgi ilustrētais žurnāls mazajiem „Ilustrētā Junioriem Mini”, kas ir jau 

pirms vairāk nekā desmit gadiem skolēnu un viņu vecāku atzinību guvušā žurnāla “Ilustrētā 

Junioriem” “mazais brālis”. Šis izdevums noteikti būs abonēto žurnālu sarakstā 2023.gadā. 
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2022. gadā tika iepirktas septiņas galda spēles un divi Xbox spēļu diski. Ņemot vērā 

skolēnu vēlmes, Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklētāji var spēlēt virtuālo futbolu (Fifa 

21) un iejusties virtuālo animācijas pavāru lomās. Pateicoties apmeklētāju dāvinājumiem, BLN 

krājums tika papildināts vēl ar četrām galda un āra spēlēm, kuras nākamā gada siltajā sezonā 

varēs izmēģināt jaunizveidotajā āra spēļu laukumā. 

Pirms spēļu iegādes, tiek veikta rūpīga analīze un atlase, lai būtu dažādiem vecumiem, 

vēlmēm un plaši pielietojamas. Ne visas iegādātās galda spēles ir vienkāršas un ātri 

izspēlējamas, kādas parasti patīk visiem - lieliem un maziem. Spēle „Alfa. Bēta. Ducis” ir vārdu 

veidošanas spēle, ko var veiksmīgi pielietot dažādos ar valodu un literatūru saistītos pasākumos, 

kā arī spēlēt ikdienā, paplašinot vārdu krājumu. Izglītojošā spēle „Ceļu satiksmes noteikumi” 

aizraujošā veidā ļauj skolēniem atkārtot par uzvedību uz ielas. „Kinoptik - Robots” magnētiskās 

daļas savienot dažādās kombinācijās un atdzīvināt ar optiskajām plāksnēm ir gan vienkārši, gan 

interesanti. Savukārt spēle „Spārnotie” ne tikai attīsta stratēģisko domāšanu, bet arī ietver plašu 

izziņas materiālu par putniem, to dzīvesveidu. 

 

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana,  

pasākumi dažādām vecuma grupām 

Katru dienu BLN tiek sniegtas dažādas uzziņas individuālo interešu vai mācību 

vajadzībām. Pārskata periodā sniegtas 772 uzziņas par dažādām tēmām. Katrs jaunais lasītājs 

ar grāmatu krājumu tiek iepazīstināts individuāli, lai lietotājs justos ērtāk un varētu vieglāk 

orientēties nākamajās apmeklējuma reizēs. 

Par nepieciešamo materiālu pieejamību bibliotēkā tika sniegtas gan telefoniskās, gan 

elektroniskās uzziņas, kas skaitliskā izteiksmē ir līdz desmit. 

Ikdienu notiek darbs ar lietotājiem, sūtot atgādinājumus par grāmatu lietošanas termiņa 

beigām. Ar parādniekiem tiek strādāts sistemātiski, sūtot telefoniskas, elektroniskas ziņas, 

zvanot vai uzrunājot individuāli. 

Gada sākumā BLN darbs notika attālināti, pēc 1.marta līdz ar Covid ierobežojumu 

atcelšanu tika rīkoti klātienes pasākumi un citas aktivitātes, saglabājot arī virtuālās vides 

iespējas. 

2022. gadā BLN tika noorganizētas 129 dažādas aktivitātes: 

 19 klātienes izstādes (6 tematiskās grāmatu, 9 radošo darbu, 2 kolekciju, 2 

ceļojošās), 

 22 virtuālās izstādes, 

 11 tiešsaistes pasākumi, 

 63 klātienes pasākumi, 

 11 tiešsaistes viktorīnas, 

 3 konkursi. 

Beidzoties pandēmijas laika ierobežojumiem, tika saglabāts virtuālo grāmatu izstāžu 

piedāvājums, tādā veidā popularizējot BLN pieejamās grāmatas – gan jaunāko, gan tematiski 

aktuālo literatūru. 

BLN neviltotu apmeklētāju atzinību guva tādas izstādes kā "Mirdz sakta kā brīvība 

krūtīs", kurā bija skatāmas Sventes tautas nama vadītāja Viktora Petaško prasmīgajās rokās 

tapušās putuplasta pārvērtības - lielformāta saktas, Lieldienu rotājumi, latvju zīmes, pilis. 
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Izstādē “Čibu, čabu zaķīt’s nāk” Leontīnas Paldiņas veidotie zaķi radīja saulaini 

pavasarīgu Lieldienu svētku noskaņu. 

Izstādes "Saulītei ir tāda vara" tapšanā piedalījās visas Preiļu pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pasaciņa" grupas. Darbos, kas veidoti no dažādiem materiāliem vairākās tehnikās, 

bērni ielikuši savu redzējumu par sauli, iedvesmu rodot latviešu tautasdziesmās. 

Iespaidīgu vardīšu kolekciju izstādē "Salecam pulciņā!" izvietoja talantīgs un radošs 

fotomākslinieks Viktors Agurjanovs. Vardīšu figūriņas no dažādiem materiāliem, dažādu 

izmēru un arī dažāda pielietojuma - trauki, atslēga, zvaniņš, suvenīri.  

Savdabīgu gleznu izstādi "Silda ik smilšu grauds" piedāvāja Sanita Loginova. Darbi 

veidoti no smiltīm unikālā tehnikā, kas apvieno mākslas radīšanu un meditatīvos procesus.  

Izstādē "Kurš teica "Ņau!"?" tika eksponēta privātā kaķu figūriņu kolekcija. Ar humoru 

un smiekliem 30.septembrī izskanēja izstādes noslēguma pasākums, kurā ar saviem stāstiem 

par kaķiem dalījās divas Jeļenas – kolekcijas īpašniece Jeļena Ivancova un “Kaķu sētas” 

saimniece Jeļena Puzaka. Preiļu 1.pamatskolas 2.b klases skolēni, kas kuplināja pasākumu, 

uzzināja neparastus faktus par kaķiem, piedalījās viktorīnā, iepazina kaķu valodu un radošajā 

darbnīcā kopā ar asistenti Kristīni no Kaķu sētas uzmeistaroja savu kaķīti.  

Divu jautru un atraktīvu brāļu - Gustava un Gabriela Briškas - veidotajā LEGO modeļu 

izstādē pārsvarā bija redzama tehnika – dažādas ugunsdzēsēju mašīnas un policijas auto, 

lidaparāti un ūdens transports, arī sniega tīrītājs un betona maisītājs. Šī izstāde bija kā 

pamudinājums arī citiem skolēniem interesēties par iespēju darboties ar LEGO un arī robotiku.  

Atsākoties klātienes darbam, tiešsaistes viktorīnu skaits https://wordwall.net/ platformā 

tika samazināts, piedāvājot vienu viktorīnu mēnesī, bet klāt nāca iespēja interesentiem savas 

zināšanas par viktorīnās piedāvātajiem tematiem pārbaudīt, izmantojot interaktīvo tāfeli. Tas 

ļāva klātienē pārliecināties par šo viktorīnu nepieciešamību, saprast, kuras tēmas apmeklētājus 

vairāk piesaista un, kuras veidnes un fons biežāk jāizvēlas, veidojot nākamo viktorīnu. 

Piemēram, sagaidot Preiļu pilsētas dzimšanas dienu, tika piedāvāts burtu režģī sameklēt 20 ielu 

nosaukumus, pārbaudot sevi, cik labi pazīstam savu pilsētu. Savukārt uzzināt par Latvijas dabas 

krāšņākajām vietām tika piedāvāts viktorīnā "Latvijas dabas brīnumi". Viktorīna "Ir viņa katra 

savā vietā" aicināja atpazīt, iepazīt talantīgas, mērķtiecīgas, gudras, savā jomā profesionālas 

dažādas Latvijas sievietes. "Mana sapņu profesija" bija izzinoša viktorīna karjeras nedēļas 

ietvaros, kas tika piedāvāta skolēniem iepazīt un censties atminēt dažādu jomu profesijas pēc 

neliela apraksta, papildinot savu redzesloku, domājot par profesijas izvēli. Novembris Latvijai 

ir īpašs mēnesis, tāpēc ikviens tika aicināts izspēlēt tiešsaistes viktorīnu "Latvju zīmes", 

pārbaudot savas zināšanas par latvju spēka zīmēm, to izskatu, nozīmi. Lai veicinātu zaļo 

domāšanu, tika veidota viktorīna "Sargāsim šķirojot", jo esam dabas daļa un ir mūsu pašu 

interesēs to saudzēt un saglabāt.  

Tehnoloģijas, virtuālā realitāte strauji ienākušas mūsu dzīvē un darbā uz palikšanu, un 

turpinās attīstīties. Tāpēc arī turpmāk tiks veidotas gan tiešsaistes viktorīnas, gan virtuālās 

izstādes un video.  

BLN piedāvājumu un aktivitāšu reklamēšana un sabiedrības informēšana par norisēm 

notiek ievietojot informāciju gan PGB interneta tīmekļa vietnē preilubiblioteka.lv, gan 

sociālajos tīklos - Facebook, Instagram, TikTok.  

Lai informācija sasniegtu savu auditoriju, sadarbojoties ar izglītības iestāžu 

darbiniekiem, tiek izmantots arī e-klases pasts, sūtīti ielūgumi un informēti vecāki. 
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Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs  

2021.gadā lietotājiem ĢDAC nebija pieejams pandēmijas ierobežojošo apstākļu dēļ, bet 

2022.gadā, līdz ar pandēmijas ierobežojumu atcelšanu, no 1. marta sāka pilnvērtīgi darboties, 

kā rezultātā pārskata periodā centra apmeklējumu skaits pārsniedza trīs ar pusi tūkstošus. 

Centru ar interesi apmeklēja ne tikai Preiļu mācību iestāžu audzēkņi, bet arī klašu kolektīvi no 

Jersikas pamatskolas un Rožupes pamatskolas, lai iepazītos ar piedāvātajiem aktivitātēm.  

 

 2020 2021 2022 

Fiziskais apmeklējums 716 - 3528 

Konsultācijas 18 - 144 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra  

izmantojamības statistiskie rādītāji: 
   

3D brilles 90 - 697 

Velosipēds 179 - 1249 

Kinect spēles 168 - 1097 

Robotikas nodarbības 72 - 149 

3D pildspalvas 60 - 300 

 

Lielu interesi skolēnos raisīja 3D zīmēšanas nodarbības, kas notika katru ceturtdienu, 

arī vasaras periodā. It sevišķi liels apmeklējums bija skolas brīvlaikos. Skolēni katrā nodarbībā, 

izmantojot dažādus šablonus, izveidoja sev kādu telpisku priekšmetu. Piemēram, tuvojoties 

Valentīndienai, tika sagatavoti un piedāvāti apmeklētājiem dažādu sirsniņu šabloni. Gaidot 

Lieldienas un Ziemassvētkus, nodarbību apmeklētāji varēja sev izveidot attiecīgus svētku 

dekorus, rotājumus. Novembris pagāja, veidojot dažādas latviskās spēka zīmes, ornamentus. 

Ar lielu aizrautību skolēni darbojās arī robotikas nodarbībās divās vecuma grupās - 6+ 

ar Lego education WeDo 2.0 konstruktoriem un vecuma grupā 10+ ar Lego Mindstorms EV3 

konstruktoriem. Rudenī tika izstrādātas un iesniegtas Preiļu novada pašvaldības Preiļu novada 

Izglītības pārvaldei “LEGO robotikas” interešu izglītības programmas abām vecuma grupām 

un rezultātā tika saņemta licence par programmu īstenošanu. Programma ietver 12 nodarbības, 

kuru laikā skolēni apgūst robotu konstruēšanas, programmēšanas pamatus, veido izpratni par 

mehānismu darbības principiem, attīsta loģisko, telpisko un radošo domāšanu. 

Tā kā par LEGO konstruēšanu bija liela pirmsskolas bērnu vecāku interese, tika 

ieplānotas un joprojām veiksmīgi katru piektdienu notiek LEGO nodarbības, kuras apmeklē 

desmit sešgadīgi bērni. Katrai nodarbībai ir cita tēma, kas rosina bērniem izzināt apkārtējo 

pasauli, aplūkojot attēlus grāmatās un konstruējot attiecīgo tēlu, dzīvnieku, transporta līdzekli 

vai ēku telpiski pēc instrukcijas vai plaknē pēc parauga, darbojoties individuāli vai pāros. Bērni 

apgūst prasmi komunicēt, attīsta pirkstu veiklību, loģisko domāšanu. Tā kā šīs nodarbības tiek 

piedāvātas pirmo gadu, pirms katras nodarbības nepieciešama nopietna sagatavošanās, kas 

ietver instrukciju izvēli, objekta izveidi, detaļu atlasi, lai to pietiktu visiem bērniem. Lai varētu 

veidot lielākus, sarežģītākus objektus, nepieciešams budžets papildus detaļu iegādei. 
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7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Preiļu GB BLN, turpinot aizsāktās tradīcijas, 2022. gadā ar savu dalību atbalstīja valsts 

mēroga lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu 

starts” un Nacionālas skaļās lasīšanas sacensības. 

Nepārspēts līderis dalībnieku skaita ziņā (206 dalībnieki) ir LNB lasītveicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 17.februārī Preiļu GB BLN organizēja “Bērnu 

un jauniešu žūrijas” ekspertiem 2021.gada sezonas noslēguma pasākumu zirgu audzētavā "Trīs 

vītolu staļļos". Šis bija pirmais pasākums pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas, kurā bērni 

un jaunieši varēja satikties klātienē ārpus telpām, kas, bez šaubām, piešķīra šim pasākumam un 

tā apmeklētajiem īpašu nozīmīgumu un patīkamas emocijas. Pasākums notika ārā, kur bērni 

baudīja svaigu gaisu, brīvu atmosfēru, varēja samīļot, pabarot zirgus un ar tiem doties izjādē, 

pēc tam saņēma arī pateicības un balvas, mielojās ar tēju un pīrāgiem. Pasākums pandēmijas 

ierobežojošo apstākļu periodā bija īpaši vērtīgs ar to, ka tā norise tika organizēta svaigā gaisā 

pie dabas, dodot iespēju bērniem atpūsties no tehnoloģijām un viedierīcēm. 

“Vecāku žūrijas 2021” noslēguma pasākuma "Jo tālāk, jo tuvāk" nosaukumā tika 

izmantots citāts no Kristīnes Ulbergas grāmatas "Kariete uz Santjago", kura Preiļu GB ekspertu 

vērtējumā guva visaugstāko vērtējumu. Par savā Santjago ceļā piedzīvoto, par to, cik daudz ir 

jānoiet, lai iepazītu sevi tuvāk, pārdomās dalījās mākslinieces Vija Stupāne un Vēsma Ušpele. 

Tie bija patiesi, interesanti, iedvesmojošie stāsti. 

2022. gada “Bērnu, jauniešu žūrijas” 5+ grupas grāmatu kolekcijas lasīšana PII Pasaciņa 

audzēkņiem izvērtās par priecīgām tikšanās reizēm 16 pasākumu garumā ar sirsnīgām sarunām, 

praktiskiem uzdevumiem, zīmēšanu. Tādas grāmatas kā "Kurmis melni baltā alā", "Ko dara 

jūtas?" un "Mana negantā diena" rosināja bērniem izprast un atpazīt sevī un citos dažādu jūtu 

un emociju izpausmes, saprast kā mazināt bailes, dusmas, skumjas, stresu, apjaust, ka nedrīkst 

darīt otram pāri, novērtēt draudzību un uzticēšanos. Šāda veida literatūra būtu jālasa un 

jāpārrunā ar bērniem arī katrā ģimenē. 

Vasarā “Bērnu un jauniešu žūrijas” grupas 9+ ekspertiem notika pasākums policijā 

“Gribu būt detektīvs”, kas izraisīja lielu skolēnu interesi. Dalībnieki iepazinās ar policijas 

darbu, ar detektīvu darba instrumentiem, varēja izmēģināt dažādas ierīces, noņemt pirkstu 

nospiedumus. Pasākumi, kas ir ar praktisku ievirzi, kur var kaut ko izmēģināt, izzināt un pēc 

tam pielietot dzīvē, bērnos izraisa neviltotu interesi un lielu atsaucību. 

25.augustā notika “Jauniešu žūrijas” pasākums "Tuvāk viens otram", kur grupas 15+ 

eksperti viesojās Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā. Kopā praktiski 

darbojoties, dalībnieki izveidoja burvīgu māla trauku, ar prieku vērojot, kā māla pika pārvēršas 

skaistā mākslas darbā. Iepazīstot tuvāk Dienas aprūpes centra ikdienu, kopā ar tā apmeklētājiem 

tika izmēģinātas āra aktivitāšu laukuma piedāvātās aktivitātes, kopā dzerta tēja, saņemot 

pozitīvu emociju devu no kopā būšanas prieka, ko neviltoti pauda cilvēki, kuru dzīves iespējas 

atšķiras no mūsējām. Pasākums paliks atmiņā ar īpašo – ģimeniski sirsnīgo atmosfēru. 

 Pateicoties pandēmijas ierobežojumu atcelšanai, 2022. gadā atsākās ”Pūcītes skolas” 

nodarbības ar jaunu, aizraujošu grāmatu lasīšanu, radošo darbu veikšanu un kustību rotaļām. 

No septembra līdz decembrim reizi mēnesī mazie četrgadnieki ar saviem vecākiem apmeklēja 

bibliotēku, iepazīstot bibliotēkas piedāvājumus vismazākajiem lasītājiem un ar aizrautību 

piedaloties tematiskajās nodarbībās. Katrs dalībnieks saņēma dāvanas, ko ik gadu sagādā 

programmas “Grāmatu starts” ieviesēji - LNB Bērnu literatūras - centrs un PGB. 
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PGB BLN kārtējo sezonu tika organizēts lokālais vasaras lasīšanas konkurss 1.-9. klašu 

skolēniem “Krauklis iesaka izlasīt 2022” (dalībnieku skaits - 31). 15. septembrī čaklākie lasītāji 

izbaudīja ilgi kāroto balvu – ekskursiju, šoreiz - uz Augšdaugavas novadu. Višķu amatnieku 

ciemā pie keramiķa Valda Grebeža, kas ir vienīgais keramiķis Latvijā, kurš nodarbojas ar 

savdabīgo sīkplastikas tehniku, bērniem bija iespēja apskatīt dažādās tehnikās un materiālos 

atainotos mākslinieka radošos darbus, priecāties par skaisto, sakopto vidi sētā. Radošajā 

darbnīcā katrs uzmeistaroja savu māla svilpaunieku. Dabas parkā “Daugavas loki” tika 

izstaigāta Markovas izziņas taka, uzkāpjot pilskalnā, apmeklējot Slutišķu vecticībnieku sādžu. 

Atpūtas laukumā “Lauku sēta” ikkatrs ekskursijas dalībnieks saņēma savu pelnīto balvu – 

pateicību, diplomu, grāmatu vai nomināciju. Pēc pirmajām prieka emocijām, ovācijām un 

aplausiem piknikā varēja iestiprināties, baudot bibliotēkas sagādāto cienastu. Ekskursijas 

noslēgumā bērni viesojās mini zoo “JuRita”, kur varēja noglāstīt, samīļot dzīvniekus un 

pacienāt ar saimnieku sarūpēto ēdienu. Priecīgi un gandarīti mūsu bibliotēkas “krauklēni” 

atgriezās mājās ar domu, ka nākamajā sezonā atkal piedalīsies lasīšanas konkursā. 

Preiļu reģionā tika organizēta Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību 1. un 2. kārta un 

čempiona dalība finālā, ko koordinēja BLN vadītāja. Reģionā šajā lasīšanas veicināšanas 

programmas 1.kārtā 2022. gadā piedalījās 130 piekto klašu skolēni no Preiļu 1. pamatskolas, 

Preiļu 2. vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Riebiņu vidusskolas, 

Galēnu pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Rušonas pamatskola. 24.septembrī Lauma Madelāne 

no Aglonas vidusskolas 6.klases (fināls notika jau nākošajā mācību gadā) pārstāvēja Preiļu 

reģionu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Fināliste ar savu klasesbiedru līdzjutēju pulciņu mājās atgriezās bagātināta ar jauniem 

iespaidiem un emocijām. 

 Gada sākumā Preiļu 1.pamatskolas 3.a klasē attālināti notika lasītveicināšanas stunda 

“Vinnijs Pūks ciemos nāk”, kurā skolēni, minot viktorīnu, vairāk iepazina jauko lācēnu un savus 

iespaidus atspoguļoja zīmējumos. 

Kur ir mana "Brīnumzeme", kur "Aizspogulija"? Kas es esmu, kāds es esmu? Kur mīt 

brīnuma noslēpums? Preiļu 1.pamatskolas 5.a, 5.b un 5.c klases skolēni mēģināja rast atbildes 

uz šiem jautājumiem Zoom tiešsaistē organizētajā lasīšanas veicināšanas stundā "Katram sava 

"Aizspogulija"", kā arī iepazinās ar L.Kerola slavenajiem Alises piedzīvojumiem, izzināja sevi, 

veicot dažādās aktivitātes. Skolotājas, kas arī piedalījās pasākumā, augstu novērtēja 

bibliotekāres organizēto pasākumu, minot, ka aizraujošā nodarbība tikusi pasniegta, izmantojot 

ļoti interesantu, mūsdienīgu un inovatīvu pieeju. 

Arī literārā stunda - radošā darbnīca “Mana mīļā sirsniņdiena” notika attālināti, kas 

pasākuma organizatorei BLN bibliotekārei bija jauns izaicinājums, kā tiešsaistē saprotami 

parādīt sirsniņas veidošanas procesu, tomēr viss izdevās lieliski. 

Jau daudzus gadus BLN aktīvi iesaistās "Droša interneta" un Digitālās nedēļas 

pasākumu organizēšanā. Arī 2022. gads nebija izņēmums. Gada sākums vēl bija pandēmijas 

gūstā, tāpēc ar Preiļu 1. pamatskolas 3. klašu skolēniem saruna, kā sevi pasargāt internetā un 

izturēties ar cieņu vienam pret otru virtuālajā vidē, notika ZOOM tiešsaistē. 

Digitālās nedēļas ietvaros Preiļu 1. pamatskolas 5.a, 5.b, 5.c klases skolēni pasākumā 

"Ceļazīmes tīmeklī" iepazinās ar mācībām noderīgām un radošu ideju bagātām tīmekļa 

vietnēm, kā arī tika izrunāta drošība internetā. 
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Latviešu valodas un literatūras stundā Preiļu 1. pamatskolas 8.a klases jaunieši ciemojās 

BLN, lai uzzinātu par 3td e-grāmatu bibliotēku, par iespēju bez maksas lasīt latviešu un tulkotos 

ārzemju autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Tāpat jaunieši 

tika informēti par to, kā reģistrēties vietnē www.3td.lv, kā autorizēties un kādi ir e-grāmatu 

bibliotēku lietošanas noteikumi. 

4. martā Preiļu 1.pamatskolas 1.b klases skolēniem notika stāstnieku pasaku rīts "Pasaka 

tev pasaka". Pasākumā skolēni gan paši stāstīja pasakas, gan klausījās un skatījās stāstnieces 

Vilhelmīnes Jakimovas sagatavoto prezentāciju, gan iesaistījās grāmatu "veļas dienā". Pasaku 

rīts izvērtās radošs un darbīgs. 

BLN regulāri tiek organizētas nodarbības, kurās notiek bērnu pirmā iepazīšanās ar 

bibliotēku. 2022. gadā bibliotēkā kopā ar vecākiem ciemojās PII "Pasaciņa" grupas "Zaķēni" 

audzēkņi. Preiļu 1.pamatskolas pirmklasniekiem tika organizētas literārās stundas: “Gribu būt 

lasītājs”, “Grāmatu noslēpumi”, “Iepazīstam bibliotēku”, kurās skolēni iepazinās ar Preiļu GB 

BLN piedāvātajām iespējām, apskatīja izstādes, spēlēja spēles Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centrā, klausījās jauno grāmatu apskatu un uzzināja, kas jādara lai kļūtu par lasītājiem. 

No 11.marta līdz 8.aprīlim BLN rīkotajā konkursā “Mani laimes mirkļi” tika aicināti 

piedalīties bērni un jaunieši, iesūtot ne vairāk kā trīs fotogrāfijas ar saviem laimes mirkļiem un 

komentāru, kas attēlots un kāpēc atainotais sagādā laimes sajūtu. Galvenā balva bija ģimenes 

fotosesija SvetamanPhoto. Atsaucība konkursā bija diezgan liela. Par iesūtītajam fotogrāfijām 

bija jābalso Facebook vietnē, kas veicināja konkursa un PGB popularitāti. 

2.maijā literārajā stundā “Katram mazam putniņam” 2.c klases skolēni iepazinās ar 

Pētera Brūvera daiļradi. Bērni lasīja un mēģināja rakstīt skaitāmpantus, atskaņas un sacerēt 

dzejoli, minēja dzejnieka tulkotās mīklas un iepazinās ar Ģimenes digitālā aktivitāšu centra 

piedāvājumu. 

Dzejas dienās Preiļu GB BLN darbinieces viesojās Preiļu 1.pamatskolā. pasākumā 

“Dzeja dzīvo” 7.a, 8.a, 8.b un 2.b klases skolēni, lieli un mazi, ar vārdu spēlēm ļāvās dzejas 

rašanās radošajam procesam, iepazina dažādas dzejas formas un tās izpausmes veidus. 

Pasākumā "Krikumkrakumi un es" Preiļu 1. pamatskolas 3.c. klase minēja Jāzepa Osmaņa 

dzejoļmīklas, lasīja un radoši darbojās ar dzeju. 

Make-up skoliņā “Skaistuma Studijas" īpašniece un skaistumkopšanas speciāliste Lilita 

Kivleniece meitenes iepazīstināja ar kosmētikas lietošanas noslēpumiem. Pasākuma dalībnieces 

uzzināja, kā kopt ādu un veidot grimu. 

21. jūnijā notika radoša nodarbība "Man ir savs Scrapbook". Līmējamo grāmatu jeb 

Scrapbook darināšana ir lielisks veids, kā vēstīt stāstus ar bildēm un attīstīt radošās, 

mākslinieciskās prasmes. Līmējot šīs grāmatas, dalībnieki izbaudīja prieka pilnus mirkļus, jo 

katrs varēja izpausties un to veidot, kā vien pašam tīk, galvenais, lai rezultāts liktu pasmaidīt!  

Lai mudinātu bērnus un jauniešus kļūt patstāvīgākiem un radītu vēlmi prast par sevi 

parūpēties, uzsākot jauno mācību gadu, tika izsludināts BLN konkurss “Skolēns virtuvē”. 

Ļaujoties radošajai fantāzijai un eksperimentiem, konkursam bija jāsagatavo sviestmaize, tā 

jānoformē un fotogrāfija jāatsūta uz BLN e-pastu. Visas iesūtītās fotogrāfijas tika ievietotas 

Facebook vietnē, kur ikviens varēja piedalīties balsojumā par atraktīvāko sviestmaizi. 

Uzvarētājs saņēma balvā saldu pārsteigumu no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 

Preiļu struktūrvienības audzēkņiem un skolotājas Ināras Liepiņas.  
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Novembrī Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros notika literārie lasījumi Preiļu 

1.pamatskolas skolēniem - rītausmas stundā 1.a un 2.c. klasē no Mālinas Kiveles un Martina 

Glassa Serupa grāmatas "Ja tu satiec lāci", 8.a klases skolēniem no somu rakstnieces Kiras 

Poutanenas grāmatas "Skaistā jūra". Tika spēlētas spēles, veikti radošie uzdevumi, 

prezentācijās iepazīta Ziemeļvalstu literatūra, kultūra un daba. 

Veiksmīgi tika īstenoti visi pasākumi VKKF atbalstītā projekta “Vēl tuvāk grāmatai” 

ietvaros. Bērniem un jauniešiem tika dota iespēja satikt šādus autorus: Agnesi Zarāni, Džeinu 

Šteinbergu, Signi Višku, Ingmāru Līdaku, Lieni Lasmani. Tuvāk iepazīstot grāmatu autoru 

personības un viņu daiļradi, tiek veicināta lasītprasme, oriģinālliteratūras popularizēšana bērnu 

un jauniešu vidū, gūstot sev vērtīgas atziņas un padomus veiksmīgai pašattīstībai un virzībai uz 

priekšu. 

 Viduslatgales pārnovadu fonda organizētajā un Preiļu novada pašvaldības finansētajā 

Mazo grantu projektu konkursā atbalstu guva PGB biedrības “Mēs – bibliotēkai!” iesniegtais 

projekts “Spēlējies koši un droši!”. No aprīļa līdz augustam, piedaloties bibliotēkas 

darbiniekiem un piesaistot sadarbības partnerus un brīvprātīgo darbu, tika īstenota iecere 

izveidot bibliotēkas teritorijā gumijas seguma laukumu āra spēlēm un citām aktivitātēm brīvā 

dabā. Ar šo projektu tika uzsākta atpūtas zonas labiekārtošana PGB piederošajā teritorijā. 

14.septembrī, neskatoties uz ne īpaši vēlīgajiem laikapstākļiem āra spēļu laukuma 

prezentēšanai, tomēr sirsnīgā un brīvā gaisotnē tika nosvinēts projekta noslēgums. Pasākumu 

atraktīvāku darīja Kosmosa Peles klātbūtne un Preiļu Brīvās skolas pārstāvju demonstrējumi uz 

slackline jeb līdzsvara lentes. Labvēlīgos laika apstākļos bibliotēkas āra spēles būs pieejamas 

ikvienam interesentam. 

 

7.6. Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ietvaros  

BLN nodarbību un pasākumu saturs arvien lielākā mērā iekļaujas izglītības iestāžu 

kompetenču pieejas mācību programmās. Latviešu valodas un literatūras stundās Preiļu 

1.pamatskolas skolotājas Irēna Barone, Žanete Beča un Anda Anspaka labprāt izmanto iespēju 

savu mācību priekšmetu tematiku pielāgot bibliotēkas piedāvātajām aktivitātēm. Literārās 

stundas, kuras veltītas kādam rakstniekam, kā arī projektos iekļautās tikšanās ar latviešu 

oriģinālliteratūras autoriem gūst lielu atsaucību, jo tā ir iespēja iepazīt plašāk autoru daiļradi un 

personības. Dzejas dienu pasākumi aktualizē bērnu un jauniešu vidū poēzijas žanru, kas parasti 

ikdienā nav tik iecienīts. 

Papildu vērtējums literatūras stundās motivē skolēnus iesaistīties lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” un konkursā “Krauklis iesaka izlasīt”. 

Ņemot vērā tehnoloģiju lielo lomu mūsdienu jauniešu ikdienā, Preiļu 1.pamatskolas 8.a 

klases jaunieši literatūras stundā BLN tika iepazīstināti ar 3td e-grāmatu bibliotēku, ar iespēju 

bez maksas lasīt latviešu un tulkotos ārzemju autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē 

mobilajā ierīcē vai datorā. Tāpat jaunieši tika informēti par to, kā reģistrēties vietnē www.3td.lv, 

kā autorizēties un kādi ir e-grāmatu bibliotēku lietošanas noteikumi. 

Mācību gada sākumā adaptācijas dienā Preiļu 1.pamatskolas 7.c klase audzināšanas 

stundā, Preiļu 2.vidusskolas 10.klase vizuālās mākslas stundā apskatīja aktuālās BLN izstādes, 

atsvaidzināja informāciju par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, iepazinās ar 

jaunumiem un konkursiem, uzzināja vairāk par ĢDAC pieejamajām tehnoloģijām. 
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Novembrī klases audzinātāja stundā Preiļu 1.pamatskolas 9.a klase papildu visām 

tradicionālajām aktivitātēm izspēlēja Latvijas faktu spēli un pārbaudīja zināšanas par latvju 

zīmēm un katrs uzzīmēja savu spēka zīmi ar 3D pildspalvu. 

 PII “Pasaciņa” tematiskajā nedēļā par emocijām mācību saturu papildināja BLN 

darbinieces vadītā nodarbība par Annas Ļenasas grāmatu “Krāsu mošķis”, kurā var rast 

padomu, kā iemācīties atpazīt, saprast savas emocijas, nosaukt tās vārdā.  

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības audzēkņi, kuri 

apgūst konditora profesiju, skolotājas Ināras Liepiņas vadībā gatavoja saldo pārsteiguma balvu 

konkursa “Skolēns virtuvē” uzvarētājam, tādējādi pielietojot savas zināšanas praksē un 

mācoties sadarboties.  

Bibliotēkas piedāvātās aktivitātes atbilst kompetenču pieejas principiem, kur bērni tiek 

mudināti aktīvi iesaistīties, pētīt, analizēt, radoši darboties, gūstot zināšanas caur savu pieredzi 

un izjūtām. 

 

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā,  

nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums 

PGB BLN ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar visām Preiļu izglītības iestādēm. 

Uzticamas un abpusēji izdevīgas partnerattiecības turpinās ar Preiļu 1.pamatskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāju Irēnu Baroni, Žaneti Beču, Andu Anspaku, kā arī ar citu mācību 

priekšmetu skolotājiem, kuri labprāt atsaucas un interesējas par bibliotēkas piedāvātajām 

aktivitātēm un tās piemēro mācību saturam. 

Veiksmīgi tā turpinās ar PII “Pasaciņa” metodiķēm Mariju Spūli un Vitu Anspoku, kā 

arī pirmsskolas skolotājām. Pateicoties skolotāju Ilonas Skuteles, Marijas Skuteles, Žannas 

Vucānes, Nastasijas Zamišļajevas, Valentīnas Miglānes un Līgas Silkānes atsaucībai un 

uzņēmībai, 75 sagatavošanas grupas audzēkņi varēja iepazīt septiņas Bērnu žūrijas 5+ vecuma 

grupas grāmatas, tādējādi attīstot lasīšanas, klausīšanās un vērtēšanas prasmes un iemaņas. 

Zoom tiešsaistes "Droša interneta" pasākumi 3. klašu skolēniem, Digitālās nedēļas 

pasākumi "Ceļazīmes tīmeklī" 5. klašu un informācijas meklēšanas konkurss “Ja zini kur 

meklēt, tad atbilde rokā!” 6. klašu skolēniem varēja veiksmīgi norisināties sadarbībā ar Preiļu 

1.pamatskolas skolotājiem Annu Dzidru Bernāni, Pēteri Bernānu un Dainu Kurmi. 

Ar Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē atbalstu norisinājās trīs pasākumi 

jauniešiem – “Restarts”, neformālas apmācības jauniešiem “Identitāte. Personība. Karjera.”, 

kuras atraktīvi vadīja sertificēts personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs, “Dzīvo zaļi” ar 

dziesmām pie ugunskura, peldi ezerā, ar dažādiem aizraujošiem uzdevumiem Geļenovas parka 

teritorijā, kur arī jaunieši apguva prasmi noturēties uz balansēšanas lentas slackline pedagoga 

Mārtiņa Vilcāna vadībā, kā arī Preiļu pilsētas svētku ietvaros bērniem un jauniešiem "Eiropas 

pēcpusdiena jauniešu stilā" ar zinātnisko teātri "Laboratorium.lv", kas aizrāva gan lielus, gan 

mazus ar dažādiem iespaidīgiem eksperimentiem, Disko ballīti. Tika organizēta praktiskā 

nodarbība "Veido savu stilu - latvju raksti ar hennu", radošā darbnīca "Izgatavo savu mūzikas 

instrumentu" un spēles, kas ļāva iepazīt dažādus latviešu tautas un pasaules mūzikas 

instrumentus. 

Jau ne pirmo gadu ar saviem radošajiem darbiem iedvesmo Preiļu novada Labklājības 

pārvaldes Dienas aprūpes centra apmeklētāji, sadarbībā ar vadītāju Liene Gžibovsku. Šoreiz 

par izstādi "Pieskārienu skautie…” saka paši tās veidotāji: "Mēs dāvinām Jums nelielu daļiņu 
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savas pasaules; mūsu pirkstu un sirds pieskāriens mālam, augiem, pakulām, porcelānam, 

akmens masai". 

BLN sadarbojas arī ar pārējām Preiļu novada izglītības iestādēm un bibliotēkām, 

organizējot Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības. Sadarbība notiek ar Galēnu pamatskolas 

skolotāju Ingu Elsti, ar Elīnu Smirnovu no Aglonas vidusskolas, ar Valentīnu Ondzuli no 

Aglonas Katoļu ģimnāzijas.  

Sadarbības partneri, kuri izmanto arī bibliotēkas piedāvājumus, tiek aicināti sponsorēt 

uzvarētāju balvas dažādos konkursos. Skolotāja Ināra Liepiņa no Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības ar audzēkņiem dāvināja saldo pārsteiguma balvu 

konkursa “Skolēns virtuvē” uzvarētājam. Konkursa “Mani laimes mirkļi” uzvarētājam ģimenes 

fotosesiju dāvināja SvetamanPhoto īpašniece Svetlana Vjakse.  

 

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Preiļu GB BLN darbinieces 2022.gadā daudz laika veltīja 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. 

BLN kolektīvs aktīvi piedalījās PGB organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos, 

kuros tika bagātināta pieredze un labās prakses piemēri tiek izmantoti kā iedvesmas avots 

turpmākajā darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju un viņu ģimenēm.  

 

7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Šobrīd lielākā problēma bērnu un jauniešu vidū ir lasītprasmes dažādie līmeņi, grūtības 

koncentrēties, noturēt uzmanību, kas vairāk novērojama kolektīvajos pasākumos. Risinājums ir 

turpināt uzsāktās tradīcijas, iesaistoties lasīšanas veicināšanas programmās un organizējot 

pasākumus, kas mudina pievērst uzmanību grāmatai kā izziņas un izglītošanās avotam. Lai 

rezultāts būtu efektīvāks, neapšaubāmi nepieciešama gan pedagogu, gan vecāku aktīva 

līdzdalība.  

Mūsdienās nemitīgi mainās bibliotēkas nozīme un paplašinās bibliotekāra funkcijas. 

Bērniem ļoti svarīga ir sadarbība ar bibliotēkas darbiniekiem, konstruktīva, uz apmeklētāju 

vērsta saruna, mierīga komunikācija, pozitīvs vērtējums par paveikto darbu radošajās darbnīcās 

un citos pasākumos. Reizēm bibliotēkas darbiniekam jākļūst arī par bērna uzticības personu, 

nereti veicot pat psihologa pienākumus. Bibliotēka ir vieta, kur satikties, un lietderīgi pavadīt 

laiku ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem, tādēļ bibliotēkas infrastruktūrai ir jāspēj palīdzēt 

bērniem un jauniešiem orientēties plašajā bibliotēkas piedāvājumu klāstā. Viens no 

risinājumiem, kas varētu veicināt lasīšanu jauniešu vidū, ir uzstādīt jauniešu stūrītī grāmatu 

stendu – “Bibliotekārs šobrīd lasa”, “Bibliotekārs iesaka” vai “Jauniešu lasītāko grāmatu tops”.   
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8.NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

Daudzveidīgu novadpētniecības resursu pieejamības nodrošināšana, ilgsaglabāšana, 

pilnveidošanas un attīstības iestrādnes ir nepārtrauktā procesā. Turpinās novada kultūrvēstures 

arhivēšana, tiek papildinātas un strukturētas tematiskās mapes un novadpētniecības 

elektroniskās datubāzes. 

Lietotājiem tiek nodrošināta gan klātienes, gan attālināta piekļuve daudzpusīgiem, 

uzticamiem, kvalitatīviem un droši izmantojamiem novadpētniecības resursiem; gan lasāmiem, 

skatāmiem, gan klausāmiem. 

Tiek veidots saturā bagāts jaunu digitālo kolekciju piedāvājums: gan lokālās, (ar 

autortiesībām aizsargātiem materiāliem), gan publiskās, kuras tiešsaistē pieejamas no 

bibliotēkas mājaslapas. 

Pielietojot inovatīvās tehnoloģijas, notiek novadpētniecības resursu un aktivitāšu 

popularizēšana, aug komunikācijas un informācijas piedāvājumu atspoguļojums digitālajā vidē 

un sociālās tīklošanas platformās. 

Ar aktuālu, saistošu un interesantu satura piedāvājumu tiek veidota bērnu un jauniešu 

izpratne par lokālās kultūrvides izpētes darbu, par kultūrvēsturiskā mantojuma un jaunradīto 

vērtību saglabāšanas nozīmību. 

Dinamiskajā informācijas laikmetā bibliotēkai ir maksimāli jācenšas nodrošināt 

novadpētniecības informatīvo telpu ar kvalitatīvu saturu, tādejādi pārliecinot sabiedrību, ka tieši 

pie mums ir pieejami un izmantojami daudzpusīgi lokālās kultūrvides informācijas resursi. 

 Aizvadītā gada aktualitātes un prioritātes bija saistītas ar jaunu novadpētniecības 

datubāzu veidošanu, dažādošanu un kvalitatīvu attīstību. 

 

8.2.Novadpētniecības krājums 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi  

Ar absolūti neplānotu precizitāti vairāku gadu garumā novadpētniecības krājuma 

fiziskais apjoms papildinās ar līdzīgu jaunieguvumu skaitu. 2022.gadā tie bija 23 jauni 

izdevumi (2021.gadā – 24, 2020.gadā – 29, 2019.gadā – 23). 

Jaunieguvumu īsais izvērtējums ir šāds: pērn iegādāti vairāki novadnieku dzejas un 

prozas darbi, kuros autori atklāj savu pasaules izziņas ceļu caur mākslas un valodas prizmu 

(Valdis Atāls, Anna Belkovska, Alberts Spoģis). 

Par to, kāds bija kristiešu liktenis komunisma terora gados, kā mūsu katoļu priesteru 

Viktora Terenkeviča un Vladislava Litaunieka dzīves mokošā nāvē aprāvās padomju varas 

cietumos, vēsta garīdzniekiem veltītās piemiņas grāmatas. 

Savukārt Dr. philol. Ieva Zuicena ir sagatavojusi un izdevusi savam tēvam, mūsu 

novadniekam veltītu pētījumu “Filologs Viktors Vonogs”. 

Skaudrs vēstījums par deportāciju dzirnavās samaltiem likteņiem un smagas, bet 

vienlaikus gaišu skumju caurvītas atmiņas par Sibīrijas īpatno dabu un cilvēkiem. Tāds varētu 

būt Antona Praņevska grāmatas “Iekliedzās dzērve tālajās Sibīrijas debesīs” īss raksturojums. 

Vēsturnieks Edgars Ceske atzīst, ka mūsu novadnieka dzīvesstāsts savā patiesīgumā un 
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emocionālajā iedarbībā var līdzināties tādām atmiņu tēlojuma virsotnēm kā Melānijas Vanagas 

“Veļupes krastos”. 

Ikviena saimniece vērtīgus padomus par maizes cepšanas procesu, tradīcijām, receptēm 

un svētības zīmēm atradīs Aglonas Maizes muzeja saimnieces Vijas Kudiņas sastādītajā 

“Maizes grāmatā”. 

Lai ikviens kopienas loceklis justos piederīgs mūsu novadam, izkoptu latgalisko 

identitāti un lokālpatriotismu, viņam ir jānodrošina labiem kvalitātes kritērijiem atbilstošu 

informācijas resursu, avotu, formātu un satura daudzveidība par konkrētiem objektiem un 

vietām, tagadnes vai pagātnes notikumiem. Tāpēc novadpētniecības krājumam jābūt saturā 

bagātam, ar labu kultūrvēsturisko pētījumu bāzi. Preiļu GB sistemātiski tiek komplektēts 

daudzpusīgs, izzinoša satura novadpētniecības krājums par Latgales, bet galvenokārt Preiļu 

reģiona kultūrvēstures un saimnieciskās dzīves norisēm un izaugsmi dažādos laika posmos, par 

šodienas aktivitātēm, novada unikalitāti un vietējā kultūras mantojuma bagātībām. Tie ir dažādu 

nozaru un valodu (latviešu, latgaliešu un angļu) iespieddarbi, kas saturiski saistīti ar vietējo 

kopienu: (novadnieku dzīvesstāsti un literārie darbi, kultūrvēsturiskās monogrāfijas, almanahi, 

dažādu pētījumu publikācijas) un citi iespieddarbi, kuriem ir zinātniska, kultūrvēsturiska vai 

mākslinieciska vērtība. Arī dažādu citu formu materiāli — fotogrāfijas, nošu izdevumi, 

multivides resursi, kartogrāfiskie dokumenti, audio un video ieraksti ir novadpētniecības 

krājumā. Būtiski piebilst, ka novadpētniecības tematiskās un personāliju mapes skaitliskā 

apjoma ziņā veido krājuma lielāko daļu. Tagad tās iespējams izsniegt lasītavā elektroniski, jo 

ir aprakstītas un kataloģizētas. 

Arī aizvadītajā gadā turpinājās jaunu mapju reģistrēšana Preiļu GB elektroniskajā 

katalogā, un tika izveidoti: 

 22 jauni MARC ieraksti, sasniedzot kopējo katalogam pievienoto mapju skaitu – 

1173. 

 Elektroniskajā novadpētniecības datubāzē pieejami 40310 ieraksti. 

 Bibliotēkas mājaslapā ievietoti 122 novadpētniecības mapju satura rādītāji. 

Krājuma organizēšana un glabāšana 

Brīvpieejas novadpētniecības krājums ir izvietots plašā lasītavas telpā, kur līdztekus 

strukturētam nozaru tematisko un personāliju mapju krājumam, uzziņu literatūrai un 

novadnieku radošajiem darbiem, lietotāju rīcībā ir dators ar piekļuvi elektroniskajiem 

novadpētniecības resursiem. 
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Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Progresējošā digitalizācijas ietekme pamanāma arī kā vēsturiskā mantojuma 

uzkrāšanas, glabāšanas un popularizēšanas iespēja. Bibliotēkā piekļuvi kultūrvēsturiski 

nozīmīgiem dokumentiem nodrošina tiešsaistes pakalpojums, jeb digitālās kolekcijas. 

Novadpētniecības krājuma digitalizācija un digitālās informācijas brīva pieejamība tiešsaistē 

tiek limitēta un ierobežota autortiesību un Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā. 

Tāpēc ar autortiesībām aizsargātu materiālu digitālās kolekcijas Preiļu GB veido kā lokālas 

pieejamības resursu. 

32 šādas kolekcijas lietotajiem ir iespēja atvērt un izmantot tikai novadpētniecības 

lasītavas datorā. (Statistika atspoguļota Latvijas digitālajā kultūras kartē.) Ar reģionālajiem 

preses izdevumiem ir izdevies sakārtot autortiesības, līdz ar to, publikāciju pilnteksti bez 

ierobežojuma tiek izmantoti veidojot attālināti pieejamās tematiskās kolekcijas. Bibliotēkas 

mājaslapā, sadaļā Novadpētniecība → digitālās kolekcijas, tiešsaistē iespējams pieslēgties 25 

publiskajām kolekcijām, kuras satur ne vien lasāmus tekstus, bet ir papildinātas gan ar 

fotogrāfijām, gan video sižetiem. Informācijas sistēmā “Alise” pērn tika izveidota 1 jauna 

brīvpieejas digitālā kolekcija par Salas pamatskolu. 

Novadpētniecības lasītavas datorā var pārlapot 659 skenētos novada laikrakstu “Ļeņina 

Karogs” (pēc 1990.gada), “Novadnieks” un “Jaunais Ceļš” eksemplārus, kuri nav pieejami 

portālā periodika.lv. Šogad tiks pievienoti vēl 384 pilntekstu eksemplāri. Tehnisku iemeslu dēļ 

(daļa laikrakstu komplekti glabājas cieto vāku iesējumā), skenēšanas process šobrīd ir apstājies. 

Informācijas meklēšanas sistēmā pieejamie tiešsaistes resursi vienuviet apkopoti satura 

blokā “Novadpētniecības resursi”. Tā ir strukturēta informatīvā vide ar 46 daudzveidīgiem 

reģionālajiem, nacionālajiem un pašas bibliotēkas veidotajiem resursiem par Latgales vēsturi, 

valodu un kultūras mantojumu. Starp apjomīgākajām novadpētniecības datu bāzēm ir 

bibliotēkas izveidotais un papildinātais „Preiļu novada interneta ceļvedis”, kuram pievienotas 

468 saites uz tīmekļa vietnēm. Vienuviet apkopotā informācija, labā un sabalansētā līmenī, ir 

ērti lietojama ikvienam interesentam. 

Mūsu 1097 īpašie novadnieki, kuri guvuši nopelnus un veicinājuši Preiļu novada 

atpazīstamību, minēti bibliotēkas veidotajā novadnieku enciklopēdijā. Ieraksti ir formatizēti, 

sakārtoti pārskatāmās tabulās, ar tiešsaistes piekļuvi bibliotēkas elektroniskajam kopkatalogam 

un novadpētniecības datubāzei. 

 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumā tika komplektēti materiāli visās zinātņu nozarēs, 

tie raksturo apkārtējo kultūrvidi, vietējās kopienas dzīvi un izaugsmi. Uzsvaru liekot uz 

saturisko daudzveidību, turpinājās iepriekšējo gadu iestrādnes kvalitatīva novadpētniecības 

krājuma uzturēšanā un attīstībā. Būtiskākais krājuma papildinājums gūts ar pērn iznākušajiem 

jaunajiem iespieddarbiem, bet paralēli tam, tika piekomplektēti arī vecāki izdevumi, nomainīti 

bojātie un nolietotie eksemplāri. 

 

Krājuma izmantojums  

Latgaliskās kultūrvides izpētes entuziasti, skolu audzēkņi, studenti un ikviens, kurš ar 

interesi un vēlmi ir gatavs atvērties jaunām zināšanām, izzināt novada vēsturi, kultūras 

daudzveidību un valodas savdabību, ir aicināts un gaidīts mūsu bibliotēkas novadpētniecības 
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lasītavā. Tur ir nodrošināta digitālo kolekciju pieejamība, ātra piekļuve aktuālai informācijai, 

sniegtas uzziņas un konsultācijas, ieteikumi, kā labāk izmantot dažādus resursus, kā novērtēt 

atrastos rezultātus, kādi ir meklēšanas paņēmieni utt. 

Apkopojot statistiku, var secināt, ka 2022. gadā tikuši izmantoti 198 novadpētniecības 

krājuma eksemplāri (no tiem 117 tematiskās un personāliju mapes). 

Padziļinātu tematisko uzziņu kopaina pērn bija šāda: Preiļu pilsētas ielu vēsture, 

Polkoronas, Galēnu un Jezufinovas muižu izpētes materiāli, nacionālo partizānu pretošanās 

cīņas Latgalē, vecticībnieku lūgšanu nami Preiļu novadā, teikas, pasakas un vietvārdi, koka 

arhitektūra un krucifiksi. Izmantojot novadpētniecības krājumu un piesaistot laikrakstu 

publikāciju datubāzes, tika meklēts kaut sīkākais informācijas pavediens par kādu Otrā pasaules 

kara gados zaudētu tuvinieku, apzināti folkloras svētku “ Pulkā eimu, pulkā teku” 1. pasākuma 

dalībnieki. Mārītes Kalniņas Latgales stāsta “Naaizmērstule – Dieva dārza puķīte” (Ievas Stāsti. 

– 2022. – Nr. – 13. – 38. – 42. lpp.) publikācijā izmantotas Preiļu GB novadpētniecības krājuma 

fotogrāfijas un papildinformācija. 

Lokālās vēstures resursi un kolekcijas tiek izmantoti arī organizējot tematiskās un 

novadnieku jubilejām veltītās izstādes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas plašās telpas ļauj izstādēs eksponēt liela apjoma un formāta gleznu un 

fotogrāfiju kolekcijas, kuras piedāvā jaunie mākslinieki, vietējie fotogrāfi un amatnieki. Gan 

tematiskās un novadniekiem veltītās izstādes, gan publiskie pasākumi ir lielisks veids kā 

dažādot un popularizēt novadpētniecības krājumu, kā kopienas uzmanību vērst uz novadam 

svarīgām un aktuālām tēmām. 

 Projekta “Latviešu Grāmatai 500” ietvaros tika sagatavotas izstādes “Mūsu novadnieku 

rokrakstu dažādība” un “Preiļu rajona, novada un vietējo kopienu laikraksti laika ritumā ”. 

Ar roku rakstīts teksts ir liela vērtība, jo ar izkoptu rokrakstu cilvēks no burtiem veido 

mazu mākslas darbu, tas atklāj viņa emocionālo pasauli un rakstītāja unikālo raksturu. Izstādē 

“Mūsu novadnieku rokrakstu dažādība” 

varam pamanīt ne vienu vien īstu kaligrāfijas 

meistardarbu, kas senos dokumentos, 

vēstulēs un nošu pierakstos saglabājies kā 

unikāls mantojums no pagātnes. 

Savulaik pagastu avīzes bija 

nepacietīgi gaidīti vietējo ziņu vēstneši, un 

tika izlasītas no pirmās lapas līdz pēdējai. Tās 

informēja par kopienu pasākumiem un 

aktivitātēm, sadzīves notikumiem, publicēja dažādus sludinājumus, jubilāru un nekrologu 

sarakstus. 
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8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Labas idejas vienmēr ir vērts īstenot un vēlams tās popularizēt. Arī novadpētniecības 

darbā. Preiļu novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmai tika sagatavots 

pieteikums tēmai “Informācijas meklēšana tiešsaistes datu bāzēs”. Tā mērķis ir novada 

kultūrvēstures pētniekiem, vēsturiskās atmiņas institūciju grupām un ikvienam interesentam 

piedāvāt izsmeļošu informāciju par Preiļu Galvenās bibliotēkas veidotajām novadpētniecības 

datubāzēm un digitālajām kolekcijām, sniegt vispārēju priekšstatu par bibliotēkas mājaslapā 

apkopotajām atvērtas piekļuves tīmekļa vietnēm, par informatīvās vides daudzveidību, 

piekļuves un resursu izmantošanas iespējām. 

Gan sižetiskās un novadniekiem veltītās izstādes, gan tematiskie pasākumi ir lielisks 

veids kā dažādot un popularizēt novadpētniecības krājumu, kā kopienas uzmanību vērst uz 

novadam svarīgām un aktuālām tēmām. 

Pozitīvā un atraisītā gaisotnē noritēja pasākums "Latgaliskyo Latgale". "Kai tys ir - 

runuot latgaliski?" Dzimtās valodas dienas ietvaros rīkotā tikšanās ar literāti Rasmu Zariņu, 

amatierteātra kopas "Gaisma" dalībniekiem un „Līvenhofas muzikantiem", aicināja klātesošos 

ikdienā vairāk runāt, rakstīt, dziedāt, domāt un dzīvot LATGALISKI. Amatierteātra kopas 

"Gaisma" dalībnieki priecēja klātesošos ar literātes Rasmas Zariņas, speciāli pasākumam 

"Latgaliskyo Latgale", rakstīto skeču. Sulīgā latgaliešu humoru piesātinātā intermēdija lieliski 

papildināja tematiskā vakara īpašo gaisotni. 
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Pārskata periodā dzejas dienu pasākums tika veltīts vietējo dzejnieku - novadnieku 

popularizēšanai. Izskanēja Janas Skrivļas - Čeveres, Rasmas Svikles, Evelīnas Visockas, 

Daigas Lapānes, Egitas Terēzes Jonānes dzejas lasījumi, par fona muzikālo noskaņu rūpējās 

Inese Orinska un dzeju mūzikā izpildīja Māra Pudnika.  

 Būtiski svarīgi ir veidot bērnu un jauniešu izpratni par to, kā vēsturiski ir attīstījies un 

mainījies Preiļu reģions, kādi sabiedrībā zināmi un populāri cilvēki ir mūsu novadnieki, kā tiek 

apzināts, pētīts un uzkrāts kultūrvēsturiskais mantojums. Laba prakse ir klātienes nodarbības 

un interaktīvās spēles bibliotēkā. Aizvadītajā gadā trīs paralēlās Preiļu 1.pamatskolas 5.klases 

un Rušonas pamatskolas apvienotā klase iepazinās ar novadpētniecības resursiem, padziļināti 

pētīja informāciju par to, kā veidojušies ielu nosaukumi Preiļos, kad un kāpēc tie ir tikuši 

mainīti.  

Skārienekrāna tāfele (SMART) ir lielisks interaktīvais instruments ar iespēju spēlēt 

komandu spēles un pārbaudīt savas zināšanas par notikumiem, vēsturiskiem faktiem, vietām un 

personām, kas saistīti ar Preiļu novadu. 

Kā informatīvā vide novadpētniecības resursu popularizēšanai tiek izmantotas sociālās 

tīmekļa vietnes un bibliotēkas mājaslapa. Par to, ka novadpētniecības lasītavā ik mēnesi 

skatāma jauna, mūsu jubilāriem veltīta izstāde, tagad ar kvalitatīvi uzlabotu videosižetu 
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starpniecību uzrunājam un mudinām atnākt uz bibliotēku, lai klātienē, nesteidzīgi šķirstot 

publikāciju mapes, uzzinātu daudz interesanta par jubilāriem un iepazītu viņu dzīvesstāstus. 

https://ieej.lv/Xbfko 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Ilggadēja un veiksmīga sadarbība daudzu gadu garumā turpinās ar novada muzejiem, 

publiskajām bibliotēkām, TAIC, biedrībām, organizācijām un novadpētniecības entuziastiem. 

Novērtējam un sakām paldies lieliskajiem sadarbības partneriem, kuri aizvadītajā gadā 

neatteica līdzdalību bibliotēkas pasākumu un izstāžu organizēšanā. 

Izstādes un pasākumi: 

Viktora Agurjanova fotogrāfiju izstāde “Mani Preiļi”. Izstāde 

ir veltījums Preiļiem 94. gadskārtā. Viktors Agurjanovs ir Preiļu 

iedzīvotājs, kura aizraušanās ir fotografēšana. Izstādes fotogrāfijās 

fiksētas vizuālās pārmaiņas pilsētas vaibstos un gadalaiku noskaņas 

Preiļu parkā. 

Keramikas darbnīcas “Jašas podi” saimnieces Kristīnes 

Nicmanes fotogrāfiju un keramikas darbu izstāde “Mana vieta, mana 

pasaule”. Kristīne Nicmane ir Preiļu novada iedzīvotāja, kura pēc 

desmit Rīgā nodzīvotiem gadiem kopā ar ģimeni pārcēlusies uz Preiļu 

novada Aizkalnes pagastu, un izveidojusi savu keramikas darbnīcu 

“Jašas podi”. 

Izstādes atklāšanā notika iedvesmojoša saruna ar Kristīni Nicmani. Sarunas laikā 

uzzinājām kā no akmensmasas top viņas daudzveidīgās trauku kolekcijas un sniegbaltie 

porcelāna auskari, kā jaunās, inovatīvās tendences pamazām ienāk arī Latgales tradicionālajā 

podniecībā. 

Ik gadu bibliotēkas apmeklētājus uzrunā saistoša satura izstādes no Preiļu Vēstures un 

lietišķās mākslas muzeja krājuma. 2022.gadā bija skatāmas divas apjomīgas izstādes no muzeja 

krājumiem:  

1. Pētera Postaža gleznu izstādi "Rainis un mūzas". Preiļu vēstures un lietišķās 

mākslas muzeja kolekcijai Pēteris Postažs dāvinājis 34 gleznas un daļa no tām 

izstādes laikā priecēja Preiļu GB apmeklētājus. Mākslas darbi ar savu kvalitāti 

un lielformātu likās ļoti iespaidīgi un sajūsmas vērti. 

https://ieej.lv/Xbfko
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2. Pieminot politiski represētos, pārskata perioda 14.jūnijā Preiļu GB, tika atklāta 

1941.gada vēsturisku notikumu izstāde "Dzimtu stāsti". Izstādē atspoguļots īss 

ieskats no Preiļu pagasta izsūtīto Volontu un Vanagu dzimtu vēstures (1941. 

gada 14. jūnija). 

  

  

 

 

 

 

 

 

2022.gada sākums iesākās ar aizraujošu un iedvesmojošu mūsu novadnieka, Viļakas 

Romas katoļu draudzes prāvesta, gida Guntara Skuteļa tikšanos un sarunu “Ziema - tas nav 

gadalaiks. Tā ir dzīve.”. Klausītāji uzzināja par viņa priesterības ceļu, kalpošanu Dievam. 

Tikšanās lika aizdomāties par priestera bezgala interesantajām, personīgu atziņu cauraustām 

pārdomām, par garīgo saikni starp tuviem cilvēkiem, kuri pārdzīvo, atbalsta un iedvesmo 

ikvienu no mums. Pasākumu bija iespējams vērot gan klātienē, gan bibliotēkas FB konta 

tiešraidē. 
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Ilgtspējīga un nozīmīga sadarbība pērn nostiprinājās ar Preiļu 1. pamatskolu. Skolotāja 

Anita Laškova izteica interesi par novadpētniecības stundu organizēšanu bibliotēkā, kas 

veiksmīgi tika realizēts. 

Mārupes novada bibliotēka Piņķos veido "Novadnieku kalendāru-enciklopēdiju" un 

apkopo informāciju par izciliem novadniekiem. Pērn jūnijā kolēģi bija iecerējuši organizēt 

izstādi par mūsu kopīgo novadnieku Robertu Mūrnieku un interesējās par Preiļu GB uzkrāto 

informāciju. Apkopotā informācija tika nosūtīta, tādējādi cerot, ka Piņķu bibliotēkas 

novadpētniecības krājums tika papildināts ar Preiļu GB krājumā esošajiem materiāliem. 

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 Novadpētniecības lasītavā tika izveidota 

Preiļu novada Goda pilsones Martas Veitas personīgo 

lietu un apbalvojumu ekspozīcija. 

Jaunas rubrikas “Mūsu novadnieki. Par 

viņiem raksta” un “Preiļu novads preses slejās” 

Facebook platformā samērā bieži informē par aktuāla 

un interesanta satura 

publikācijām drukātajos preses izdevumos. Tas veicina 

uzņēmīgu un veiksmīgu novadnieku atpazīstamību, popularizē 

kopienas identitāti un kultūrvēsturiskā mantojuma 

daudzveidību. Respektējot autortiesības un Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas, tiek publicēts tikai raksta fragments. Lai 

raisītu interesi un uzturētu vēlmi izlasīt visu tekstu, lasītājs tiek 

aicināts iegriezties bibliotēkā.  

Liekot uzsvaru uz novadpētniecības resursu potenciālu, 

datubāze tika papildināta ar jaunu, tiešsaistē pieejamu novada 

laikrakstu “Ļeņina Karogs” (pēc 1990.gada), “Novadnieks” un 

“Jaunais Ceļš” pilntekstu kolekciju.  

 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Atbildot uz jautājumu “Kas kavē kvalitatīvu novadpētniecības darba attīstību?”, katram 

bibliotekāram būs savi argumenti un viedokļi, bet, šķiet, ka ar autortiesību regulējumu saistītās 

problēmas ir aktuālas lielākai daļai bibliotēku. 

Nākas aktualizēt, analizēt un risināt arī citus apstākļus, kuri kavē un ietekmē 

novadpētniecības darba kvalitāti: 

 Lai ar mūsdienīgu digitālo tehnoloģiju palīdzību veicinātu novadpētniecības 

darba publicitāti, trūkst padziļinātu zināšanu. 

 Novadpētniecības krājumā glabājas videokasešu un kompaktdisku kolekcija ar 

vērtīgiem teksta, foto dokumentu, un skaņu ierakstiem, taču, tehnoloģijām 

attīstoties, zūd iespēja izmantot šos novecojušos formātus (datoros vairs nav 

diskdziņu u.c.). 

 Jāmeklē labāki risinājumi, kā efektīvi un radoši piedāvāt novadpētniecības 

resursus tai iedzīvotāju kategorijai, jo īpaši senioriem, kuri nelieto internetu un 

sociālos mēdijus. 
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 Bibliotēkā novadpētniecības darbs norit sasaistē arī ar citu atmiņas institūciju 

uzkrāto pieredzi un resursiem. Informācijas meklēšanā operatīvi piesaistīt tieši 

to krājumu, kurā atrodas nepieciešamais dokuments, mēdz būt problemātiski, jo 

dažādu institūciju un iestāžu resursi glabājas arī lokālās datubāzēs, kur 

nedarbojas vienotas piekļuves princips. 

 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Ir aizvadīts darbīgs, ar spilgtākiem un mazāk pamanāmiem notikumiem piesātināts 

darba cēliens gada garumā. Pārskats atspoguļo, kas būtisks ir paveikts, cik augsta bijusi 

kvalitātes latiņa, kādas ieceres īstenotas un kas palicis nerealizēts, konstatēt trūkumus un jaunu 

ieceru gaismā izvirzīt turpmākos uzdevumus. Gads bija gana saspringts, jo paralēli veidojot 

jaunas digitālās kolekcijas, attīstot jau pieejamo resursu daudzveidību un kvalitāti, zināms darbs 

tika ieguldīts, sagatavojot nepieciešamo informāciju bibliotēku akreditācijas komisijai. Laika 

atskatā bija interesanti apkopot visus klupšanas akmeņus, kļūdas un neveiksmes, darbus, 

kuriem gadījies tapt steigā, un tos, pie kuriem strādāts īpaši rūpīgi. 

Lai nodrošinātu novadpētniecības darba pēctecību un nepārtrauktību, attīstītu darba 

pienākumu izpildei vajadzīgās prasmes, potenciālā novadpētniecības darba speciāliste 

padziļināti apguva nepieciešamās priekšzināšanas un ieguldīja lielu darbu datubāzu rediģēšanā. 

Drošākai novadpētniecības resursu uzglabāšanai tika iegādāts ārējais cietais disks. 

Gan pieredzējušiem, gan jaunajiem nozares speciālistiem lielisks padomdevējs un 

palīgs darbā būs ilgi gaidītā “Latvijas bibliotēku novadpētniecības rokasgrāmata.” Paldies 

vadlīniju izstrādātājiem un idejas autoriem! 

2023. gadā turpināsies projekts “Latviešu Grāmatai 500”. Jau esošā ekspozīcija tiks 

papildināta ar vizuālu informāciju par A.Rancāna un LLKK “Jasmuiža” izdevniecībās 

izdotajām latgaliešu autoru grāmatām. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas industriālā mantojuma digitālajai kolekcijai tiks 

sagatavota informācija par bijušajiem Preiļu novada ražošanas objektiem un uzņēmumiem. 

Plānots sagatavot publiskošanai vismaz 2 brīvpieejas un 5 lokālās novadpētniecības 

digitālās kolekcijas, tiks papildināts digitalizēto Preiļu reģiona laikrakstu klāsts. 

Turpināsies novadpētniecības datubāzu rediģēšanas un papildināšanas process, īpaša 

uzmanība tiks pievērsta novadnieku enciklopēdijas, personāliju mapju un analītikas datubāzes 

ierakstu optimizācijai. 

Lielāka vērība būtu jāvelta dzīvesstāstu apzināšanai, fotogrāfiju vākšanas un 

digitalizēšanas procesam. 

Ir vēlme šajā gadā novadpētniecības darba aktivitātes padarīt kvalitatīvākas, 

pamanāmākas un saistošākas, piedāvāt plašāku novadpētniecības resursu spektru, piedalīties 

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un popularizēšanā. 
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9. PROJEKTI 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs 

Finan-

sējuma 

apjoms 

(EUR) 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Vēl tuvāk grāmatai VKKF 900 Latviešu 

oriģinālliteratūras 

grāmatu autoru 

tikšanās ar bērnu un 

jauniešu auditoriju. 

Atbalstīts 

No sirds uz sirdi caur 

grāmatu un mūziku 

VKKF 900 

  

Latviešu 

oriģinālliteratūras 

grāmatu autoru 

tikšanās ar pieaugušo 

auditoriju. 

Atbalstīts 

Rakstnieks, grāmata un es VKKF 1 350 Latviešu 

oriģinālliteratūras 

grāmatu autoru 

tikšanās ar bērnu un 

jauniešu auditoriju. 

Atbalstīts 

Lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija”1 

VKKF 818 LNB, LBB īstenota 

programma, kas dod 

iespēju bibliotēkām 

savus krājumus 

papildināt ar 

programmā 

paredzētajām 

grāmatām, attīstīt 

lasīšanas prasmes, 

satura analīzi, izteikt 

savas pārdomas 

Atbalstīts 

“Vērtīgo grāmatu 

iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” 2 

VKKF 312 LNB īstenota 

programma, kas dod 

iespēju bibliotēkām 

savus krājumus 

papildināt ar vērtīgām 

grāmatām 

Atbalstīts 

                                                 
1 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. 
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Dalība projektā “Europe 

Direct” informācijas centrs 

Austrumlatgalē 2021.-

2025  

(vadošais partneris 

Rēzeknes novada 

pašvaldība) 3 

 Eiropas 

Komisijas 

pārstāvnie-

cība Latvijā 

3 560 Finansējums 

pasākumu 

organizēšanai 

Atbalstīts 

Poetry Without Borders: 

Connecting Readers and 

Libraries 

(vadošais partneris Kauņas 

Pilsētas bibliotēka) 

BCF 66 754 Baltijas valstu 

kopprojekts, kura 

mērķis atraktīvā veidā 

popularizēt Baltijas 

valstu konceptuālo 

dzeju un tās autorus 

Neatbalstīts 

“Spēlējies koši un droši!” 4  VLPF 550 Gumijas seguma 

laukuma ierīkošana 

āra aktivitātēm 

bibliotēkas teritorijā, 

uzsākot atpūtas zonas 

labiekārtošanu 

Atbalstīts 

 

9.1. Projektu apraksts 

Pārskata periodā PGB Pieaugušo literatūras nodaļa iesniedza VKKF divus projektu 

pieteikumus: “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” (īstenošanas periods 18.03.2022. - 

31.08.2022.) un “Literatūra pārsteidz!” (īstenošanas periods 01.11.2022. - 31.05.2023.) . Abi 

projekti atbalstīti.  

Caur projektu “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” tika popularizēti latviešu 

autori un viņu darbi, veicināta latviešu oriģinālliteratūras lasīšana, stiprināta piederības sajūta 

vietējai kopienai. Ar šī projekta palīdzību izcelta latviešu literatūras dažādība – dzeja, vēsturiskā 

un biogrāfiskā proza, romāni – uzrunāti ne tikai esošie oriģinālliteratūras cienītāji, bet piesaistīti 

arī jauni interesenti, radīta interese par latviešu literatūru jaunās paaudzes vidū. Būtiska projekta 

sastāvdaļa bija arī mūzika - caur to tika atklāta gan dzejas mainīgā noskaņa, gan valodas 

bagātība un skanīgums. Projekta ietvaros tika noorganizētas 5 tikšanās ar 7 autoriem un 

radošām personībām: dzejnieci Egitu Terēzi Jonāni un komponistu Renātu Cvečkovski, 

rakstniecēm Ingunu Baueri, Baibu Zīli, dziesminieku un izlokšņu pētnieku Kārli Kazāku, 

žurnālisti un grāmatu autori Maiju Miglu-Streiču un kultūržurnālisti Liegu Piešiņu. Visas 

tikšanās, izņemot tikšanos ar K. Kazāku, tika pārraidītas arī tiešraidē PGB Facebook lapā. 

Projekta pasākumus apmeklēja 211 interesenti, tikšanās video ierakstiem Facebook lapā - 2398 

skatījumi. 

Projekts “Literatūra pārsteidz!” vairāk orientēts uz jauno un vidējo paaudzi. Šī projekta 

ideja bija parādīt auditorijai, ka latviešu literatūra ir dzīva, tā turpina attīstīties, tā spēj aizraut 

                                                 
3 Projekta īstenotājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar Rēzeknes centrālo bibliotēku un Preiļu 

Galveno bibliotēku.  
4 Projekta īstenotājs ir bibliotēkas atbalsta biedrība “Mēs – bibliotēkai” 
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un arī pārsteigt. Projekta ietvaros plānotas 3 tikšanās ar 4 literātiem. Projekta īstenošana sākta 

2022. gada 7. decembrī, kad notika tikšanās ar aktrisi, runas pedagoģi un grāmatu autori Zani 

Daudziņu (tikšanos apmeklēja 80 interesenti). Pārējās tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti, 

literātiem Gustavu Terzenu un Martu Selecku tiks realizētas 2023. gadā.  

BLN startēja trijos projektu konkursos ar saviem pieteikumiem un guva atbalstu.  

VKKF tika gūts finansējums bērnu un jauniešu tikšanās pasākumiem ar rakstniekiem. 

Projekta “Vēl tuvāk grāmatai” ietvaros (īstenošanas periods no 21.03.2022.-30.09.2022.) tika 

noorganizēti seši pasākumi ar pieciem grāmatu autoriem: Signi Višku, Džeinu Šteinbergu, 

Agnesi Zarāni, Ingmāru Līdaku, Lieni Lasmani. Tikšanās laikā norisinājās sarunas par radošo 

darbu tapšanu, par dažādām aktuālām tēmām - dabu, mūsdienu tehnoloģijām, dzīves lomām un 

rāmjiem, ģimenes attiecībām un vērtībām. Katra tikšanās rada pievienoto vērtību - bērni un 

jaunieši aizdomājas par cilvēkam nozīmīgām lietām un procesiem, rod vēlmi vairāk pievērsties 

grāmatām un zināšanām, ko tās spēj sniegt.  

2023.gadā tiks uzsākta 2022.gadā apstiprinātā projekta “Rakstnieks, grāmata un es” 

īstenošana, kurā paredzētas deviņas tikšanās ar pieciem autoriem: Luīzi Pastori, Dailu Ozolu, 

Lindu Nemieru, Žaneti Lazdovsku, Agnesi Vanagu. Tiekoties ar autoriem, bērni un jaunieši 

iepazīs tuvāk literārā darba radīšanas procesu, iesaistīsies sarunās, pilnveidojot komunikācijas 

prasmes. Nozīmīgi, ka šādi pasākumi veicina bērnos un jauniešos vēlmi lasīt, rada interesi par 

autoru literārajiem darbiem. Apmeklējot tikšanās ar autoriem, bērni un jaunieši kļūst izglītotāki, 

zinošāki un tuvāk iepazīst latviskās kultūrvērtības.  

Sadarbībā ar bibliotēkas atbalsta biedrību “Mēs – bibliotēkai” BLN īstenoja 

Viduslatgales pārnovadu fonda un Preiļu novada pašvaldības finansēto projektu “Spēlējies koši 

un droši!”, kura ietvaros bibliotēkas teritorijā tika izveidots gumijas seguma laukums āra 

spēlēm un aktivitātēm (projekta īstenošanas termiņš no 25.04.2022.-31.08.2022.). Ar šo 

projektu tika aizsākta atpūtas zonas labiekārtošana, kas vēlāk tiks pilnveidota un papildināta ar 

citiem elementiem. Izveidotais laukums būs vieta, kurā atbilstošos laikapstākļos tiks izvietotas 

lielformāta āra spēles un organizētas citas bibliotēkas aktivitātes. Ņemot vērā mūsdienu bērnu 

noslogotību skolās, interešu izglītības pulciņos un aizraušanos ar tehnoloģijām, kā arī dažādu 

vīrusu izplatību, pasākumu organizēšana brīvā dabā sniegs iespēju kvalitatīvi, jēgpilni un 

veselīgi pavadīt brīvo laiku, interaktīvajās nodarbības gūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas 

vispusīgi attīsta bērnus un jauniešus, veicina veselīgāku dzīvesveidu un rada drošāku vidi 

apkārt. Bibliotēkas darbiniekiem tiks dota iespēja paplašināt piedāvājumu klāstu, papildinot 

lasīšanas veicināšanas un brīvā laika pavadīšanas pasākumus ar daudzveidīgākām darba 

formām. 

Atpūtas zonas labiekārtošana turpināsies, tāpēc projekta īstenošanas rezultāts – gumijas 

seguma laukums – ir ieguldījums ilgtermiņā, ņemot vērā arī materiālu izvēli, praktiskumu un 

noturību. Preiļu pilsētvide šobrīd nav bagāta ar bērnu rotaļu laukumiem, tāpēc šī projekta 

īstenošanas rezultātā pilsēta tika papildināta ar vienu sakoptu un labiekārtotu atpūtas stūrīti 

bērniem, jauniešiem, ģimenēm un ikvienam iedzīvotājam vai viesim. 

Liels atbalsts bibliotēkai ir dalība projektā “Europe Direct” informācijas centrs 

Austrumlatgalē 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 3560,00 apmērā 5 pasākumu organizēšanai. 
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9.2. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Dalība projektos ir labs veids, kā bibliotēkai piesaistīt papildus finansējumu, tādējādi 

nodrošinot iestādes pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti. Veiksmīgi realizētie projekti palīdz 

bibliotēkas tēla veidošanā, veicina bibliotēkas atpazīstamību un popularitāti gan vietēja 

kopienā, gan valsts mērogā. 

Kvalitatīva projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešams laiks un bieži vien arī 

papildus cilvēkresursi, piemēram, pieaicinot kādu attiecīgās nozares speciālistu, tāpēc ir 

sarūgtinājums, kad projekts netiek atbalstīts. 
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10.PUBLICITĀTE 

Mēs paši bibliotekāri esam galvenie bibliotēkas tēla veidotāji, gan praktiski, 

profesionāli darbojoties, gan sadarbojoties ar žurnālistiem un citiem mediju, sabiedrisko 

attiecību pārstāvjiem, kuri tad plašākai sabiedrības daļai nodos mūsu vēstījumu. Šī sadarbība 

un profesionālā rīcība būs tas, kas nodrošinās bibliotēkas veiksmīgāku pastāvēšanu, nostiprinās 

pozitīvāku tēlu sabiedrībā un veicinās savstarpējo izpratni. 

Pārskata periodā Preiļu GB ar dažādām aktivitātēm pievērsa sabiedrības uzmanību 

bibliotēkas tēlam, tās funkcijām un pakalpojumiem. Kā ik gadu Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad 

ar savām aktivitātēm pastiprināti pievēršam uzmanību savam darbam un profesijai, bibliotēku 

nozīmei sabiedrībā. 2022.gada moto: “Bibliotēku spēks: mācies, dari, iedvesmo!”, kurš 

atspoguļo to, cik ļoti bibliotēkas ir nozīmīgas kopienai, sabiedrībai, valstij, kā tās iesaistās 

mūžizglītības procesos, cik pārliecinoši īsteno savas aktivitātes un iedvesmo attīstībai ne tikai 

vietējo kopienu, bet arī kolēģus citos novados un reģionos. Bibliotēkas nedēļas ietvaros Preiļu 

GB (popularizējot un apvienojot vairākus bibliotēkas pamatuzdevumus) iedzīvotājiem 

piedāvāja: 

 radošās un izglītojošās darbnīcas, kurās attīstīt un pilnveidot savas prasmes 

(radošā meistarklase ar Lieni Gžibovsku Lieldienu olu krāsošana, Make-up 

meistarklase ar Lilitu Kivlenieci), 

 tikšanās un sarunas ar iedvesmojošiem cilvēkiem (ar TV žurnālisti Maiju Miglu 

Streiču un Liegu Piešiņu, ar rakstnieci Džeinu Šteinbergu, keramiķi, novadnieci 

Kristīni Nicmani), 

 interesantas radošās izstādes (Leontīnas Paldiņas radošo darbu izstāde “Čibu, 

Čabu zaķit’s nāk!”; Viktora Petaško izstāde “Mirdz sakta kā brīvība krūtīs”) 

 viktorīnas un aktivitātes dažāda vecuma interesentiem (Bērnu literatūras nodaļas 

detektīvs, ģimenes digitālo aktivitāšu centra aktivitātes atpūtai, mācībām, 

izklaidei, Orientēšanās spēle bibliotēkā “Kas meklē, tas atrod!” 

 
  

Atsaucoties uz Latvijas Bibliotekāru biedrības 

Jauno speciālistu sekcijas organizēto akciju “Viena diena 

bibliotēkas dzīvē” jeb “Libday”, Preiļu GB piedalījās ar 

video rullīti “Atnāc ciemos uz bibliotēku un satiec 

Ziemassvētku vecīti!”. 
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10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana  

par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

Sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem, tēla veidošana, 

informācijas resursu popularizēšanas pasākumi – tas ir pastāvīgs un regulārs bibliotēkas darbs, 

kas tiek atspoguļots gan PGB mājaslapā www.preilubiblioteka.lv, gan Preiļu novada mājaslapā 

www.preili.lv, gan bibliotēkas sociālo tīklu vietnēs (Facebook, draugiem.lv, Instagram, 

TikTok), kā arī Preiļu novada informatīvajā izdevumā “Preiļu novada Vēstis” un laikrakstā 

“Vietējā Latgales avīze”. 

Par gaidāmajiem pasākumiem un aktivitātēm iedzīvotāji tiek informēti arī ar afišu 

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. 

Informācija par bibliotēkas aktualitātēm regulāri parādās arī vietējos laikrakstos “Preiļu 

Novada Vēstis” un “Vietējā Latgales avīze”. Publikācijas parādījās arī Preiļu novada Tūrisma 

attīstības un informācijas centra Facebook lapā, ikmēneša apkopojumu veidā par notikumiem 

Preiļu novadā. 

4.pielikumā (Bibliotēkas tēla veidošanas, informācijas resursu popularizēšanas 

pasākumu foto) neliels ieskats bibliotēkas aktivitātēs un 10.pielikumā “Publikācijas” ieskats 

bibliotēkas publicitātē. 

 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Sabiedrības informēšanai interneta telpā tiek uzturēta un pilnveidota Preiļu Galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietne www.preilubibliotēka.lv. Bibliotēkas tīmekļa vietnes mērķis ir 

informēt par bibliotēkas aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem un nodrošināt 

pamatinformāciju par iestādi. Tīmekļa vietnei regulāri tiek veikti nelieli uzlabojumi, lai 

pilnveidotu informācijas pārredzamību – tai jābūt saprotamai un ātri, vienkārši atrodamai. 

Darbs pie šīs funkcijas norit nepārtraukti, atkarībā no nepieciešamības un aktuālajām norisēm 

bibliotēkā. 2022. gadā Preiļu GB tīmekļa vietnes sadaļā Aktualitātes publicēti vairāk nekā 102 

informatīvi raksti par pasākumiem, izstādēm u. c. aktualitātēm bibliotēku darbā un sadaļā 

Bibliotekāriem - 83 aktualitātes, fotogalerijā ievietotas 72 galerijas (galerijās tradicionāli tiek 

ievietotas nozīmīgāko klātienes pasākumu bildes, pasākumu ieraksti tika ievietoti sociālo 

mediju rīkā Facebook), kas veicina plašāku ziņu un aktualitāšu apriti lietotāju vidū. 

2022.gadā tīmekļa vietnē tika veiktas visdarbietilpīgākās izmaiņas Novadpētniecības 

sadaļā. Sadaļa tika papildināta ar jaunām apakšsadaļām Novadpētniecības mapju satura rādītāji, 

kas iedalās Personāliju mapēs (10 ieraksti) un Tematiskās mapēs (112 ieraksti), piedāvātie 

mapju satura rādītāji ir pieejami ikvienam interesentam attālinātai skatīšanai, diemžēl pilntekstu 

pieejamība tiek ierobežota autortiesību un Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā. 

Mājaslapā tika apkopots un pievienots novadpētniecības resursu materiāls ar 46 

daudzveidīgajiem veidotajiem resursiem, kas sniedz plašu ieskatu folklorā, vēsturē, valodā u.c. 

Tā kā informācijas resursi ieņem arvien svarīgāku vietu bibliotēkas krājuma veidošanas 

procesā vēlētos izcelt diezgan apjomīgu, šogad izveidoto jaunu “Preiļu novada ceļvedis” 

novadpētniecības informācijas resursu bloku, kas sniedz informatīvu ieskatu plašajā klāstā. 

Veidošanas procesā šis bloks tika papildināts ar 19 apakšsadaļām (Bibliotēkas, Biedrības. 

http://www.preilubiblioteka.lv/
http://www.preili.lv/
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Nevalstiskās organizācijas. Sabiedriskie centri, Muzeji, Baznīcas, Kapelas, Pašvaldības, 

Sociālā aprūpe, Izglītības iestādes, Pirmsskolas izglītības iestādes, Tūrisms. Apskates objekti, 

Kultūras nami, Aizsargājamie dabas objekti. Ezeri. Upes., Medicīna. Farmācija, Medības. 

Makšķerēšana, Pilis un muižas, Mākslinieciskā pašdarbība, Sports, Senkapi, Kalni un 

pilskalni), kurām pievienotas 468 saites uz tīmekļa vietnēm. 

Gada laikā tīmekļa vietnē tika izveidota un ievietota jauna digitālā kolekcija ”Salas 

pamatskola”, digitālā kolekcija tika papildināta ar publikācijām, fotogaleriju un 16 

videosižetiem. Digitālajām kolekcijām ir vēl kāda priekšrocība salīdzinājumā ar 

tradicionālajām. Tajās lasītāji var piekļūt retiem un ļoti vērtīgiem materiāliem, kas citādi viņiem 

nebūtu pieejami. Jau esošai Digitālās kolekcijas sadaļai tika pievienota apakšsadaļa “Lokālās 

digitālās kolekcijas” (ietver 32 kolekcijas), kuru resurss ir pieejams novadpētniecības lasītavas 

datorā. Daudz laika tika pavadīts vēl pie vienas jaunas sadaļas tapšanas “Digitalizētie Preiļu 

reģiona laikraksti”. Sadaļa tika papildināti ar sekojošiem laikrakstiem - Jaunais Ceļš (1987-

1990) tika pievienoti 188 numuri, Ļeņina Karogs (1986-1990) 685 numuri, Novadnieks (1990-

2003) 1310 numuri, Новый Путь (1987-1990) 190 numuri, interesentiem nodrošinot 

informācijas resursu pieejamību virtuālajā vidē. Tiek plānots turpināt šo iesākto darbu pie 

laikraksta Novadnieks digitalizācijas un iespēju robežās uzsākt laikraksta Zemturs materiālu 

atlasi, skenēšanu, pēcapstrādi un pārnešanu uz tīmekļa vietni. 

Bibliotēkas tīmekļa vietnē tika sakārtota un pabeigta novadpētniecības sadaļa 

“Novadnieku enciklopēdija”, 2022.gada pārskata periodā informācija par 1097 novadniekiem 

tika piesaistīti bibliotēkas elektroniskajam kopkatalogam. 

Mājaslapas augšējā joslā redzama izvēlne, kas piedāvā iepazīties ar jaunākām 

aktualitātēm, informāciju par Bibliotēkas pakalpojumiem, ziņām par Bibliotēkas vēsturi, 

struktūru, projektiem, nozīmīgiem dokumentiem (nolikums, gada pārskati, attīstības stratēģija 

2022.-2026.gadam) u.c. Šeit tiek ievietotas arī fotogalerijas, jaunieguvumi. Sadaļā “Novada 

bibliotēkas” ikviens var uzzināt pamatinformāciju par Preiļu reģiona un skolu bibliotēkām 

(kontakti, darba laiks, pakalpojumi). Tīmekļa vietnes kontaktinformācijas šķirklī pieejamās 

ziņas (darbinieku vārdi, amats, telefona numurs, e-pasts) ļauj viegli un ērti sazināties ar 

bibliotēku. Katru gadu tiek atjaunoti un papildināti arī mājaslapā ievietotie pieejamo laikrakstu 

un žurnālu saraksti, kā arī krātuvē pieejamā prese. Sadaļā “Bibliotekāriem” tiek publicēta 

noderīga profesionālā informācija. Bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek uzturēta “Eiropas Savienības 

informācijas punkts” (ESIP) sadaļa, kas regulāri tiek papildināta ar aktuālo ES informāciju. Par 

datu bāzu piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties sadaļā Pakalpojumi. Šī sadaļa tika 

papildināta un sadalīta divās grupās ABONĒTĀS DATU BĀZES un BEZMAKSAS UN 

BRĪVPIEKĻUVES DATUBĀZES UN E-RESURSI. Labajā joslā kā papildus informāciju 

piedāvājām arī banerus par attālināto reģistrēšanos, digitālām kolekcijām, Preiļu reģiona 

bibliotēku kopkatalogu kā iespēju pasūtīt grāmatas elektroniski u.c 

Šogad arī tapa jauns bloks “Digitālais centrs”, kur atrodama informācija par šī centra 

izveidi, tā aktivitātēm, darba laiku, kontaktinformāciju un fotogalerija. 

Aplūkojot bibliotēkas mājaslapas apmeklējumu 2022. gadā pa mēnešiem, redzam, ka 

katru mēnesi mājaslapas apmeklējums ir atšķirīgs. Vislielākais mājaslapas apmeklējums tiek 

fiksēts gada sākumā un beigās. Respektīvi, visaktīvāk mājaslapa tiek aplūkota tieši decembrī 

un janvārī. Mājaslapa ir bijusi gana apmeklēta arī novembrī. Krietni mazāks apmeklējums bijis 

martā un septembrī. Salīdzinoši retāk mājaslapa apmeklēta vasaras periodā. 

http://preilubiblioteka.lv/index.php?mod=articles&menu=3&smenu=5
http://preilubiblioteka.lv/index.php?mod=articles&menu=3&smenu=5
http://preilubiblioteka.lv/index.php?mod=articles&menu=3&smenu=5
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 Pārskata periodā regulāri un sistemātiski sociālajos tīklos ievietota informācija par 

bibliotēku, tās pakalpojumiem un aktivitātēm. Visaktīvākā darbība notikusi sociālajā tīklā 

Facebook - 2022. gadā šajā vietnē bibliotēkas profilā publicēts 431 ieraksts, kas ir par 300 

ierakstiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Populārākais ieraksts ir aicinājums uz tikšanos ar 

aktrisi un runas pedagoģi Zani Daudziņu (sasniegtā auditorija - 7951 lietotājs) un fotokonkurss 

“Skolēns gatavo” (sasniegtā auditorija - 7063 lietotāji). Salīdzinājumā ar 2021.gadu Facebook 

sekotāju skaits pārskata periodā audzis par 43%. 

Preiļu GB Instagram konta (@preilubiblioteka) aktivitāte tika atjaunota 2021. gada 4. 

oktobrī, sezonu noslēdzot ar 70 sekotājiem. 2022. gada beigās bibliotēkas Instagram kontam 

jau bija 120 sekotāji (+71%), un gada laikā tika veikti 98 ieraksti (no darbības sākuma 126 

ieraksti), kuri atgādināja par ikmēneša spodrības dienām, informēja par bibliotēkā gaidāmajiem 

pasākumiem un aplūkojamajām izstādēm, popularizēja novadniekus. Populārākais ieraksts 

aizvadītajā gadā bija par fotokonkursu “Mani laimes mirkļi”, kurš sasniedza 328 skatījumus. 

Pārskata periodā tika uzturēts arī bibliotēkas konts vietnē Draugiem.lv, taču jāatzīst, ka 

šī vietne ir zaudējusi savu popularitāti, katru gadu bibliotēkas sekotāju skaits šajā vietnē krītas. 

2022. gadā sekotāju skaits samazinājies par 0,42%. Arī ierakstu skaits salīdzinājumā ar citiem 

sociālajiem tīkliem ir ievērojami mazāks, pārskata periodā tās ir 56 vienības. Iemesli šī medija 

nepopularitātei ir gan vietnes morāla novecošana un nespēja konkurēt ar citiem sociālajiem 

medijiem, gan lietotāju “pārceļošana” uz citām sociālajām vietnēm, it paši jaunieši izvēlas tās 

vietnes, kuras nelieto viņu vecāki. Tāpēc 2023. gadā būtu jāizvērtē, cik lietderīga ir bibliotēkas 

profila uzturēšana šajā medijā. 

 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Saturvienību skaits 

2022 

Facebook 431 

Instagram 98 

TikTok 14 

YouTube - 

Twitter - 

Draugiem.lv 56 
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Kopumā bibliotēkas sociālo tīklu apmeklējumam vērojama pozitīva dinamika. Katru 

gadu pieaug gan sekotāju skaits, gan ierakstu skaits, gan lietotāju “reakcijas” uz ierakstiem. 

Jāņem vērā arī fakts, ka bērni un jaunieši izvēlas citus sociālos tīklus nekā pieaugušie. Bērnu 

un jauniešu vidū populārākā vietne ir TikTok, tā dēvētie “young adult” vairāk izvēlas 

Instagram, bet vidējā un vecākā paaudze iecienījuši Facebook. 

Analizējot datus par sociālo mediju lietošanu, var secināt: jo vairāk laika tiek veltīts 

publikācijām sociālajos tīklos, jo lielāks ir profila apmeklējumu skaits, jo informētāks ir esošais 

un potenciālais bibliotēkas lietotājs un sekošana bibliotēkas aktivitātēm sociālajos tīklos kļūst 

par ieradumu. 

 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Par 2022.gada veiksmīgākajiem Preiļu GB popularizējošiem pasākumiem un 

aktivitātēm var uzskatīt sekojošos: 

 Tikšanās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem: 

 aktrisi, runas pedagoģi un grāmatu autori Zani Daudziņu; 

 mūziķi, grāmatu autoru Kārli Kazāku; 

 žurnālistu Ansi Bogustovu. 

Šīs trīs tikšanās par veiksmīgākajām un bibliotēku popularizējošākajām tika atzītas 

iedzīvotāju lielās ieinteresētības un saturiskās informācijas dēļ.  

 Bibliotēkas dzimšanas dienas spēle “Mini pa trim bibliotēkā”, kas norisinājās klātienē 

ar bibliotēkas sadarbības partneriem. Spēli bija iespēja vērot, gan klātienē, gan 

bibliotēkas FB konta tiešsaistē. 

  2020 2021 2022 % salīdz. ar iepr. gadu 

Draugiem.lv sekotāju skaits 948 943 939 -0,42% 

Facebook sekotāju skaits 981 1175 1594 +36% 

Instagram sekotāju skaits nedarbojas 70 120 +42%  

Twitter sekotāju skaits 380 nedarbojas nedarbojas -  

TikTok sekotāju skaits   201 434  +116% 



Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  75 

 

 “Eiropas pēcpusdiena jauniešu stilā”. Dalība Preiļu 

pilsētas svētkos ar plašu, radošu un atraktīvu 

programmu bērniem un jauniešiem, sadarbībā ar 

Europe Direct Austrumlatgale. Aktivitātes bija ļoti 

plaši apmeklētas. 

 Dialogu aplis Preiļu GB “Sarunas par izaicinājumiem, 

iespējām, perspektīvām un sadarbību Preiļu novadā”. 

Sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Sarunu festivālu LAMPA. 

 Jauns pakalpojums - Bibliomāta ieviešana un tā atklāšanas svētki, pierādot bibliotēkas 

pakalpojumu klāsta papildināšanos un pielāgošanos laikmeta tendencēm. 

 Europe Direct Austrumlatgale organizētā izzinoša, pētījumu pilna pastaiga jauniešiem 

“Dzīvo Zaļi” (Geļenovas parkā), brīvdabas aktivitāšu entuziasta Mārtiņa Vilcāna 

kompānijā. 

 Stāstu vakars “Stāsti Ukrainai”. Stāstu vakars tika veltīts Ukrainai, tās iedzīvotājiem. 

 Piedalīšanās Preiļu novada tūrisma 

autorallijā, kuru pārstāvēja bibliotēkas 

darbinieces komandā “Digitālās aģentes” 

un ieguva žūrijas simpātiju balvu “James 

Bond specbalva”. 

 

 

 

 

 piedalīšanās Lielajā talkā, sakopjot bibliotēkas 

teritorija jaunā āra laukumiņa izbūvei projektā 

“Spēlējies koši un droši!”, kas veicināja 

iedzīvotāju uzmanības pievēršanu arī 

bibliotēkas ārpusei. 

 

 

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Publicitātes darbs sociālajos medijos un interneta resursos tiek regulāri nodrošināts. 

Preiļu GB lieliski sadarbojas ar vietējiem preses izdevumiem, taču bibliotekāriem darbiniekiem 

būtu jābūt aktīvākiem informācijas publicēšanā drukātajos medijos, lai varētu sasniegt lielāku 

daļu potenciālās auditorijas, jo ne visi ir interneta vidē. Zināmā mērā šo problēmu rada tas fakts, 

ka bibliotēkai nav atsevišķas sabiedrisko attiecību speciālista vakances un bibliotekāri 

aizbildinās ar nepietiekošu laiku publikāciju sagatavošanai. 

2023.gadā plānots turpināt darbu pie Preiļu GB publicitātes uzturēšanas un pieejamo 

bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas novada iedzīvotājiem un ikvienam citam 

interesentam. Plānots turpināt uzturēt bibliotēkas mājas lapu, bibliotēkas profilus sociālajos 

tīklos, attīstīt regulārāku un savlaicīgāku publicitātes darbu preses izdevumos.  
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

 

11.1. Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām 

Pārskata periodā veiksmīgi turpinājās Preiļu GB sadarbība ar Preiļu novada pašvaldību 

gan veicot pamatfunkcijas, gan plānojot un ieviešot jaunus pakalpojumus (piemēram, 

Bibliomāta iegāde un ieviešana). Gada sākumā Preiļu novada Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga daļas darbinieki tikās ar bibliotēku pārstāvjiem, lai turpinātu darbu pie plānošanas 

dokumentiem: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada 

attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Tikšanās laikā tika pārskatīta un papildināta 

novada bibliotēku SVID analīze.  

Atbalsts un pretimnākšana bija arī no jaunizveidotā Preiļu novada Riebiņu, Aglonas un 

Vārkavas apvienību pārvaldēm, piemēram, kopīgi lemjot par jauno darbinieku pieņemšanu 

darbā (Pelēču, Smelteru bibliotēkas), pārcelšanos uz citām, bibliotēkām piemērotām telpām 

(Saunas, Ārdavas bibliotēkas). 

Notiek arī aktīva sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldību EDIC Austrumlatgalē 

projekta ietvaros, rīkojot dažādas aktivitātes, lekciju ciklus un pasākumus. 

 

Kultūras iestādes 

Joprojām vieni no galvenajiem Preiļu GB sadarbības partneriem ir tai radniecīgas 

kultūras iestādes:  

 vietējās nozīmes bibliotēkas, ar kurām kopīgi tika piedāvātas dažādas informatīvās 

aktivitātes iedzīvotājiem Bibliotēku un Digitālo prasmju nedēļā, 

 Preiļu novada Kultūras centrs un tā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuri ar 

saviem priekšnesumiem papildina bibliotēkas rīkotos pasākumus (piem., senioru 

ansamblis "Kaļinuška" ar dziesmām ukraiņu valodā piedalījās stāstu vakarā “Stāsti 

Ukrainai”), 

 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir izvietojis divas apjomīgas izstādes: Pētera 

Postaža gleznu izstādi "Rainis un mūzas", 1941.gada vēsturisko notikumu izstādi 

"Dzimtu stāsti". 

 

Izglītības iestādes 

Preiļu GB sadarbojās ar visām Preiļu novada izglītības iestādēm, vislielākā sadarbība ir 

ar: Preiļu 1. pamatskolu, Preiļu 2. vidusskolu, JEPVĢ, RTRIT, 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 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.  

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. 
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Citas institūcijas 

Preiļu GB veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, Preiļu 

novada jauniešu centru “Četri” (jauniešu pasākumu organizēšana "RESTARTS", Eiropas 

pēcpusdiena jauniešu stilā, izzinošā pastaigā pa Geļenovas parku “Dzīvo zaļi!”), Pensionāru 

biedrību (dalība Stāstu vakaros), Labklājības pārvaldi (radošo darbnīcu vadīšana), SAC 

“Preiļi”, “Rušona” (grāmatu, žurnālu izsniegšana centra iemītniekiem). Sadarbībā ar Valsts 

probācijas dienesta Preiļu teritoriālo struktūrvienību bibliotēkā tiek nodarbinātas personas, 

kuras ir dienesta uzraudzībā. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar vietējiem medijiem (ar presi, TV) sniedzot ziņas par 

bibliotēkas pasākumiem un pakalpojumiem. Aizvadītajā gadā norisinājās tikšanās ar žurnāla 

A12 veidotājiem. Kopā ar žurnāla redaktori Ināru Groci un ģeogrāfu Ivaru Matisovu tika runāts 

par “Pilsētas un cilvēka mijiedarbību vēstures notikumos”. 

Īpaši jāizceļ ciešā sadarbība ar Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centru. 

TAIC reklamē ne tikai savas aktivitātes, bet arī bibliotēkas piedāvājumus, pasākumus. Tāpat 

kopīgi ar TAIC, kultūras centru, Preiļu muižas un parka pārstāvniecību bibliotēka ir 

līdzdarbojusies Leģendu nakts aktivitātēs. TAIC bieži rīko arī virtuālās ekskursijas pa Preiļiem, 

izmantojot bibliotēkas telpas un tehniskās iekārtas, tādējādi arī reklamē, prezentē ne tikai 

Preiļus, bet arī bibliotēku. 

Pateicība par sadarbību un par atbalstu interaktīvās viktorīnas “Mini pa trim bibliotēkā” 

rīkošanā - "Zvaigzne ABC" un “Jašas podi”, kas nodrošināja dāvanas dalībniekiem.  

Visu iepriekšminēto iestāžu, organizāciju galvenie sadarbības mērķi ir kopīgi apmācību 

projekti, izglītojoši informatīvi pasākumi, semināri, pasākumi, izstādes un citas aktivitātes 

mūsu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. 

  

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Bibliotēkas darbs nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā 

lokālā līmenī galvenokārt notiek caur UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbu.  

Svarīgi sadarbības partneri bibliotēkas ikdienas dzīvē ir LNB un LBB. 

Sadarbībā ar biedrību “Baltā māja” - iedzīvotāji, informatīvā izstādē un klātienes 

tikšanās reizē, tika aicināti iepazīties ar biedrības organizētajām aktivitātēm, atbalstītajiem 

projektiem, kā arī tika vedināti iesaistīties biedrībā, pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 

Esam pateicīgi par sadarbību ar Kultūras informācijas sistēmu centru, tā piedāvātājām 

iespējām un pakalpojumiem (Egrāmatu bibliotēku, Diva.lv, Hugo.lv, Letonika,lv, Lursoft.lv, 

filmas.lv). 

Sadarbībā ar Kultūra ministriju, Preiļu GB iesaistījās informatīvajā kampaņā “Viltus 

ziņas ir lipīgas”. Kampaņas mērķis - uzlabot senioru prasmes mediju satura lietošanā, kā arī 

stiprinātu dezinformācijas atpazīšanas iemaņas. 

Ik gadu sadarbībā ar Latvijas Banku Preiļu GB atbalsta un aicina iedzīvotājus piedalīties 

sabiedrības aptaujā par “Latvijas gada monētu 2021” un pārbaudīt sava zināšanas erudīcijas 

spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”.  

Sadarbībā ar LIKTA Preiļu novada publiskās bibliotēkas ik gadu aktīvi piedalās un 

piedāvā dažādas aktivitātes iedzīvotājiem digitālo prasmju pilnveidošanā un uzlabošanā. 
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Kopīgu mērķu vadīti, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Sarunu festivāls 

LAMPA un Preiļu GB organizēja Dialoga apli, kurā tika diskutēts par izaicinājumiem, 

iespējām, perspektīvām un sadarbību Preiļu novadā. 

Produktīva sadarbība pārskata gadā bija ar Valsts ieņēmuma dienesta Preiļu nodaļu. 

Līdz pat 2022.gada novembrim, Preiļu GB telpās notika Valsts ieņēmumu dienesta 

konsultācijas (klientu apkalpošana klātienē vienu dienu mēnesī). Pēc šīm konsultācijām 

pieprasījums bija liels, diena VID darbiniekam bija pilnībā noslogota. 

 

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārskata perioda sākumā, sadarbojoties ar Kauņas pilsētas bibliotēku un Sāremā 

bibliotēku, Baltic Culture Fund projektam tika iesniegts apjomīgs projekta pieteikums “Poetry 

Without Borders: Connecting Readers and Libraries” (“Dzeja bez robežām: savienojot 

lasītājus un bibliotēkas”), kurš diemžēl netika atbalstīts. 

2022.gada maijā Preiļu Galvenā bibliotēkas vadītāja pēc Eiropas Parlamenta deputātes 

Ineses Vaideres ielūguma piedalījās divu dienu izzinošā braucienā uz Eiropas Parlamentu 

Briselē. 

 

11.4. Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Preiļu GB attīstības stratēģijas 2022-2026.gadam SWID analīzē kā viena no vājajām 

pusēm tiek minēta - zems bibliotekāra profesijas novērtējums sabiedrībā. Lai šo jautājumu 

risinātu, bibliotēkas darbinieki regulāri veic bibliotekāra tēla popularizēšanas pasākumus 

sabiedrībā, regulāri informē pašvaldību un iedzīvotājus par bibliotekāro darbu un tā apjomu. 

Bibliotēka piedalās karjeras dienās un ēnu dienās, lai jaunieši redzētu bibliotekāros procesus un 

iespējas.  

Ilgās un produktīvās sarunās ar pašvaldību regulāri tiek pierādīts bibliotēku 

nozīmīgums, to nepieciešamība iedzīvotājiem. Tāpat liels darbs tika ieguldīts, lai pašvaldības 

darbiniekiem skaidrotu bibliotekārā darba specifiku pie darbinieku amata saimju klasifikācijas.  

Kā veiksmīgu sadarbību ar Preiļu novada pašvaldību var minēt jaunā pakalpojuma 

bibliomāta iegādi un ieviešanu. Pozitīvi jāatzīmē arī tas, ka Preiļu novada sabiedrības iesaistes 

un mārketinga daļas darbinieku ieinteresētība - tikties ar bibliotēku pārstāvjiem un diskutēt par 

bibliotēku nozares jautājumiem plānošanas dokumentos: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. 

Tikšanās laikā tika pārskatīta un papildināta novada bibliotēku SVID analīze.  

Atbalsts un pretimnākšana bija arī no jaunizveidotā Preiļu novada Riebiņu, Aglonas un 

Vārkavas apvienību pārvaldēm, kopīgi lemjot par jauno darbinieku pieņemšanu darbā, 

pārcelšanos uz citām, bibliotēkām piemērotām telpām (Pelēču, Smelteru, Saunas, Ārdavas 

bibliotēkas). 

Pārskata periodā, sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Sarunu 

festivālu LAMPA notika iedzīvotāju diskusija par izaicinājumiem, iespējām, perspektīvām un 

sadarbību Preiļu novadā. Šajā diskusijā piedalījās arī bibliotēkas pārstāvji. 

Kā pozitīva iniciatīva jāatzīmē Preiļu novada uzņēmējdarbības centra interese par 

bibliotēkas telpu pieejamību, pakalpojumiem. 2022.gadā bibliotēkā notikušas tikšanās 

uzņēmējiem, radošās darbnīcas un pop-up tirdziņi. Pārskata periodā iesākto darbu plānots 

turpināt arī 2023.gadā.  
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 

 

Preiļu GB pārskata periodā bija metodiskā un konsultatīvā darba centrs 18 Preiļu GB 

struktūrvienību bibliotēkām un 11 Preiļu novada izglītības iestāžu bibliotēkām (skatīt 1.2. 

nodaļu).  

Preiļu GB metodiķe savu darbu uzsākusi 2021. gada 1. septembrī, tāpēc pārskata 

periodā piedalījās apjomīgas (95 stundu) LNB Kompetenču attīstības centra mācības: publisko 

bibliotēku metodiķu mentoringa programma “Darbnīca 2022 “Pieaugušo izglītotājs: astoņi soļi 

līdz meistarībai”” (skatīt 12.1. att.).  

Sīkāka informācija: https://www.biblioteka.lv/meistarigs-metodikis-publiskaja-

biblioteka/ 

 

12.1. att. Preiļu GB metodiķes dalības “Darbnīca 2022 “Pieaugušo izglītotājs:  

astoņi soļi līdz meistarībai” noslēgums 

 

Tāpat metodiķe pārskata periodā 

piedalījās 405 stundu SIA Data Media Group 

(DMG) un Kultūras informācijas sistēmu centrs 

(KISC) starptautiskā (Latvijas, Bulgārijas, 

Grieķijas un Itālijas bibliotēku speciālistiem un 

studentiem) projekta pilotmācības “BIBLIO – 

Digitālās prasmes un kompetences Eiropas 

bibliotekāriem”, kas norisinājās no februāra līdz 

decembrim un iekļāva gan teorētisko, gan 

praktisko daļu, kuras rezultātā izveidota “Preiļu GB struktūrvienību iekšējā profesionālās 

informācijas aprites sistēma”, un tiks ieviesta metodiskajā darbā 2023. gadā. 

https://www.biblioteka.lv/meistarigs-metodikis-publiskaja-biblioteka/
https://www.biblioteka.lv/meistarigs-metodikis-publiskaja-biblioteka/
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12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Pateicoties administratīvi teritoriālajai reformai, par Preiļu GB struktūrvienībām kļūstot 

18 Preiļu novada publiskajām bibliotēkām un pilnvērtīgi ieviešos centralizēto sadarbības 

modeli, pārskata periodā nācās veikt vairākus apjomīgus darbus: 

 izstrādāt jaunus reglamentus un bibliotēku lietošanas noteikumus (t.sk. vienota jauno 

lietotāju reģistrācijas lapa) struktūrvienībām; 

 izstrādāt vienotu maksas pakalpojumu cenrādi struktūrvienībām; 

 izstrādāt struktūrvienību stratēģiskos plānus 2022. - 2026. gadam; 

 labot struktūrvienību darbinieku darba līgumus un amata aprakstus; 

 vienādot struktūrvienību bibliotekāro darbinieku algas; 

 struktūrvienību kontaktinformācijas atjaunošana (@preili.lv e-pastu izveide) un 

publiskošana Preiļu GB un Preiļu novada pašvaldības mājaslapā, labojumi LDKK; 

 dokumentācijas aprite struktūrvienību tīklā, darbs vienotajā pašvaldību sistēmā 

“ZZdats” (lietvedes pārziņa); 

 īstenot gadskārtējās mazvērtīgā inventāra un pamatlīdzekļu inventarizācijas 

struktūrvienībās (gada nogalē, ar Preiļu novada pašvaldības rīkojumu, Preiļu GB 

darbinieku komisija inventarizēja visas struktūrvienības); 

 informēt sabiedrību par izmaiņām struktūrvienību darbā un atskaitīties par padarīto 

(https://preili.lv/224336/darbs-preilu-novada-bibliotekas-2021-gada/ - tika publiskotas 

2021. gada statistikas infografikas un informācija par bibliotēku gada pārskatu 

pieejamību) (skatīt 12.1. un 12.2. att.) (https://www.biblioteka.lv/slegtas-tris-preilu-

novada-bibliotekas/); 

 uzlabot struktūrvienību savstarpējo komunikāciju (13. janvārī izveidota Preiļu GB 

struktūrvienību darbinieku Whatsapp grupa); 

 veidot struktūrvienību koptēlu (bibliotēkas saviem sociālo tīklu (Facebook) 

profiliem/lapām izveidoja logo), darbs ar publicitāti; 

 popularizēt struktūrvienības (to vienoto tīklu) un kopkatalogu 

https://preili.lv/229594/preilu-novada-biblioteku-lasitaji-aicinati-izmeginat-jauno-

elektronisko-biblioteku-kopkatalogu-alisepac/. 

Uzsākts apkopot Preiļu GB struktūrvienībās notiekošos tematiskos pasākumus, kā 

piemēram, Digitālajā nedēļā, Dzejas dienās, Ziemassvētkos u.c. Afišas tika publiskotas Preiļu 

GB mājaslapā, izvietotas uz pasākumu afišu stenda, sociālajos tīklos un Preiļu novada 

pašvaldības mājaslapā: 

 https://preili.lv/pasakums/232302/preilu-novada-biblioteku-dzejas-dienu-2022-pasakumu-

programmu/ 

 https://preili.lv/pasakums/237254/valsts-svetku-programma-preilu-novada-bibliotekas/ 

 https://preili.lv/pasakums/239499/ziemassvetku-pasakumi-preilu-novada-bibliotekas/  

 https://preili.lv/pasakums/225329/biblioteku-nedelas-pasakumi-preilu-novada-bibliotekas/ 

 

https://preili.lv/224336/darbs-preilu-novada-bibliotekas-2021-gada/
https://www.biblioteka.lv/slegtas-tris-preilu-novada-bibliotekas/
https://www.biblioteka.lv/slegtas-tris-preilu-novada-bibliotekas/
https://preili.lv/229594/preilu-novada-biblioteku-lasitaji-aicinati-izmeginat-jauno-elektronisko-biblioteku-kopkatalogu-alisepac/
https://preili.lv/229594/preilu-novada-biblioteku-lasitaji-aicinati-izmeginat-jauno-elektronisko-biblioteku-kopkatalogu-alisepac/
https://preili.lv/pasakums/232302/preilu-novada-biblioteku-dzejas-dienu-2022-pasakumu-programmu/
https://preili.lv/pasakums/232302/preilu-novada-biblioteku-dzejas-dienu-2022-pasakumu-programmu/
https://preili.lv/pasakums/237254/valsts-svetku-programma-preilu-novada-bibliotekas/
https://preili.lv/pasakums/239499/ziemassvetku-pasakumi-preilu-novada-bibliotekas/
https://preili.lv/pasakums/225329/biblioteku-nedelas-pasakumi-preilu-novada-bibliotekas/
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12.2. att. “Preiļu novada Vēstis” Nr. 11 (220) 2021. gada 17. decembris 

 

 
12.3. att. “Preiļu novada Vēstis” Nr. 6 (226) 2022. gada 16. jūnijs 

 

Pārskata periodā īstenotie metodiskie darbi: 

 struktūrvienību gada darba pārskatu rādītāju apkopošana un analīze; 

 2021. gada pārskata sagatavošana par Preiļu novada publisko bibliotēku darbu;  

 struktūrvienību un izglītības iestāžu bibliotēku statistikas datu kontrole Latvijas 

Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā, datu analīze, secinājumu veikšana; 

 aktuālas profesionālās informācijas apkopošana un nodošana struktūrvienībām un 

izglītības iestāžu bibliotēkām; 
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 bibliotekārā darba pārraudzība Preiļu novadā, sniedzot konsultatīvo palīdzību attālināti, 

apmeklējot struktūrvienības (gadskārtējās vizitācijas);  

 energoresursu taupības pasākumu īstenošana struktūrvienībās (Preiļu novada 

pašvaldības rīkojums), t.sk. Ārdavas un Saunas bibliotēku pārvākšanās uz citām 

(energoefektīvākām) telpām; 

 struktūrvienībās esošās KISC datortehnikas norakstīšana un atgriešana/ nogādāšana 

Rīgā (KISC); 

 darbs ar Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas “Starpkultūru 

attiecības” praktikantu (septembris - janvāris); 

 piedalīšanās struktūrvienību krājuma inventarizācijās (pārskata periodā Vārkavas un 

Rožkalnu bibliotēkās); 

 profesionālās pilnveides pasākumu - semināru, informatīvo sanāksmju, praktisko 

nodarbību, pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana struktūrvienību un izglītības 

iestāžu bibliotēku darbiniekiem; 

 sistematizēt un analizēt struktūrvienību 2023. gada darba plānus;  

 profesionālā pilnveide - dalība tiešsaistes semināros metodiķiem un citās profesionālās 

pilnveides mācībās, semināros (skatīt x. pielikumu) 

 iesaistīšanās Preiļu GB notikumos - projektu un citu pasākumu īstenošanā; 

 Preiļu GB publicitātes attīstīšana Instagram platformā (metodiķes pārziņā) (skatīt 10. 

nodaļu); 

 gatavošanās Preiļu GB akreditācijai, palīdzība dokumentu izstrādē (Preiļu GB 

nolikums, lietošanas noteikumi u.c.) un izstāžu “Mūsu novadnieku rokrakstu dažādība” 

un “Preiļu rajona, novada un vietējo kopienu laikraksti laika ritumā ” veidošana projekta 

“Latviešu grāmatai 500” ietvaros. 

 

12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas, 

īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Preiļu novada bibliotēkām individuāla metodiskā palīdzība, konsultācijas un 

informatīvais atbalsts attiecīgi interesējošajam jautājumam tika sniegts no Krājuma un 

komplektēšanas speciālistes, Sistēmbibliotekāres, Bērnu literatūras nodaļas vadītājas, 

Metodiķes, Novadpētniecības speciālistes un Lietvedes. Darbs tika koordinēts visās 

bibliotekārā darba jomās: darbs ar krājumu, lasītāju apkalpošana, darbs ar datubāzēm un uzziņu 

darbs, novadpētniecības darbs u.c. Tika nodrošināta pārraudzību pār galvenajiem darba 

virzieniem, sekojot līdzi darbinieku tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu 

sadarbību starp novada bibliotēkām, veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot 

kopējo publisko un izglītības iestāžu bibliotēku tēlu. 

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. 

Preiļu GB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi iekļāva gan Zoom, gan 

klātienes seminārus un izbraucienus (skatīt 12.1. tabulu). Norisinājās arī īsas Zoom sanāksmes 

ātru jautājumu izrunāšanai, piemēram, 20. aprīlī tika izrunāti jautājumi, kuri saistīti ar 

programmu “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” (kopīgotā OneDrive tabula grāmatu 

saraksta veidošanai). 
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Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi Preiļu GB” 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

 

1. 25.02. Preiļu 

GB 

Preiļu GB Metodiskās dienas seminārs: 

 Preiļu novada 

stratēģiskais plāns un 

bibliotēku darba plāni 

(Preiļu novada 

pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva 

Pastare); 

 Dokumentu aprite 

centralizētajā sadarbības 

modelī. 

 BIS ALISE. Jaunumi, 

reģionālās reformas sekas 

18 3 

2. 25.03. Zoom Preiļu GB, EDIC 

Austrumlatgalē 

kontaktpunkts 

Preiļos 

Digitālās nedēļas lekcija un 

praktiskā nodarbība 

“Radošums digitālajā vidē”: 

 Aizņemtās dzīves 

organizēšana - 

vienkāršojiet plānošanu, 

koplietojiet savu 

pieejamību; 

 Vizuālais saturs 

sociālajos tīklos; 

 Praktiskā nodarbība 

“Grafiskā dizaina 

platforma Canva”. 

41 

(t.sk. 30 

Preiļu 

novada 

bibliotekāri)  

6 

3. 05.04. 

06.04. 

07.04. 

Zoom Preiļu GB Sistēmbibliotekāres 

organizētas tiešsaistes mācības: 

  BIS ALISE modulis 

WebPAC; 

 autorizēta lietotāja 

iespējas, bibliotekāra 

darbības. 

14 1 

1 

1 

4. 29.04. Zoom Preiļu GB Tiešsaistes seminārs: 

 "Skaļā lasīšana", darbs 

ar bērniem un jauniešiem; 

 ES aktualitātes; 

gada pārskati, statistika. 

20 2 

5. 27.05. Zoom Preiļu GB Tiešsaistes seminārs: 

 darba aktualitātes; 

 novadpētniecības 

darbs - novadpētniecības 

mapju rekataloģizēšana 

23 2 

6. 26.08. Ogres 

novads 
Preiļu GB Pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Ogres Centrālo bibliotēku 

un Lauberes bibliotēku 

 Suntažu muiža; 

38 

(t.sk. 30 

Preiļu 

novada 

bibliotekāri) 

8 
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 Edmunda Būmaņa 

(novadnieka) dārzs 

Ķegumā. 

7. 30.09. Preiļu 

GB 

Preiļu GB Metodiskās dienas seminārs: 

 Gada pārskata forma, 

darbs MS Word; 

 BIS ALISE. 

Kopkataloga datu 

kvalitāte, publiskā 

kataloga jaunā versija 

14 5 

8. 28.10. Preiļu 

GB 

Preiļu GB Seminārs publisko un skolu 

bibliotekāriem: 

 Darbs ar bērniem un 

jauniešiem (bibliotēka - 

skola - bērns, jaunietis); 

 Laika un darbu plānošana. 

18 5 

9. 25.11. Zoom Preiļu GB Tiešsaistes seminārs: 

 Bibliotēku budžets, tā 

izpilde; 

 Bibliotēkas reklāma. 

19 3 

*Stundu skaits tabulā uzrādīts astronomiskajās stundās (1 stunda = 60 min). 

Dalībniekiem no Preiļu GB iegūti apliecinājumi par 30 stundu profesionālo pilnveidi. 

 

29. aprīļa tiešsaistes semināram tika izmantota jauna prakse - viena no semināra 

runātājām savu prezentāciju sagatavoja ieraksta formā iepriekš, kurš attiecīgajā mirklī (tēma - 

ES aktualitātes) tika atskaņots semināra skatītājiem, jo tieši tajā laikā par ES punktu atbildīgā 

darbiniece atradās citā pasākumā. 

25. marta Preiļu GB un EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkta Preiļos organizētajā 

Digitālās nedēļas lekcijā un praktiskajā nodarbībā “Radošums digitālajā vidē” struktūrvienību 

darbinieki dzirdēja Preiļu GB vadītājas lekciju “Aizņemtās dzīves organizēšana - vienkāršojiet 

plānošanu, koplietojiet savu pieejamību” (darbs e-pastos, anketu izveide Google veidlapās u.c.) 

un Preiļu GB metodiķes lekciju “Vizuālais saturs sociālajos tīklos” (bilžu apstrāde, 

kompozīcijas likumi, šriftu izvēle u.c.), piedalījās Preiļu GB mācību centra vadītājas praktiskajā 

nodarbība “Grafiskā dizaina platforma Canva”, apgūstot darbu tiešsaistes grafiskā dizaina 

platformā “Canva” un noslēgumā iegūstot mājasdarbu - savu bibliotēku logo izveide un 

publiskošana bibliotēku Facebook lapās/profilos. 

26. augusta pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres Centrālo bibliotēku iedvesmoja 

projektiem, kuri, kā redzējām, ļāva attīstīties gan OCB, gan Lauberes bibliotēkai iegādāties 

modernas iekārtas un attīstīt bibliotēkas ārējo teritoriju (skatīt 12.4. un 12.5. att.). 
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12.4. att. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres Centrālo bibliotēku 

 

12.5. att. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lauberes bibliotēku 

 

30. septembra metodiskās dienas 

seminārā Preiļu GB struktūrvienību vadītāji 

apguva darbu MS Word programmā - 

mācījās izmantot teksta stilus, veidot 

hipersaites dokumentā, ievietot automātisko 

satura rādītāju u.c., kas atvieglos darbu gada 

pārskatu un citu dokumentu veidošanā 

(skatīt 12.5. att.). 

 

 

 

12.6. att. “Preiļu GB metodiķe vada  

mācības darbam ar MS Word” 
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28. oktobra Preiļu GB organizētajā publisko un skolu bibliotekāru seminārā uzstājās: 

1) Preiļu brīvās skolas skolotāja Sanita Šuķe - Rasima ar tēmu “Bibliotēka. Skola. Bērns, 

jaunietis.” sniedzot iedvesmu darbam ar bērniem lasītprasmes veicināšanai gan 

skolā, gan bibliotēkā, kā arī runāja par iespējām sadarboties. 

2)Sabiedrības garīgās veselības speciāliste Ineta Vanaga (Rīga) 

(https://ineta.thinkific.com/) ar tēmu “Laika un darbu plānošana” (semināram veltītā 

prezentācija tika vērota tiešsaistē, Zoom platformā) sniedza praktiskus padomus 

jaunu paradumu ieviešanai un laika plānošanai. 

3) Preiļu GB vadītājas vietnieces p.i. ar tēmu “Stāstnieki”, informēja par iespēju 

iesaistīties Stāstnieku kustībā. 

4) Preiļu GB metodiķe informēja par pasākumu ciklu projektam “Grāmatai 500”; 

5) Preiļu GB BLN vadītāja informēja par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem 

(iesaiste lasītveicināšanas programmā “Grāmatu starts” u.c.). 

6) Preiļu GB praktikants prezentēja teoriju par “Uz skolēnu centrēta mācīšanās un 

atgriezeniskās saites izvērtējums”. 

Profesionālā pilnveides ieguvumi būs vērojami Preiļu novada publisko bibliotēku 2022. 

gada darba pārskatā atskatoties uz struktūrvienību paveikto. 

 

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Preiļu novadā atrodas 11 izglītības iestāžu bibliotēkas, kur situācija ir ļoti atšķirīga, 

sākot no slodzes ar pāris stundām nedēļā līdz gandrīz pilnai slodzei, kā arī no pilnībā 

rekataloģizēta krājuma līdz nerekataloģizētam. Aktīvu metodisko atbalstu skolu bibliotēkām 

sniedz Preiļu GB Krājuma komplektēšanas speciāliste, Sistēmbibliotekāre, BLN vadītāja un 

Metodiķe. Tiek pārraudzīts process BIS ALISE un statistikas datu ievade Latvijas digitālajā 

kultūras kartē. 

Bibliotekārā informācija e-pasta vēstkopā tiek pāradresēta arī katram izglītības iestāžu 

bibliotekāram. Pārskata periodā Preiļu GB organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas 

braucienā piedalījusies Vārkavas vidusskolas bibliotekāre, Aglonas vidusskolas bibliotekāre, 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre un Riebiņu vidusskolas bibliotekāre. 

Informācija tiek izsūtīta visiem, bet izvēle pasākumu apmeklēt ir darbinieku ziņā, grūtības 

sagādā bibliotekāru pamatdarbs skolās kā pedagogiem, kas neļauj kavēt mācību stundas un 

apmeklēt aktivitātes Preiļos, kā arī nelielās slodzes bibliotekārajā darbā. Piemēram, rudens 

brīvlaikā rīkotajā seminārā (28. oktobrī) daudzas izglītības iestāžu bibliotekāres nevarēja 

ierasties, jo paralēli notika kāds cits izglītības iestāžu seminārs/mācības. 

Vārkavas pamatskolas bibliotekāre ir arī Upmalas bibliotēkas vadītāja, tāpēc darbs 

izglītības iestādes bibliotēkā notiek līdzvērtīgi publiskās bibliotēkas darbam - bibliotekāre 

profesionāli pilnveidojas apmeklējot kursus un seminārus, rīkojot izstādes un pasākumus, aktīvi 

izmantojot SBA pakalpojumu u.c. 

 

12.4. Sadarbība ar citām iestādēm 

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti tika īstenota profesionālā prakse Daugavpils 

Universitātes Maģistra studiju programmas “Starpkultūru attiecības” 2. kursa studentam 

Elgaram Stupānam, kura norisinājās no 12.09.2022. līdz 01.01.2023. Praktikants kopā ar savu 

prakses vadītāju (Preiļu GB metodiķi) veica sekojošus uzdevumus: 
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 palīdzēja organizēšanā, kā arī piedalījās dažādos Preiļu GB organizētajos 

pasākumos (Dzejas dienas, došanās ekskursijā ar Preiļu GB BLN lasītveicināšanas 

konkursa “Krauklis iesaka izlasīt” aktīvākajiem dalībniekiem, bibliomāta 

atklāšana, tikšanās ar Zani Daudziņu, Preiļu GB akreditācija u.c.); 

 palīdzēja ikdienas darbos (abonētās preses sarakstu veidošanā, 2023. gada darba 

kalendāra veidošanā, Ziemassvētku dāvanu gādāšanā sadarbības 

partneriem/atbalstītājiem u.c.); 

 tika veiktas situatīvās analīzes (struktūrvienību sociālo tīklu aktivitāte u.c.), un 

palīdzēts citiem Preiļu GB darbiniekiem pēc nepieciešamības. 

 

Preiļu novada pašvaldība izrādīja iniciatīvu un intervēja praktikantu Elgaru Stupānu: 

https://preili.lv/240201/preilu-galvena-biblioteka-dalas-pieredze-ar-toposajiem-nozares-

specialistiem/  

Pēc nepieciešamības konsultēšanās notiek ar: 

 LNB BAC - profesionālā pilnveide (semināri, konferences);  

 LNB BLC - dalība lasītveicināšanas projektos “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 

“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”; 

 LNB KAC - metodiķes profesionālā pilnveide (skatīt 12.5. nodaļu); 

 LR KM - jautājumi saistībā ar Preiļu GB akreditāciju; 

 SIA Tieto Evry (BIS ALISE) - jauninājumi, jaunais kopkatalogs u.c.; 

 KISC - gaismas tīkla 3TD datoru norakstīšana, metodiķes profesionālā pilnveide 

(skatīt 12.5. nodaļu) u.c. 

 

Pārskata periodā konsultēšanās notikusi: 

 Preiļu brīvā skola - darbs ar bērniem, darbinieka uzstāšanās seminārā (skatīt 12.2. 

nodaļu); 

 Preiļu novada izglītības pārvalde - semināri, mācības bibliotēkās, Preiļu GB 

izglītības programmu licencēšana; 

 

12.5. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un risinājumi,  

profesionālās pilnveides vajadzības 

  

Nepieciešams uzlabot sadarbību ar skolu bibliotēkām. Iespējams organizēt skolu 

bibliotekāru tikšanos Zoom vidē vai klātienē skolēnu pavasara un rudens brīvdienu laikā (ņemot 

vērā bibliotekāru nelielās slodzes). 

Bibliotekārus skārušas bažas par darba vietu/slodžu samazināšanu, tāpēc vairs nav 

atsaucības uz nepieciešamību apgūt LNB 240/160 stundu profesionālās pilnveides izglītības 

programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" vai 960 stundu profesionālās 

tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības” . 960 stundu apmācību kursu nepieciešams 

apgūt arī metodiķei.  

   

https://preili.lv/240201/preilu-galvena-biblioteka-dalas-pieredze-ar-toposajiem-nozares-specialistiem/
https://preili.lv/240201/preilu-galvena-biblioteka-dalas-pieredze-ar-toposajiem-nozares-specialistiem/


Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 

 



Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  89 

 

Pielikums Nr. 1 

 

 

Bibliotēkas organizatoriskā struktūras shēma 
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Pielikums Nr. 2 

 

Bibliotēkas apmeklētāju statistikas grafiskais attēlojums 
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27%

64%

9%

Preiļu Galvenās bibliotēkas 
lietotāju iedalījums pēc dzīves vietas (%)

Preiļu novads (bez pilsētas) Preiļi Citi
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Pielikums Nr. 3 

 

Darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Nr.

p.k. 

Uzvārds, 

vārds 
Amats Organizators Kursu nosaukums 

Apmāc. 

datums 
Piezīmes Ilgums 

1 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvija Bibliotēku 

festivāls 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

2 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

3 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Digitāli resursi 

literatūrai: mācību 

līdzeklis boti.letonika.lv 

un vietne letonika.lv 

20.04.2022   4 stundas 

4 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

LNB bibliotēku 

attīstības centrs 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas 

darbs ar bērniem un 

jauniešiem. 

07.04.2022 Tiešsaistē 4.5 stundas 

5 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs par zviedru 

bērnu literatūru "Kad 

rakstītais izkāpj no 

lappusēm" 

27.01.2022 Tiešsaistē 6 stundas 

6 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Personīgās darba vides 

organizēšana 
15.11.2022   4 stundas 

7 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Pedagoģiskās 

meistarības skola 

Medijpratības 

kompetences, veselība un 

psihohigiēna 

24.02.2022   6 stundas 

8 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

17.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

9 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība, Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference ''Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram'' 

16.09.2022 Tiešsaistē 3.5 stundas 

10 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

11 
Cvetkova 

Rita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

              62 stundas 

1 
Danilova 

Anita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Grāmatu iepirkuma 

programma publiskajām 

bibliotēkām: izvērtēšanas 

seminārs 

03.03.2022 Tiešsaiste 3 stundas 

2 
Danilova 

Anita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

speciālistiem 

02.11.2022 Tiešsaistē 3 stundas 
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3 
Danilova 

Anita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Izmaiņas bibliogrāfisko 

ierakstu veidošanā 
03.06.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

4 
Danilova 

Anita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

Tiešsaiste 9 stundas 

5 
Danilova 

Anita 

Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

              
24.5 

stundas 

1 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

2 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

3 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference "Grāmatu 

pumpuri attēlos raisās" 
12.04.2022   5 stundas 

4 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Publisko bibliotēku 

tematiskā diskusija 

"Darbs ar bērniem un 

jauniešiem" 

07.04.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

5 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

"Darbnīca "Kā sadzirdēt 

savu auditoriju?"" 
05.04.2022   8 stundas 

6 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

LR Kultūras 

Ministrija, 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference "Kultūras 

mantojuma aizsardzība 

un glabāšana krīzes 

situācijā un katastrofu 

risku pārvaldība" 

30.05.2022    5 stundas 

7 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference "Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram" 

16.09.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

8 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs  

Seminārs "Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka" 

17.05.2022 Tiešsaistē 5 stundas 

9 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Personīgās darba vides 

organizēšana 
15.11.2022   4 stundas 

10 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

11 Erta Solvita 

Bērnu 

literatūras 

nodaļas 

vadītāja 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

              65 stundas 
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1 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs Reģionu 

galveno bibliotēku 

metodiķiem 

20.10.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

2 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas 

"Administratīvi 

teritoriālās reformas 

ietekme uz bibliotēku 

tīklu" 

31.03.2022 Tiešsaistē 3.5 stundas 

3 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Skolu bibliotekāru 

seminārs 
21.04.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

4 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Informatīvs seminārs 

skolu bibliotekāriem par 

statistikas datu ievadi 

Latvijas digitālajā 

kultūras kartē 

12.01.2022   1.5 stundas 

5 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Biedrība “Radošās 

Idejas” Erasmus+ 

projekta “Cremel” 

ietvaros 

Kurss "Kultūras iestādes 

un digitālā 

transformācija" 

26.10.2022 

- 

30.11.2022 

Tiešsaistē 6 stundas 

6 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

7 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

8 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Pirmās grāmatas latviešu 

valodā 500. gadadienas 

atzīmēšana un bibliotēku 

tīkls: izglītojošs seminārs 

reģionālajiem 

koordinatoriem 

27.10.2022   8 stundas 

9 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Darbnīca 2022 

"Pieaugušo izglītotājs: 

astoņi soļi līdz 

meistarībai" 

20.01.2022 

- 

25.11.2022 

  93 stundas 

10 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Europe Direct 

Austrumlatgalē 

Semināru cikls "Kā atrast 

savu nišu pārmaiņu laikā? 

Veidojam personīgo 

brendu." 

01.12.2022 

- 

08.12.2022 

Tiešsaistē 4 stundas 

11 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

12 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Attīstības 

departaments, 

LNB Digitālās 

attīstības 

departaments 

“Kultūras mantojuma un 

novadpētniecības nozīme 

kopienu veidošanā 

digitālajā laikmetā” 

03.10.2022   8 stundas 

13 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis NEW EAST 

Capacity Lab > 

Starptautisko jaunatnes 

projektu izveide un 

vadība 

31.07.2022   3 stundas 

14 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

SIA "Data Media 

Group" 

"Sabiedrības iesaistes un 

komunikācijas speciālists 

(CECO)" 

15.02.2022 

- 

30.11.2022 

Projekts: 

Erasmus+/ 

"BIBLIO-Digitālo 

prasmju un 

kompetenču 

405 

stundas 
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veicināšana 

bibliotekāriem" 

15 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

16 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis EPALE 

Projektu nozīme 

pieaugušo izglītībā 
23.02.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

17 
Gribuste 

Egija 
Metodiķis 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas: 

Bibliotēku pakalpojumi 

ilgtspējīgas attīstības 

mērķu kontekstā 

13.04.2022 Tiešsaistē 5 stundas 

              
578 

stundas 

1 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Daugavpils 2027 

rīcības grupa 

Seminārs "Kultūras 

pasākumu ilgtspēja" 
09.02.2022 Tiešsaistē 2.5 stundas 

2 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

3 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Rakstniecības un 

mūzikas muzejs 

Zinātniskā konference 

"Priekšmets.Stāsts.Laikm

ets" 

24.11.2022 Tiešsaistē 5 stundas 

4 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latgaliešu 

kultūras biedrība 
Latgales kongress 

27.04.2022 

- 

29.04.2022 

Klātienē 18 stundas 

5 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

6 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

ĀM, EP birojs 

Latvijā un EK 

pārstāvniecība 

Latvijā sadarbībā 

ar biedrību 

"Eiropas Kustība 

Latvijā" 

Konference "Nedrīkstam 

klusēt!" 
12.04.2022 Tiešsaistē 9 stundas 

7 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Daugavpils 2027 

rīcības grupa 
Atbalsts tavai idejai 20.01.2022 Tiešsaistē 2 stundas 

8 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Eiropas Komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Urzulas fon der Leienas 

ikgadējā uzruna Eiropas 

Parlamentā par stāvokli 

Eiropas savienībā 

14.09.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

9 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

LR Ārlietu 

ministrija, EP 

birojs Latvijā 

 ES informācijas 

sniedzēju forums 
19.09.2022   8 stundas 

10 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

EPALE 

Nacionālais 

atbalsta dienests 

Informatīvais seminārs 

“Pieaugušo izglītības 

aktualitātes. Medijpratība 

mūsdienu pasaulē” 

11.10.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

11 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Profesionālās 

attīstības un 

personīgās 

izaugsmes centrs 

"Aplis" 

Jaunākās projektu 

vadīšanas metodes 

08.03.2022 

- 

05.04.2022 

  16 stundas 

12 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

17.05.2022 Tiešsaistē 5 stundas 
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13 
Grigorjeva 

Ērika 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība Latgales 

nodaļa 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

              
94.5 

stundas 

1 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 
Datorzinību centrs 

"Tehnoloģiju rīta rosme" 

Microsoft OneDrive 
22.04.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

2 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

 LNB 

Bibliogrāfijas 

institūts 

Informatīva sanāksme par 

izmaiņām bibliogrāfisko 

ierakstu veidošanā 

03.06.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

3 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tīmekļseminārs 

"Drošība, medijpratība un 

emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās" 

22.03.2022 Tiešsaistē 6 stundas 

4 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 
Datorzinību centrs 

"Tehnoloģiju rīta rosme" 

Kā efektīvāk strādāt ar 

Microsoft PowerPoint 

25.03.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

5 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 
Datorzinību centrs 

"Tehnoloģiju rīta rosme" 

Microsoft Excel 
08.04.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

6 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

7 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivāls 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

8 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 
Datorzinību centrs 

"Tehnoloģiju rīta rosme" 

Microsoft Teams 

lietošanas iespējas 

efektīvākai saziņas 

nodrošināšanai" 

01.04.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

9 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

10 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 
Tieto Latvia, SIA 

BIS ALISE padziļinātais 

kurss, Sistēmas ALISE 

pārvaldība 

03.11.2022   8 stundas 

11 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs "Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka" 

17.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

12 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

13 Ivdre Benita 
Sistēmbibliot

ekārs 

Latvijas Valsts 

radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta apmācības 13.09.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

              57 stundas 

1 
Jeļisejeva 

Marianna 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

2 
Jeļisejeva 

Marianna 

Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 
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informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

3 
Jeļisejeva 

Marianna 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas Kultūras 

koledža 

Kultūras mantojums. 

Atmiņu institūciju loma 

tā saglabāšanā un 

komunikācijā 

27.05.2022   4 stundas 

4 
Jeļisejeva 

Marianna 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference "Aktualitātes 

bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 

terminoloģijā 

07.10.2022   3 stundas 

5 
Jeļisejeva 

Marianna 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

6 
Jeļisejeva 

Marianna 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

"Periodika un 

novadpētniecība" 
26.04.2022   4 stundas 

              33 stundas 

1 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

2 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka" 

17.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

3 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Riga TechGirls 

“Tava digitālā drošība” - 

Kā palīdzam sevi mānīt 

digitālajā vidē  

30.11.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

4 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

5 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 
Datordizains 

21.03.2022 

- 

09.05.2022 

ESF 

projekta 

Nr. 

8.4.1.0/16/

I/001 

“Nodarbin

āto personu 

profesionāl

ās 

kompetenc

es 

pilnveide” 

ietvaros 

studiju 

kursu 

80 stundas 

6 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

VARAM “Digitālā Eiropa” 09.03.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

7 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Datorzinību centrs 
"Tehnoloģiju rīta rosme" 

Microsoft Excel 
08.04.2022   1.5 stundas 
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8 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Latvijas Kultūras 

koledža 

Atvērtās lekcijas 

bibliotēku darbiniekiem 
27.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

9 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

10 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Datorzinību centrs 
"Tehnoloģiju rīta rosme" 

Microsoft PowerPoint 
25.03.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

11 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

 Datorzinību 

centrs 

"Tehnoloģiju rīta rosme" 

“Microsoft Teams 

lietošanas iespējas 

efektīvai saziņas 

nodrošināšanai”. 

01.04.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

12 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

IZM, EPALE, ES 

Erasmus+ 

Seminārs "EPALE 

platformas iespējas un 

lietošana 

05.07.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

13 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

14 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

IT drošības 

incidentu 

novēršanas 

institūcija 

"Cert.lv" 

Tiešsaistes IT drošības 

seminārs "Esi drošs" 
24.03.2022   5 stundas 

15 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference "Aktualitātes 

bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 

terminoloģijā 

07.10.2022   3 stundas 

16 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Riga TechGirls 

“Tava digitālā drošība” - 

DIGITĀLĀ DROŠĪBA 

TĪKLĀ 

28.11.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

17 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

LIKTA 
Digitālās nedēļas 2022 

Partneru seminārs 
04.03.2022 Tiešsaistē 6 stundas 

18 Lozda Ilga 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļas 

vadītājas p.i. 

Datorzinību centrs 
"Tehnoloģiju rīta rosme" 

OneDrive 
22.04.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

              
144 

stundas 

1 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

2 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Kad rakstītais izkāpj no 

lappusēm 
27.01.2022 Tiešsaistē 6 stundas 

3 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Tet Sociālā 

iniciatīva 

Ieviešanas seminārs 

bērnu digitālai drošībai 
01.11.2022 Tiešsaistē 2 stundas 
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4 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

VAS Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 
09.02.2022 Tiešsaistē 2 stundas 

5 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Interaktīvās nodarbības 

bērnu un jauniešu 

bibliotēkās 

17.11.2022   6 stundas 

6 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

7 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Biedrība "Radošās 

Idejas" 

Kursa "Kultūras iestādes 

un digitālā 

transformācija" 

ievadlekcija 

26.10.2022 Tiešsaistē 2 stundas 

8 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

9 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 
RigaTech_Girls 

Cilvēcīgi par 

tehnoloģijām 
02.06.2022   42 stundas 

10 Rusiņa Ina 
Galvenā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

             90 stundas 

1 
Ruža 

Natālija 

Galvenā 

bibliotekāre 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tematiskā diskusija 

reģionu bibliotēku 

speciālistiem: darbs ar 

bērniem un jauniešiem 

07.04.2022 Tiešsaistē 3.5 stundas 

2 
Ruža 

Natālija 

Galvenā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

3 
Ruža 

Natālija 

Galvenā 

bibliotekāre 

Pedagoģiskās 

meistarības skola 

Medijpratības 

kompetences, veselība un 

psihohigiēna 

24.02.2022   9 stundas 

4 
Ruža 

Natālija 

Galvenā 

bibliotekāre 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs "Lauzt robežas 

- meklēt identitātes" 
08.12.2022   6 stundas 

5 
Ruža 

Natālija 

Galvenā 

bibliotekāre 

VAS Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 
09.02.2022 Tiešsaistē 1.5 stundas 

              29 stundas 

1 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 

Bibliotēku festivālā 2022 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

  9 stundas 

2 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Bibliotēkas krājums: 

komplektēšanas politika 

un pārvaldība 

16.08.2022   8 stundas 

3 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

4 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

5 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs "Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka" 

17.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 
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6 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

7 Strode Lilita 
Vecākā 

bibliotekāre 

VAS Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta apmācības 09.02.2022 Tiešsaistē 2 stundas 

              44 stundas 

1 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

RigaTech_Girls 
Cilvēcīgi par 

tehnoloģijām 
02.06.2022   42 stundas 

2 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Skolu bibliotekāru 

seminārs 
21.04.2022   3.5 stundas 

3 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

 LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs “Kopienai 

atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka” 

17.05.2022 Tiešsaistē 5 stundas 

4 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram 

16.09.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

5 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

VAS "Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs" 

eParaksta - Tavs ikdienas 

digitālais rīks 
13.10.2022 Tiešsaistē 1 stunda 

6 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

EPALE 

Nacionālais 

atbalsta dienests 

Informatīvais seminārs 

“Pieaugušo izglītības 

aktualitātes. Medijpratība 

mūsdienu pasaulē” 

11.10.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

7 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas bibliotekāru 22. 

konference “Bibliotēkas 

spēks: mācies, dari, 

iedvesmo!” 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

Tiešsaistē 9 stundas 

8 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Digitālie resursi 

literatūrai: mācību 

līdzeklis boti.letonika.lv 

un vietne letonika.lv 

08.06.2022   4 stundas 

9 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Periodika un 

novadpētniecība 
26.04.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

10 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Viduslatgales 

pārnovadu fonds 

Vebinārs "Ievērojiet 

ētikas un etiķetes 

normas" 

11.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

11 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

LBB Latgales 

nodaļa 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

12 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference "Aktualitātes 

bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 

terminoloģijā 

07.10.2022   3 stundas 

13 
Šņepste 

Oksana 

mācību 

centra 

vadītājas p.i. 

Latvijas Kultūras 

koledža 

Latvijas Kultūras 

koledžas Atvērtajām 

lekcijām bibliotēku 

darbiniekiem 

27.05.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

              
91.5 

stunda 
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1 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

2 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Digitāli resursi 

literatūrai: mācību 

līdzeklis boti.letonika.lv 

un vietne letonika.lv 

08.06.2022   4 stundas 

3 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

UNESCO LNK 

tīkla „Stāstu 

bibliotēkas” 

VII Latvijas stāstnieku 

konference "Pilsēta un 

sēta" 

09.12.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

4 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Biedrības 

“Daugavpils un 

Ilūkstes novada 

partnerība 

“Kaimiņi””, 

“Preiļu rajona 

partnerība” un 

“Krāslavas rajona 

partnerība  

Viedokļu festivāls "Es 

Dienvidlatgale varu!" 
23.09.2022 Klātienē 4 stundas 

5 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

6 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Viduslatgales 

pārnovadu fonds 

Vienai sezonai vai 

vairākām paaudzēm-kā 

rodas ilgtspējīgi zīmoli? 

02.02.2022 Tiešsaistē 2 stundas 

7 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Latvijas 

Universitāte 

LU 80.starptautiskās 

zinātniskās konference 
18.03.2022   4 stundas 

8 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

VAS Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta rīki un to 

izmantošanas iespējas 
09.02.2022 Tiešsaistē 1.5 stunda 

9 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

LBB Latgales 

nodaļa 

Latgales kultūras 

mantojuma sardzē: 

iedvesmojot, izglītojot, 

darot! 

09.09.2022   5 stundas 

10 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Rīgas Tehniskā 

Universitāte 
“Datordizains” 

21.03.2022 

- 

09.05.2022 

Tiešsaistē 80 stundas 

11 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Drošība, medijpratība un 

emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās 

22.03.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

12 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Rēzeknes pilsētas 

centrālā bibliotēka 

Dalība VII Latgales 

stāstnieku festivālā 

"Omotu stuosti" 

06.08.2022   
11.5 

stundas 

13 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

UNESCO LNK 

tīkla „Stāstu 

bibliotēkas” 

Stāstu bibliotēku 

seminārs “Par sapņiem, 

stāstiem un darītprieku” 

17.03.2022 Tiešsaistē 5 stundas 

14 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas: 

administratīvi teritoriālās 

reformas ietekme uz 

bibliotēku tīklu 

31.03.2022 Tiešsaistē 2 stundas 
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15 Trūpa Sigita 

Vadītāja 

vietnieces 

p.i. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Grāmatu iepirkuma 

programma publiskajām 

bibliotēkām: izvērtēšanas 

seminārs 

03.03.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

              
145 

stundas 

1 

Upeniece-

Skutele 

Mārīte 

Lietvedis 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Europe 

Direct 

informācijas 

centrs 

Austrumlatgalē 

Radošums digitālajā vidē 25.03.2022   8 stundas 

2 

Upeniece-

Skutele 

Mārīte 

Lietvedis 
Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu novada bibliotēku 

darbinieku darba 

pieredzes apmaiņas 

brauciens 

26.08.2022   8 stundas 

3 

Upeniece-

Skutele 

Mārīte 

Lietvedis 

VAS Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs 

eParaksta apmācības 23.09.2022 Tiešsaistē 1.5 stunda 

4 

Upeniece-

Skutele 

Mārīte 

Lietvedis 

SIA "Biznesa 

Konsaltinga 

Grupa" 

Darba tiesisko attiecību 

izbeigšana: pamatojumi 

un darba devēja rīcība 

15.12.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

5 

Upeniece-

Skutele 

Mārīte 

Lietvedis 

Daugavpils 

Zonālais Valsts 

arhīvs 

Dokumentu un arhīvu 

pārvaldības organizācija 

institūcijās 

14.12.2022   4.5 stundas 

              25 stundas 

1 
Skorodihina 

Ilona  
Vadītāja 

Preiļu GB, EDIC 

Austrumlatgalē 
Radošums digitālajā vidē 25.03.2022 Tiešsaistē 8 stundas 

2 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēka 

Publisko bibliotēku 

tematiskās diskusijas: 

administratīvi teritoriālās 

reformas ietekme uz 

bibliotēku tīklu 

31.03.2022 Tiešsaistē 3 stundas 

3 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Rēzeknes novada 

pašvaldība 
Digitālais mārketings 31.03.2022 Tiešsaistē 4 stundas 

4 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Biedrība 

“Attīstības 

aģentūra 

“We&You”” 

Jaunākās projektu 

vadīšanas metodes 

08.03.2022 

15.03.2022 

17.03.2022 

25.03.2022

05.04.2022 

Tiešsaistē 16 stundas 

5 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Biedrība 

“Attīstības 

aģentūra 

“We&You”” 

Līderības meistarība 

11.04.2022 

13.04.2022 

20.04.2022 

22.04.2022 

Tiešsaistē 16 stundas 

6 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Latvijas Ārlietu 

ministrija, Eiropas 

Parlamenta biroja 

Latvijā, Eiropas 

Komisija 

Eiropas Savienības 

informācijas sniedzēju 

forums  

“Nedrīkstam klusēt!” 

12.04.2022 Tiešsaistē 7 stundas 

7 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēka 

Tematiskā diskusija 

reģionu galveno 

bibliotēku speciālistiem: 

bibliotēku pakalpojumi 

ilgtspējīgas attīstības 

mērķu kontekstā 

13.04.2022 Tiešsaistē 6 stundas 

8 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas bibliotekāru 22. 

konference “Bibliotēkas 

spēks: mācies, dari, 

iedvesmo!” 

27.04.2022 

- 

28.04.2022 

Tiešsaistē 9 stundas 
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9 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Eiropas 

Parlaments 

Briselē  

Eiropas Parlamenta 

Briselē apmeklējums 

18.-19. 

05.2022 
 10 stundas 

10 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Ogres Centrālā 

bibliotēkā 

Pavasara direktoru 

sanāksme  
26.05.2022  6 stundas 

11 
Skorodihina 

Ilona 
Vadītāja 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Rudens direktoru 

sanāksme  
24.11.2022  7 stundas 

       89 stundas 
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Pielikums Nr. 4 

Bibliotēkas tēla veidošanas, informācijas resursu popularizēšanas 

pasākumu foto 

 

 

Informatīvs seminārs par Eiropas savienību kopā ar Ansi Bogustovu 2022-04-25 

Stāstu vakars “Stāsti Ukrainai” 2022-05-10  

Dzejnieces Egitas Terēzas Jonānes un komponista Edgara Cvečkovska muzikālā dzejas 

pēcpusdiena “Satikšanās” (VKKF) 2022-05-13 
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Dialogu aplis Preiļu Galvenajā bibliotēkā “Sarunas par izaicinājumiem, iespējām, 

perspektīvām un sadarbību Preiļu novadā” 2022-06-09 

Izzinošā pastaiga “Dzīvo Zaļi”, EDIC Austrumlatgale 2022-07-21 
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Tikšanās ar dziesminieku, izlokšņu pētnieku Kārli Kazāku (VKKF) 2022-08-19 

Stāstu darbnīca “Bērnības foto” 2022-10-18 
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Leģendu nakts Preiļos 2022-10-29 

Preiļu Galvenās bibliotēkas 92.dzimšanas dienas komandu spēle "Mini pa trim bibliotēkā" 

2022-10-31 
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Tikšanās ar aktrisi un grāmatu autori Zani Daudziņu (VKKF) 2022-12-07 

Ziemassvētku POP-UP tirdziņš ar amatniekiem, mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem 

2022-12-19 

Stāstu vakars: Vēstule līdzcilvēkam un 

Ziemassvētku vecītim 2022-12-19 
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Radošās darbnīcas: 

-Lieldienu olu krāsošanas meistarklase ar Lieni Gžibovsku 2022-04-16 

-Keramikas radošā meistarklase "Izveido savu sargeņģeli" ar Sintiju Bērziņu 2022-12-20 

-Meistarklase "Gadalaiki" 2022-12-19 

Bibliomāta atklāšana 2022-09-14 
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Pielikums Nr. 5 

Pasākumi Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā 2022. gadā 

  

Projekta “Spēlējies koši un droši!” 

noslēgums 2022-09-20 

Radošā darbnīca "Mūsu mīļā sirsniņdiena" 

2022-02-10 

3td e-GRĀMATU bibliotēkas iespējas 

2022-05-19 
Pasaku rīts "Pasaka tev pasaka” UNESCO 

LNK “Stāstu bibliotēkas” 2022-03-10 

 

VKKF projekta "Vēl tuvāk grāmatai" tikšanās ar rakstnieci Agnesi Zarāni 2022-04-12 
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Literārā stunda “Iepazīstam bibliotēku” 

2022-06-01 

Radoša nodarbība "Man ir savs Scrapbook" 

2022-06-22 

Izstādes "Kurš teica "Ņau!"?" noslēguma 

pasākums 2022-10-04 

Make-up skoliņa ar Lilitu Kivlenieci 

2022-04-23 

PII "Pasaciņa" audzēkņi bibliotēkā 

2022-10-04 

Konkursa “Krauklis iesaka izlasīt 2022”  

noslēgums 2022-09-21 
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VKKF projekta "Vēl tuvāk grāmatai" tikšanās ar rakstnieci Signi Višku 2022-05-26 

VKKF projekta "Vēl tuvāk grāmatai" tikšanās ar rakstnieci Džeinu Šteinbergu 2022-04-25 

VKKF projekta "Vēl tuvāk grāmatai" tikšanās ar grāmatas “Pagalma mantojums” autori Lieni 

Lasmani 2022-10-04 
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Pielikums Nr. 6 

 

Izstādes Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā 2022. gadā 

 

Tematiskās izstādes 

1. Tīģeris ir klāt! 

2. Grāmata, kas sasildīt var  

3. Pretī pavasarim 

4. Dzejas rīmes 

5. Baidīsimies kopā!  

6. Zvaniņš skan, Ziemassvētki nāk!  
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Virtuālās izstādes 

1. Lasītākās grāmatas Bērnu literatūras nodaļā 2021.gadā 

2. Pavasari sagaidot 

3. 2022. gadā abonētie žurnāli 

4. Starptautiskā bērnu grāmatu diena 

5. Pēteram Brūverim – 65! 

6. Manai mīļajai māmiņai 

7. Par vardēm un grāmatām zaļām kā varde  

8. 15 jauno grāmatu apskati – izstādes. 

  



Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  116 

 

Radošo darbu izstādes 

1. Gustava un Gabriela Briškas veidotu LEGO modeļu izstāde 

2. Marijas Briškas adījumu izstāde “No sirds… Lai silti!” 

3. Viktora Petaško radošo darbu izstāde "Mirdz sakta kā brīvība krūtīs" 

4. Leontīnas Paldiņas radošie darbi “Čibu, čabu zaķīt’s nāk” 

5. PII "Pasaciņa" bērnu radošo darbu izstāde "Saulītei ir tāda vara" 

6. Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra apmeklētāju veidota 

izstāde "Pieskārienu skautie..." 

7. PMMS Mākslas nodaļas audzēkņu diplomdarbu izstāde "Krāsu mikslis " 

8. Leontīnas Paldiņas radošie darbi "Pūcītes" 

9. Sanitas Loginovas smilšu gleznu izstāde "Silda ik smilšu grauds"  
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Kolekcijas 

1. Viktora Agurjanova vardīšu kolekcijas izstāde "Salecam pulciņā" 

2. Jeļenas Ivancovas kaķu figūriņu privātkolekcijas izstāde "Kurš teica "Ņau!"?" 

Ceļojošās izstādes 

1. Latvijas-Lietuvas fotoizstāde "Vēsturiskie parki un to iemītnieki" 

2. Mākslinieces Agijas Stakas zīmējumu izstāde "PUTNI" 
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Pielikums Nr. 7 

 

Lasītveicināšanas programmu aktivitātes Preiļu GB BLN 

  

"Bērnu un jauniešu žūrijas 2021"  

noslēguma pasākums 

Vecāku žūrijas 2021 noslēguma pasākums 

"Jo tālāk, jo tuvāk" 

Bērnu žūrijas 9+ ekspertu tikšanās  

"Vēlos būt detektīvs" 

Jauniešu žūrijas 15+ ekspertu tikšanās  

"Tuvāk viens otram" 
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Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas  

rītausmas stunda  

Ziemeļvalstu Literatūras pasākums 

jauniešiem  

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību  

2. kārta Preiļu reģionā 
„Pūcītes skolas” nodarbības un izlaidums 

„Pūcītes skolas” nodarbības un izlaidums 
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Pielikums Nr. 8 

 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra nodarbības Preiļu GB 

  

Robotika  

3D zīmēšana 

LEGO 
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Pielikums Nr. 9 

 

Tiešsaistes viktorīnas un radošie konkursi Preiļu GB BLN 

Tiešsaistes viktorīnas  

 

1. Latvijas dabas brīnumi 

2. Manā pilsētā 

3. Ir viņa katra savā vietā 

4. Sportosim! 

5. Putnu olas 

6. Lieldienu ticējumi 

7. Sargāsim šķirojot! 

8. Virtuālais ceļojums 

9. Mana sapņu profesija 

10. Latvju zīmes 

11. Ziemassvētku pasaka 

12. Ziemas sajūtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošie konkursi  

1. Fotokonkurss "Mani laimes mirkļi" 

2. Fotokonkurss "Skolēns virtuvē" 
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Pielikums Nr.10 

Publikācijas 

Informācija par bibliotēkas aktualitātēm (t.sk pasākumu, radošo darbnīcu, izstāžu 

reklāmas) Preiļu novada mājaslapā, vietējā laikrakstā “Preiļu novada Vēstīs” un “Vietējā 

Latgales Avīzē”.  

 

 
https://preili.lv/222316/preilu-novada-biblioteku-tikla-lidzsineja-darbiba-un-iespejas-nakotne/ 

 

https://preili.lv/222316/preilu-novada-biblioteku-tikla-lidzsineja-darbiba-un-iespejas-nakotne/
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Preiļu Novada Vēstis_2022_Nr.3_6.lpp. 

https://preili.lv/224102/preilu-galvena-biblioteka-aicina-iesaistities-stastu-bibliotekas-darbiba/ 

 

Vietējā Latgales Avīze_2022_18_03_6.lpp. 

https://preili.lv/224102/preilu-galvena-biblioteka-aicina-iesaistities-stastu-bibliotekas-darbiba/
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Preiļu Novada Vēstis_2022_Nr.3_6.lpp. 

 

 

 

 

 

Vietējā Latgales Avīze_2022_14_03_6.lpp. 
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Vietējā Latgales Avīze_2022_20_05_6.lpp. 
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https://preili.lv/237260/apstiprinati-preilu-galvenas-bibliotekas-vkkf-projektu-pieteikumi/  

https://preili.lv/224058/apstiprinati-divi-preilu-galvenas-bibliotekas-iesniegtie-projekti-vkkf-

konkursa/ 

 
Preiļu Novada Vēstis_2022_Nr.11_5.lpp. 

 

 

Preiļu Novada Vēstis_2022_Nr.8_5.lpp. 

https://preili.lv/237260/apstiprinati-preilu-galvenas-bibliotekas-vkkf-projektu-pieteikumi/
https://preili.lv/224058/apstiprinati-divi-preilu-galvenas-bibliotekas-iesniegtie-projekti-vkkf-konkursa/
https://preili.lv/224058/apstiprinati-divi-preilu-galvenas-bibliotekas-iesniegtie-projekti-vkkf-konkursa/


Preiļu Galvenā bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS  127 

 

 
Vietējā Latgales Avīze_2022_23_09_6.lpp. 

 

https://preili.lv/232925/papildinas-pakalpojumu-klasts-preilu-galvenaja-biblioteka/ 

 

https://preili.lv/232422/bibliotekas-pakomata-atklasanas-svetki-pie-preilu-galvenas-

bibliotekas/ 

  

Preiļu Galvenā bibliotēka dalās pieredzē ar topošajiem nozares speciālistiem: 

https://preili.lv/240201/preilu-galvena-biblioteka-dalas-pieredze-ar-toposajiem-nozares-

specialistiem/  

 

https://preili.lv/232925/papildinas-pakalpojumu-klasts-preilu-galvenaja-biblioteka/
https://preili.lv/232422/bibliotekas-pakomata-atklasanas-svetki-pie-preilu-galvenas-bibliotekas/
https://preili.lv/232422/bibliotekas-pakomata-atklasanas-svetki-pie-preilu-galvenas-bibliotekas/
https://preili.lv/240201/preilu-galvena-biblioteka-dalas-pieredze-ar-toposajiem-nozares-specialistiem/
https://preili.lv/240201/preilu-galvena-biblioteka-dalas-pieredze-ar-toposajiem-nozares-specialistiem/
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“Preiļu novada Vēstis” Nr.3.(223), 2022.gada 21.marts 

 

 

Reklāma Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv  

 https://preili.lv/226827/lasam-skali-drosi-un-kopa/ 

 https://preili.lv/239268/bezmaksas-keramikas-radosas-meistarklases-preilos/  

 https://preili.lv/pasakums/239162/preilu-galvenas-biblioteka-skatama-agras-ritinas-

gleznu-izstade-30-novembra-rits/ 

 https://preili.lv/pasakums/238889/preilu-galvenaja-biblioteka-viesosies-aktrise-runas-

pedagoge-gramatu-auore-zane-daudzina/ 

 https://preili.lv/pasakums/238862/izglitibas-parvalde-piedava-ziemassvetku-

meistarklasi-gadalaiki/ 

 https://preili.lv/pasakums/237257/tiksanas-ar-zurnala-a12-veidotajiem-preilu-

galvenaja-biblioteka/  

 https://preili.lv/233445/no-3-lidz-7-oktobrim-preilu-novada-norisinasies-pieauguso-

izglitibas-nedela-muzizglitiba-dzives-prasmes-veseliba/  

https://preili.lv/225706/pasakums-un-praktiska-nodarbiba-darza-ainava-pilsetvide-un-

mazdarzina/ 

 https://preili.lv/pasakums/224745/preilu-galvenaja-biblioteka-tiksanas-ar-ingunu-

baueri/ 

 https://preili.lv/pasakums/225320/tiksanas-ar-zurnalisti-un-rakstnieci-maiju-miglu-

streicu/ 

 https://preili.lv/pasakums/225326/biblioteku-nedelas-pasakumi-preilu-galvenaja-

biblioteka/ 

 https://preili.lv/pasakums/225370/informativs-seminars-par-es-kopa-ar-ansi-

bogustovu/ 

 https://preili.lv/pasakums/226142/preilu-galvenaja-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-

dzejnieci-egitu-terezi-jonani-un-komponistu-renatu-cveckovski/ 

 https://preili.lv/227332/lai-stasti-par-dabu-iedvesmo-preilos-viesojas-ingmars-lidaka/ 

http://www.preili.lv/
https://preili.lv/226827/lasam-skali-drosi-un-kopa/
https://preili.lv/239268/bezmaksas-keramikas-radosas-meistarklases-preilos/
https://preili.lv/pasakums/239162/preilu-galvenas-biblioteka-skatama-agras-ritinas-gleznu-izstade-30-novembra-rits/
https://preili.lv/pasakums/239162/preilu-galvenas-biblioteka-skatama-agras-ritinas-gleznu-izstade-30-novembra-rits/
https://preili.lv/pasakums/238889/preilu-galvenaja-biblioteka-viesosies-aktrise-runas-pedagoge-gramatu-auore-zane-daudzina/
https://preili.lv/pasakums/238889/preilu-galvenaja-biblioteka-viesosies-aktrise-runas-pedagoge-gramatu-auore-zane-daudzina/
https://preili.lv/pasakums/238862/izglitibas-parvalde-piedava-ziemassvetku-meistarklasi-gadalaiki/
https://preili.lv/pasakums/238862/izglitibas-parvalde-piedava-ziemassvetku-meistarklasi-gadalaiki/
https://preili.lv/pasakums/237257/tiksanas-ar-zurnala-a12-veidotajiem-preilu-galvenaja-biblioteka/
https://preili.lv/pasakums/237257/tiksanas-ar-zurnala-a12-veidotajiem-preilu-galvenaja-biblioteka/
https://preili.lv/233445/no-3-lidz-7-oktobrim-preilu-novada-norisinasies-pieauguso-izglitibas-nedela-muzizglitiba-dzives-prasmes-veseliba/
https://preili.lv/233445/no-3-lidz-7-oktobrim-preilu-novada-norisinasies-pieauguso-izglitibas-nedela-muzizglitiba-dzives-prasmes-veseliba/
https://preili.lv/225706/pasakums-un-praktiska-nodarbiba-darza-ainava-pilsetvide-un-mazdarzina/
https://preili.lv/225706/pasakums-un-praktiska-nodarbiba-darza-ainava-pilsetvide-un-mazdarzina/
https://preili.lv/pasakums/224745/preilu-galvenaja-biblioteka-tiksanas-ar-ingunu-baueri/
https://preili.lv/pasakums/224745/preilu-galvenaja-biblioteka-tiksanas-ar-ingunu-baueri/
https://preili.lv/pasakums/225320/tiksanas-ar-zurnalisti-un-rakstnieci-maiju-miglu-streicu/
https://preili.lv/pasakums/225320/tiksanas-ar-zurnalisti-un-rakstnieci-maiju-miglu-streicu/
https://preili.lv/pasakums/225326/biblioteku-nedelas-pasakumi-preilu-galvenaja-biblioteka/
https://preili.lv/pasakums/225326/biblioteku-nedelas-pasakumi-preilu-galvenaja-biblioteka/
https://preili.lv/pasakums/225370/informativs-seminars-par-es-kopa-ar-ansi-bogustovu/
https://preili.lv/pasakums/225370/informativs-seminars-par-es-kopa-ar-ansi-bogustovu/
https://preili.lv/pasakums/226142/preilu-galvenaja-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-dzejnieci-egitu-terezi-jonani-un-komponistu-renatu-cveckovski/
https://preili.lv/pasakums/226142/preilu-galvenaja-biblioteka-aicina-uz-tiksanos-ar-dzejnieci-egitu-terezi-jonani-un-komponistu-renatu-cveckovski/
https://preili.lv/227332/lai-stasti-par-dabu-iedvesmo-preilos-viesojas-ingmars-lidaka/
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 https://preili.lv/227856/preilos-aizvadits-dialogu-aplis/ 

 https://preili.lv/229594/preilu-novada-biblioteku-lasitaji-aicinati-izmeginat-jauno-

elektronisko-biblioteku-kopkatalogu-alisepac/  

 https://preili.lv/pasakums/233494/preilu-galvenaja-biblioteka-skatama-skaidrites-

sviksas-kolekcijas-izstade/ 

 https://preili.lv/pasakums/236444/sagaidot-preilu-galvenas-bibliotekas-92-dzimsanas-

dienu-21-oktobri-tiesraide-norisinasies-komandu-spele/ 

 https://preili.lv/pasakums/237257/tiksanas-ar-zurnala-a12-veidotajiem-preilu-

galvenaja-biblioteka/ . 

 

 

  

https://preili.lv/227856/preilos-aizvadits-dialogu-aplis/
https://preili.lv/229594/preilu-novada-biblioteku-lasitaji-aicinati-izmeginat-jauno-elektronisko-biblioteku-kopkatalogu-alisepac/
https://preili.lv/229594/preilu-novada-biblioteku-lasitaji-aicinati-izmeginat-jauno-elektronisko-biblioteku-kopkatalogu-alisepac/
https://preili.lv/pasakums/233494/preilu-galvenaja-biblioteka-skatama-skaidrites-sviksas-kolekcijas-izstade/
https://preili.lv/pasakums/233494/preilu-galvenaja-biblioteka-skatama-skaidrites-sviksas-kolekcijas-izstade/
https://preili.lv/pasakums/236444/sagaidot-preilu-galvenas-bibliotekas-92-dzimsanas-dienu-21-oktobri-tiesraide-norisinasies-komandu-spele/
https://preili.lv/pasakums/236444/sagaidot-preilu-galvenas-bibliotekas-92-dzimsanas-dienu-21-oktobri-tiesraide-norisinasies-komandu-spele/
https://preili.lv/pasakums/237257/tiksanas-ar-zurnala-a12-veidotajiem-preilu-galvenaja-biblioteka/
https://preili.lv/pasakums/237257/tiksanas-ar-zurnala-a12-veidotajiem-preilu-galvenaja-biblioteka/
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Preiļu Galvenās bibliotēkas 2022. 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 

Galvenā bibliotekāre       Ē.Grigorjeva 

Vecākā bibliotekāre       L. Strode 

Galvenā bibliotekāre       I. Rusiņa 

Galvenā bibliotekāre       N.Ruža 

Galvenā bibliotekāre       R. Cvetkova 

 


