
Preiļu reģiona Eiropas informācijas sniedzēji/ bibliotekāri pieredzes apmaiņā pie 

Cēsu un Limbažu kolēģiem. 

 

Preiļu reģiona bibliotekāri / Eiropas informācijas sniedzēji šī gada 8. oktobrī 

devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu un Limbažu skaistajām, jaunajām 

bibliotēkām.  

Šī gada 22. augustā svinīgi atklāja Limbažu Galvenās bibliotēkas ēku. 

Modernajā ēkā blakus Jaunatnes parkam izdevies radīt vidi, kurā ir tik daudz 

interesantu risinājumu par labu apmeklētājam un padomāts arī par pašu darbinieku 

labsajūtu darba laikā. Īpašu uzmanību piesaistīja ar stiklu norobežotā „Čalotava”- 

telpa spēlēm un sarunām jaunākajiem apmeklētājiem, modernā mācību zāle, 2. stāva 

mājīgā lasītava ar mīkstu paklāju, pasākumu zāle, kas top apmeklētāju acu priekšā – 

to no lasītavas norobežojot ar pārbīdamām sienām.    

Limbažu Galvenajā bibliotēkā darbojas ESIP un Europe Direct informācijas 

centra Valmierā  kontaktpunkts, kuru vada Inta Sokolovska. Viņa padalījās pieredzē, 

kā piesaista mazu bērnu uzmanību Eiropas izzināšanai, kā pusaudžu un jauniešu. 

Kādas spēles viņu ESIP/EDIC kontaktpunktā iegūtas, lai atvieglotu darbu par ES, 

kādus lielus pasākumus rīko un cik atsaucīgi ir apkārtējo skolu bērni. 

  

 

2015. gada 18. februārī pēc renovācijas durvis lasītājiem vēra Cēsu Centrālā 

bibliotēka, nu bibliotēka var lepoties ar pilnīgi jaunu telpu iekārtojumu, mēbelēm, 

aprīkojumu.  

Ja agrāk bibliotekāru un lasītāju rīcībā bija tikai pirmais un otrais stāvs, tad 

klāt vēl nācis trešais, kur iekārtoti darbinieku kabineti, telpa apmācībām un 

semināriem, bet pagrabstāvā izbūvētas krātuves retāk pieprasītām grāmatām, arhīvam. 

Tagad bibliotēkas apmeklētāji var ērti piekļūt grāmatām plauktos, pieejamāks kļuvis 

novadpētniecības krājums, periodiskie izdevumi izvietoti pārskatāmāk, vairāk vietas 

atvēlēts datoriem, nopietnākam darbam izveidotas individuālās lasītavas. Bērnu 

apkalpošanas nodaļa iekārtota dzīvespriecīgās krāsās, bērnus, jauniešus un citus 

interesentus gaida jaunas spēles. Beidzot bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 



Arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā darbojas ESIP (Eiropas Savienības informācijas 

punkts) un Europe Direct informācijas centra Valmierā  kontaktpunkts, kura vadītāja 

ir Ineta Kļaviņa. Preiļu reģiona bibliotekāri iepazinās ar Cēsu EDIC darba formām, kā 

vislabāk aptvert visu mazo pagastu iedzīvotājus informācijas saņemšanā par Eiropas 

Savienības jautājumiem. 

     

Pa ceļam apmeklējām arī Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēku, 

lai Preiļu reģiona pagastu bibliotekāriem būtu iespēja palūkoties citu novadu kolēģu 

darbā ar Eiropas jautājumiem, darbu ar bērniem, apmainīties saviem ieskatiem, iegūt 

jaunas idejas. Taurenes pagasta bibliotēka daudz laika velta darbam ar bērniem un 

jauniešiem, interesantie bibliotēkas atribūti un noformējums liecināja par to gandrīz 

katrā telpā. 

Brauciens bija ļoti vērtīgs. Ar jaunām, radošām idejām bagāti, Preiļu reģiona 

bibliotekāri atkal var turpināt savu ikdienas darbu – sniegt savus pakalpojumus 

saviem lasītājiem un izmantot iegūtās zināšanas lai savu darbu padarītu atraktīvāku, 

košāku, saistošāku. 

 


