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IEVADS 

    „Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns 2019.- 2023. 

gadam ” ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt novada 

pašvaldības publisko bibliotēku (turpmāk- Bibliotēkas) darbības un attīstības mērķus, 

uzdevumus un rīcības virzienus nākamajam piecu gadu periodam. 

     Dokumentā analizēta esošā situācija, bibliotēku darbības modelis, definēta misija 

un bibliotēku darbības mērķi, noteikti uzdevumi to sasniegšanai. 

    Lai iekļautos kopējā Lubānas novada attīstības redzējumā,  Attīstības plāns 

izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: „Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-2030. gadam”, Lubānas novada pašvaldības apstiprināti bibliotēku 

nolikumi. Dokuments kalpo arī kā pamata bāze dažādu projektu pieteikumu izstrādē 

un ikmēneša plānotai darba organizēšanai. 

1.  BIBLIOTĒKU PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE 

      Lubānas novadā ir 2 vietējās nozīmes bibliotēkas: Lubānas pilsētas bibliotēka  un 

Meirānu bibliotēka Indrānu pagasta Meirānos. Bibliotēku atrašanās vietas nodrošina 

vienmērīgu bibliotēku pieejamību visā novadā. 

      Bibliotēkas veic pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un kataloģizēšanu, kā arī 

nodrošina tajās esošās informācijas publisku pieejamību. Bibliotēkas ir reģistrētas 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā. Savā darbībā tās ievēro 

Bibliotēku likumu un citu Latvijas republikas normatīvo aktu prasības. 

Bibliotēku misija ir sniegt novada iedzīvotājiem kvalitatīvus bibliotekāros 

pakalpojumus: nodrošināt neierobežotu un ātru piekļuvi kvalitatīvai informācijai 

poligrāfiskā un digitālā formā, sekmēt iedzīvotāju mūžizglītību un pašattīstību, sniegt 

atbalstu informācijas komunikāciju un tehnoloģiju apguvē, piedalīties kulturālas, uz 

zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā. 

Bibliotēku mērķis: būt par mūsdienīgu, visām vecuma grupām un sociālajiem 

slāņiem pievilcīgu informācijas centru, saglabāt interesi par grāmatu, nodrošināt 

kulturālu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Bibliotēkas darbība ir balstīta uz 

lietotājiem draudzīgas vides veidošanu un sabiedrībai tuvinātu apkalpošanu, kā arī 

savas vietas pozicionēšanu publiskajā telpā. 

Galvenie bibliotēku darbības virzieni mērķu sasniegšanai: 

 Veido un uztur bibliotēku krājumu atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem; 

 Nodrošina brīvu pieeju bibliotēku krājumam un citai informācijai, neatkarīgi 

no lietotāja vecuma, fiziskā, ekonomiskā vai sociālā stāvokļa; 

 Organizē tematiskus pasākumus un izstādes, veicinot interesi par bibliotēku 

piedāvājumu; 
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 Nodrošina saturisku brīvā laika pavadīšanu bērniem, piedāvā bibliotēku kā 

nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru; 

 Apzina, sistematizē un uzkrāj vietējo kultūras mantojumu; 

 Uzlabo apmeklētāju informācijas ieguves un lietošanas prasmes, nodrošina 

konsultācijas pēc interesentu pieprasījuma; 

 Sniedz maksas pakalpojumus (drukāšanas, kopēšanas, laminēšanas, 

termoiesiešanas u.c.); 

 Sadarbojas ar citām novada iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, 

organizējot kopīgus pasākumus  un veicinot plašāku informācijas apriti vietējā 

sabiedrībā. 

1.1 LUBĀNAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

     Lubānas pilsētas bibliotēka atrodas Lubānas pilsētas centrā- Oskara Kalpaka ielā 2. 

Bibliotēkas apkalpošanas zonā dzīvo aptuveni 2043 Lubānas pilsētas, tās tuvākās 

apkārtnes un Indrānu ciema iedzīvotāji. Tā ir ērti pieejama arī tiem apmeklētājiem, 

kuri nedzīvo pilsētā, jo atrodas aptuveni 50 metrus no autobusa pieturas.  

      Bibliotēkas telpu kopējā platība ir 409 m
2
, telpu tehniskais stāvoklis ir labs. Lai 

samazinātu apkures izmaksas, jādomā par ēkas siltināšanas pasākumiem.  

     Bibliotēka sastāv no 3 struktūrvienībām- Bērnu literatūras nodaļas, Pieaugušo 

literatūras nodaļas un Ārējā apkalpošanas punkta „Baloži” Indrānu ciemā. 

      Personāls: bibliotēkā strādā trīs pilnas slodzes bibliotekārie darbinieki- bibliotēkas 

vadītāja, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja- bibliotekāre un bibliotekāre. 

      Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība lietotājiem tiek nodrošināta sešas dienas 

nedēļā: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 

14.00. Pēc lietotāju pieprasījuma Lubānas pilsētā nodrošinām arī grāmatu un preses 

izdevumu piegādi mājās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

      Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami 10 datori, interneta pieslēgums, Wi-Fi, ir 2 

multifunkcionālās iekārtas. Darbinieku vajadzībām ir 3 datori, 2 multifunkcionālās 

iekārtas, kā arī laminētājs un termo iesienamā iekārta (maksas paklpojumi). Bibliotēka 

nodrošina bezmaksas pieeju datu bāzēm (news.lv un Letonika), var izmatot 

www.filmas.lv. Lasītava aprīkota ar ekrānu un projektoru, kas tiek izmantoti 

pasākumos bērniem un arī pieaugušajiem, lai tos padarītu vizuāli saistošākus un 

interesantākus. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūru bibliotēkā var vērtēt kā labu. 

Pakāpeniski uz jaunākiem tiek nomainīti datori lietotājiem (to vecums svārstās no 2 

līdz 8 gadiem); datori darbiniekiem ir 3 – 4 gadus veci. Bibliotēkas personāls strādā 

pie tā, lai bibliotēkā apmācītu ikvienu lietotāju, kam tas nepieciešams (pārsvarā tie ir 

seniori). Bibliotēkas apmeklētājiem tiek nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem, tiek 

piedāvātas individuālās apmācības elektroniskā kopkataloga lietošanā, tiek veikts 

sistemātisks izglītojošs un informatīvs darbs bibliotēkas krājuma, elektronisko 

resursu, datu bāzu popularizēšanā un izmantošanā. 

       Esošo un potenciālo bibliotēkas lietotāju domas par iestādi, tās pakalpojumiem 

tiek iegūtas ikdienas sarunu ceļā, kā arī Bibliotēkā ir atsauksmju un ierosinājumu 

grāmata, kur apmeklētājiem izteikt savu viedokli. 
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Bibliotēkas pamatrādītāji 
  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 791 773 765  -1%;-1% 

t. sk. bērni 212 213 192  +0,9%;-1,1% 

Fiziskais apmeklējums 12292 10810 10852  -1,1%;+ 1% 

t. sk. bērni 4215 3550 3603  -1,2%;+1% 

Virtuālais apmeklējums 2872 3875 4677   +0,7%;+ 0,8 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

- 1346 1420   100%;+0,9 

Izsniegums kopā 21217 20252 18108   -1%;-1,1% 

t. sk. grāmatas 12486 11740 10454  -1%;-1,1% 

t. sk. periodiskie izdevumi 8698 8506 7622  -1%;-1,1% 

t. sk. bērniem 4367 3348 2389  -1,3%;-1,4% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

43% 43% 43%  

t.sk. bērni līdz 18 g. 52% 61% 53%  

Iedzīvotāju skaits 

apkalpošanas teritorijā 

1836 1811 1782  -1%;-1% 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

5320 5298 5322 

t.sk.grāmatām 3839 3798 3823 

t. sk. bērnu grāmatām 211 70 63 

t.sk. periodiskajiem izdevumiem 1481 1500 1499 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

2,9 2,9 2,9 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

5320 5298 5322 

 

Krājuma rādītāji 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 1603 1636 1537 

t. sk. grāmatas 627 682 618 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 143 163 106 

t. sk. bērniem 45 207 195 

Izslēgtie dokumenti 2217 1337 1564 

Krājuma kopskaits 19910 20209 20182 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,8 0,7 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,2 1,8 1,7 
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1.2 MEIRĀNU BIBLIOTĒKA 

     Meirānu bibliotēka atrodas Lubānas novada Indrānu pagasta Meirānos, 

apmeklētājiem ļoti izdevīgā vietā- Meirānu centrā, bijušajā Meirānu dzelzceļa stacijas 

ēkā pirmajā stāvā. Telpu platība 58m
2
.  Telpu tehniskais stāvoklis labs, tuvākajā laikā 

remonts nav nepieciešams. Personāls: bibliotēkas vadītāja vienas nepilnas slodzes 

(0.5) darbinieks. Meirānu bibliotēka veic savus tiešos pienākumus un uzdevumus 

lasītāju apkalpošanā, sniedz konsultācijas darbā ar datoru, veic informācijas un uzziņu 

darbu, komplektē krājumu, abonē presi, apstrādā grāmatas, veic bibliotēkas lietotāju 

elektronisko uzskaiti, elektronisku grāmatu izsniegšanu un krājuma komplektēšanu 

BIS Alisē, organizē pasākumus, konkursus skolēniem un veido tematiskās izstādes, 

rūpējas par telpu vizuālo noformējumu, piedalās pieredzes apmaiņas semināros, 

apmeklē profesionālās pilnveides kursus. 

      Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami 6 datori, interneta pieslēgums, Wi-Fi, ir 2 

multifunkcionālā iekārtas, darbinieku vajadzībām ir 2 datori. Bibliotēka nodrošina 

bezmaksas pieeju datu bāzēm (news.lv un Letonika), var izmatot www.filmas.lv.   

Bibliotēkas darba laiks     

Pirmdien  10.00-18.00 

Trešdien 10.00-18.00 

Piektdien 14.00-18.00 

      Darba laikā bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem un strādā bez pusdienu 

pārtraukuma. Izmaiņas darba laikos nav paredzētas.  Netālu atrodas Meirānu Kalpaka 

pamatskola un Meirānu tautas nams, veikals.  

Bibliotēkas pamatrādītāji 
 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 91 79 84 -13;+6,3 

t. sk. bērni 28 24 29 -14;+20,8 

Bibliotēkas apmeklējums 1932 1931 1859 -1;-3,73 

t. sk. bērni 412 342 386 -16;+12,9 

Virtuālais apmeklējums 3267 3385 3560 +3;+6 

Izsniegums kopā 3013 2779 3177 +8;+14,3 

t. sk. grāmatas 1107 1042 1168 -6;+12,1 

t. sk. periodiskie izdevumi 1906 1737 2009 -9;+15,7 

t. sk. bērniem 62 40 62 -36;+55 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

22% 23% 36% +5;+56,5 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 118 113 103 -4;-8,8 

Iedzīvotāju skaits 414 388 375 -6;-3,35 

 

 

 

 

 

http://www.filmas.lv/
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Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1548 1579 1580 

t. sk. grāmatām 999 1020 1020 

t. sk. bērnu grāmatām 54 28 28 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 549 559 560 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

3,8 0.24 4,21 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1548 1579 1580 

 

Krājuma rādītāji 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi 379 446 394 

Grāmatas 117 140 121 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 41 31 35 

t. sk. bērniem 7 11 1 

Izslēgtie dokumenti 531 480 263 

Krājuma kopskaits 4310 4276 4407 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.29 0.28 0.30 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.71 3.12 3,55 

 

Demogrāfiskā situācija valstī un novadā ietekmē arī bibliotēku apmeklējumu 

skaitu un pakalpojumu pieprasījumu. Lielākoties novada bibliotēku pamatrādītāji ar 

katru gadu samazinās. Statistikas dati norāda uz oficiālajām iedzīvotāju skaita 

izmaiņām, taču ikdienā sastopamies ar faktisko iedzīvotāju skaita samazinājumu. 

Diemžēl, tas ir daudz lielāks par statistikā norādīto  – darbā ar parādniekiem bieži 

atklājam, ka meklējamais vairs nedzīvo Latvijā.   

      Arī sabiedrības novecošanas tendence ietekmē bibliotēkas pakalpojumu attīstību. 

Joprojām priekšroka tiek dota tradicionālajiem pakalpojumiem – iespieddarbu un citu 

materiālu saņemšanai līdzņemšanai, preses lasīšanai, pasākumu apmeklējumiem. Lai 

radītu pieprasījumu pēc jauniem, mūsdienīgiem pakalpojumiem, bibliotēka strādā pie 

apmeklētāju izglītošanas, informācijpratības pilnveidošanas. 

      Bibliotēku krājumu attīstībai līdzekļus piešķir Lubānas novada pašvaldība. 

Pēdējos gados piešķirtais finansējums ir stabils un nodrošina bibliotēku pamatfunkciju 

veikšanu.  Bibliotēkas krājumu papildina grāmatu un preses izdevumu dāvinājumi no 

privātpersonām un organizācijām.     

       Attīstoties modernajām tehnoloģijām, mainās arī cilvēku intereses un ieradumi. 

Interneta arvien plašāka ienākšana iedzīvotāju ikdienā ietekmē ne tikai lasīšanas 

paradumus, bet arī informācijas patērēšanu. Apmeklētājiem, īpaši jaunajai paaudzei, ir 

svarīgi vajadzīgo informāciju iegūt pēc iespējas ātrāk un koncentrētāk.   
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2. BIBLIOTĒKAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE (SVID) 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

Bibliotēkas atrodas stratēģiski izdevīgās 

vietās netālu no autobusu pieturām, kā arī 

Lubānā- pilsētas centrā, Meirānos- 

stacijas ēkā blakus veikalam  

Nav pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

Labs finansējums Bibliotēkas darbībai un 

krājuma komplektēšanai. 

Nepietiekama līdzekļu piesaiste no 

projektiem 

Valsts apmaksāts publiskais vadu un 

bezvadu internets  

Novērojami interneta darbības 

traucējumi, kas visbiežāk saistīti ar 

nepietiekamu tā ātrumu 

Profesionāli, atsaucīgi un pieredzējuši 

bibliotēku darbinieki 

Datortehnikas novecošanas process ir 

ātrāks par finansiālajām iespējām to 

atjaunot.  

Laba sadarbība ar citām Lubānas novada 

iestādēm un Madonas reģionālo 

bibliotēku 

Bibliotēkai nav atsevišķu telpu 

pasākumiem, izstāžu izvietošanai 

Izstāžu, tematisko pasākumu un 

apmācību rīkošana 

Daļēji novecojis telpu inventārs – plaukti  

Abonētās tiešsaistes datu bāzes – Lursoft 

laikrakstu bibliotēka, Letonika- 

lietotājiem bez maksas 

Ārējais apkalpošanas punkts „Baloži” 

atrodas tālu no autobusu pieturas un 

Indrānu ciemā dzīvo pārsvarā veci 

cilvēki, kuriem apgrūtinoši kājām nokļūt 

līdz bibliotēkai  

Kvalitatīvs informācijas resursu krājums, 

par kuru informācija pieejama internetā - 

bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. 

Indrānu ciemā bibliotēka ir vienīgā 

publiskā iestāde 

 Valsts un pašvaldības finansēts 

datortehnikas un biroja tehnikas 

nodrošinājums.  

  

BIS ALISE pielietojums un iespējas: 

automatizēti darba procesi, attālināti 

pakalpojumi lietotājiem. 

 

Mūsdienīgai bibliotēkai atbilstošs 

pakalpojumu klāsts.  

 

Plašs novadpētniecības materiālu klāsts.  

IESPĒJAS DRAUDI 

Pašvaldības ieinteresētība bibliotēku 

attīstībā 

Novadu apvienošana un līdz ar to 

neprognozējams finansējums bibliotēku 

krājuma papildināšanai 

Attīstīt bibliotēkas kā multifunkcionālas 

iestādes visām iedzīvotāju kategorijām 

Demogrāfiskā situācija novadā- 

iedzīvotāju skaita samazināšanās ietekmē 

bibliotēku izmantojamību 

Turpināt uzlabot un darīt mūsdienīgāku 

bibliotēku iekārtojumu 

Strauji pieaugot IT pakalpojumu 

izmantošanai mājsaimniecībās, mazinās 

datorlietotāju skaits un interneta 

izmantošana bibliotēkās 

Nodrošināt plašāku publicitāti par bib-

liotēku piedāvājumu un pakalpojumiem 

Tehnoloģiju ietekme uz bērnu lasītprasmi 

un attīstību 
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Attīstīt daudzpusīgu un kvalitatīvu 

bibliotēku krājumu 

Pārtraukts valsts atbalsts bezmaksas 

internetam bibliotēkās 

Konsultēt un apmācīt apmeklētājus 

interneta lietošanā un e-pakalpojumu 

izmantošanā 

Lietotājiem paredzētās datortehnikas, citu 

informācijas tehnoloģiju pakāpeniska 

novecošanās  

Lietotāju vēlmju izzināšana  

Jaunus pasākumu izstrādāšana un 

ieviešana, kas veicinātu  skolas, īpaši 

vidusskolēnu, iesaistīšanu lasīšanas 

procesā 

 

Novadpētniecības materiālu digitalizācija  

Tālāka regulāra bibliotēkas darbinieku 

profesionālās izglītošanās pilnveide 

 

Sadarbības attīstīšana ar novada izglītības 

un kultūras iestādēm, piedāvājot 

bibliotēkas pakalpojumus.  

 

Sistemātisks darbs pie bibliotēkas 

publicitātes, informējot sabiedrību par 

bibliotēkas darbu un novitātēm 

pašvaldības un reģiona laikrakstos, 

novada mājaslapā, sociālajos tīklos 

 

Atteikties no Ārējā apkalpošanas punkta 

„Baloži” uzturēšanas, līdzekļus pārvirzot 

transporta izmaksu segšanai apmeklējot 

iedzīvotājus mājās 1 reizi mēnesī  

 

 

SVID analīzes rezultātā: 

1. Identificētas stiprās un vājās puses, kas būtiski ietekmē bibliotēkas darbu un 

iespējas piesaistīt bibliotēkai arvien jaunus lasītājus. Bibliotēkas stipro pušu apjoms 

ratificē iespēju izveidot bibliotēku kā vietu, kur pulcēties un satikties cilvēkiem ar 

dažādām interesēm, tā var kļūt par galveno punktu, kur ikviens novada iedzīvotājs vai 

tā viesis var saturīgi pavadīt brīvo laiku un satikt līdzīgi domājošos vai gluži pretēji - 

cilvēkus ar dažādiem viedokļiem, tādejādi rosināt diskusiju ne tikai par novadā 

notiekošo, bet arī par valsts līmeņa aktualitātēm. Stipro pušu apjoms pārsniedz 

iestādes vājumu, kalpojot par garantiju iestādes veiksmīgai darbībai un izaugsmei. 

2. Attīstot finansējuma piesaistīšanas iespējas, bibliotēku var veidot kā labvēlīgu un 

mūsdienīgu vidi gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem un pensionāriem, 

tomēr jāņem vērā arī iedzīvotāju skaita samazināšanās un ar tehnoloģiju attīstību 

saistītā bibliotēkas IKT novecošana. Bibliotēku negatīvi ietekmē sabiedrības 

neizpratne un novecojušie uzskati - bibliotēka vairs nav tikai vieta, kur var aiziet pēc 

lasāmvielas, bet tā ir vieta, kur atrast nepieciešamo informāciju, mācīties, pavadīt 

brīvo laiku,+ izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus, satikt dažādus cilvēkus 

un iegūt jaunas zināšanas neformālā vidē.  

3. Kopumā bibliotēkas attīstības prognozes ir pozitīvas, jo iespēju apjoms pārsniedz 

reālos draudus. 
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3. STRATĒĢISKIE BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI  

2019.-2023. GADAM 

MĒRĶIS UZDEVUMI IZPILDE

S LAIKS 

PLĀNOTAIS 

REZULTĀTS 

Kļūt par 

mūsdienīgu, 

dažādām vecuma 

grupām pievilcīgu 

kultūras, 

mūžizglītības un 

informācijas 

centru 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regulāri papildināt 

krājumu ar saturiski 

augstvērtīgu uzziņu, nozaru 

un daiļliteratūras klāstu, 

ņemot vērā lietotāju sastāvu, 

intereses un vajadzības 

2019.-

2023. 

Kvalitatīvs un 

daudzpusīgs 

bibliotēku krājums 

2. Turpināt darbu pie 

krājuma optimizācijas, 

uzlabojot tā kvalitāti, atlasot 

pasīvo krājuma daļu 

2019.-

2023. 

Krājums tiek veidots 

saskaņā ar lietotāju 

vajadzībām un 

interesēm 

3. Turpināt automatizētās 

lasītāju apkalpošanas jaunu 

iespēju apgūšanu (lasītāju 

autorizēšana, attālināta 

informācijas resursu 

pasūtīšana, izmantošana u.c.) 

2019.-

2023. 

Bibliotēkas 

pakalpojumus 

izmanto procentuāli 

lielāks skaits 

iedzīvotāju 

4. Esošo tehnisko aprīkojumu 

– pēc nepieciešamības – gan 

datorus lietotājiem, gan 

darbiniekiem -  citas 

informācijas tehnoloģijas – 

pakāpeniski nomainīt pret 

jaunākām, modernākām un 

jaudīgākām 

2019.-

2023. 

Uzlabota iespēja 

saņemt e-

pakalpojumus- 

palielinās 

apmeklētāju skaits 

Veikt mēbeļu atjaunošanu, 

kosmētiskos remontus u.c. 

nepieciešamos uzlabojumus 

2019.-

2023. 

Lietotājiem un 

darbiniekiem 

pievilcīga vide 

Attīstīt Bibliotēku 

kā nozīmīgu 

sabiedrības 

saskarsmes centru 

ar pievilcīgu vidi, 

kas popularizē 

sabiedrībā 

grāmatu un 

lasīšanas lomu 

cilvēka garīgajā 

attīstībā, īpašu 

uzmanību veltot 

bērniem un 

jauniešiem 

1.Organizēt Bibliotēkā 

literārus un tematiskus 

pasākumus, izstādes, tikšanās 

ar grāmatu autoriem, 

dzejniekiem 

2019.-

2023. 

Daudzpusīgas brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas 

2. Dažādot un pilnveidot 

Bibliotēku pasākumu klāstu 

dažādām interešu grupām 

2019.-

2023. 

Bibliotēkas tēls kļūst 

saistošāks 

  3. Iesaistīt plašāku 

sabiedrību Bibliotēkas 

rīkotajos pasākumos 

2019.-

2023. 

Iespēja apgūt jaunas 

zināšanas 

4. Sadarbībā ar skolu klašu 

audzinātājām un PII Rūķīši 

audzinātājām turpināt darbu 

pie sistemātiskas bibliotekāro 

stundu organizēšanas dažādu 

vecum skolēniem 

 

2019.-

2023. 

Tiek veicināta 

interese par grāmatu, 

lasīšanu, bibliotēku. 

Attīstās sadarbība ar 

skolu 
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5. Galda spēļu kolekcijas 

atjaunošana 

2019.-

2023. 

Iespēja saturīgi 

pavadīt laiku kopā ar 

vienaudžiem-

Uzlabojas savstar-

pējā komunikācija, 

spriestspēja 

Pilnveidot klientu 

apkalpošanas 

servisu, ieviešot 

un attīstot jaunus 

pakalpojumus 

1. Veikt esošo un potenciālo 

lietotāju aptauju, 

noskaidrojot viņu intereses 

un vēlmes 

2019.-

2023. 

Noskaidrots 

vērtējums esošajiem 

pakalpojumiem, 

apzinātas vajadzības 

2. Apmācīt un konsultēt 

lietotājus e- resursu lietošanā   

2019.-

2023. 

Uzlabojas iedzīvo-

tāju prasmes iz-

mantot IT iespējas 

3. Turpināt apzināt esošos un  

potenciālos Bibliotēkas 

lietotājus (cilvēki ar īpašām 

vajadzībām, vecāka 

gadagājuma) un nodrošināt to 

apkalpošanu, piegādājot 

grāmatas mājās ne tikai 

Lubānas pilsētā, bet arī lauku 

teritorijās 

2019.-

2023. 

Palielinās lietotāju 

skaits un izsniegums 

Sekmēt Lubānas 

un novada 

kopumā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apzināšanu, 

saglabāšanu un 

popularizēšanu 

1.Papildināt novadpētniecī-

bas krājumu ar jauniem 

materiāliem  

2019.-

2023. 

Savākta, apkopota un 

strukturēta 

informācija no 

dažādiem medijiem 

par Lubānu, Lubānas 

novadu un tā 

iedzīvotājiem 

2.Veikt novadpētniecības 

mapju aprakstu veidošanu 

BIS Alise 

2019.-

2023. 

Nodrošināta 

attālināta piekļuve 

informācijai 

3. Aktivizēt novadpētniecības 

materiālu krājuma po-

pularizēšanu, organizējot 

pasākumus, izstādes 

2019.-

2023. 

Pieaug pieprasījums 

pēc pakalpojuma 

4. Piedalīties pilsētā un 

novadā rīkotajās novad-

pētnieciska rakstura 

aktivitātēs 

2019.-

2023. 

Palielinās bibliotēkas 

atpazīstamība  

Veicināt 

darbinieku tālāku 

profesionālo 

izaugsmi un 

kvalifikācijas 

paaugstināšanu 

1. Regulāri paaugstināt 

darbinieku  kvalifikāciju, 

apmeklējot LNB, Madonas 

reģiona u.c. bibliotēku 

darbinieku seminārus, profe-

sionālās pilnveides kursus 

2019.-

2023. 

Darbinieki ir 

ieguvuši jaunas 

zināšanas un prasmes 

2. Piedalīties profesionālas 

pieredzes apmaiņas brau-

cienos, konferencēs 

2019.-

2023. 

Darbinieki papla-

šinājuši redzesloku, 

kompetenci 
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Attīstīt un 

pilnveidot darbu 

pie Bibliotēkas 

publicitātes 

1. Turpināt regulāri 

sabiedrību informēt par 

Bibliotēkas darbu, 

pakalpojumiem, novitātēm 

pašvaldības izdevumā, 

reģiona laikrakstā 

2019.-

2023. 

Pieaug pieprasījums 

pēc pakalpojumiem 

2. Regulāri strādāt pie 

informācijas papildināšanas, 

atjaunošanas Lubānas novada 

pašvaldības un Madonas 

novada bibliotēkas mājas 

lapās 

2019.-

2023. 

Pieaug bibliotēkas 

atpazīstamība 

3. Turpināt darbu pie 

Bibliotēkas popularizēšanas 

sociālajos tīklos 

2019.-

2023. 

Bibliotēkas tēls kļūst 

saistošāks, 

atpazīstamāks 

 

 

   Bibliotēkas mērķu un uzdevumu realizēšanai pamatfinansējums ir Lubānas novada 

pašvaldības budžets. 

Attīstības plānu izstrādāja:   Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone 

2019. gada 16. aprīlī 


