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Respondentu aktivitāte Limbažu novada pašvaldības 
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LGB finansējums
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Kvalitatīvie rādītāji

• Dokumentu skaits uz 1 lasītāju – 19,46
• Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju – 78,23
• Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju – 41,18
• Krājuma apgrozība – 2,12• Krājuma apgrozība – 2,12
• Izstrādāti projekti – 10 (piesaistīti apt. Ls 

3922)
• Tematiskie pasākumi – 72
• Izstādes – 63
• Iedzīvotāju apmācību skaits - 476



Spilgtākie notikumi
• Veiksmīgi notikusi LGB akreditācija un RGB statusa iegūšana uz 

nākamajiem 5 gadiem;
• Noticis krass pagrieziens jaunās bibliotēkas izveides projektā. 

Decembrī novada pašvaldība pieņēma lēmumu piedalīties ēkas 
„Saules parks” izsolē ar mērķi iegādāties ēku LGB vajadzībām;

• Ļeņingradas apgabala universālās zinātniskās bibliotēkas 
delegācijas uzņemšana un 5 dienu vizītes organizēšana Latvijā;delegācijas uzņemšana un 5 dienu vizītes organizēšana Latvijā;

• Aktīva darbinieku iesaiste daudzveidīgos tālākizglītības 
pasākumos.

• Nozīmīga krājuma papildināšana notikusi pateicoties VKKF 
mērķprogrammai „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 
un LR Kultūras ministrijas atbalstītai un LNB administrētajai 
programmai „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana 
grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un 
sabiedrības saliedētības veicināšanai”.



LGB jaunā ēka Limbažos, Parka ielā 23
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LGB jaunā ēka



Sagatavoja LGB direktore Dz.Justa
Tālr. 29417077
E-pasts: dzintra.justa@limbazi.lv

WWW.LIMBAZUBIBLIOTEKA.LV

E-pasts: dzintra.justa@limbazi.lv

Detalizētu darba pārskatu par 2012.gadu un bibliotēkas aktualitātes skatīt:



Limbažu, Alojas un Limbažu, Alojas un 

Salacgrīvas novadu Salacgrīvas novadu 

bibliotēkasbibliotēkasbibliotēkasbibliotēkas
2012. gads2012. gads



Bibliotēku skaitsBibliotēku skaits

•• Limbažu novadā ir 16 publiskās Limbažu novadā ir 16 publiskās 
bibliotēkas un 11bibliotēkas un 11 skolu bibliotēkas.skolu bibliotēkas.

Skolu bibliotēku skaits nav mainījies, kaut gan notikušas Skolu bibliotēku skaits nav mainījies, kaut gan notikušas 
pārmaiņas. Sakarā ar Limbažu skolu reorganizāciju, Limbažu pārmaiņas. Sakarā ar Limbažu skolu reorganizāciju, Limbažu 
vakara vidusskolas bibliotēka likvidēta, savukārt no jauna vakara vidusskolas bibliotēka likvidēta, savukārt no jauna 
dibināta dibināta Limbažu sākumskolas bibliotēkaLimbažu sākumskolas bibliotēka. . Skultes Skultes dibināta dibināta Limbažu sākumskolas bibliotēkaLimbažu sākumskolas bibliotēka. . Skultes Skultes 
sākumskolas bibliotēkasākumskolas bibliotēka darbojās tikai līdz 2012. gada darbojās tikai līdz 2012. gada 
jūnijam.jūnijam.

•• Alojas novadā ir 6 publiskās bibliotēkas  Alojas novadā ir 6 publiskās bibliotēkas  
un 4 skolu bibliotēkasun 4 skolu bibliotēkas

•• Salacgrīvas novadā ir 7 publiskās Salacgrīvas novadā ir 7 publiskās 
bibliotēkas, 3 skolu bibliotēkas bibliotēkas, 3 skolu bibliotēkas 



PrioritātesPrioritātes

•• Uzlabojumi BIS ALISEUzlabojumi BIS ALISE

•• EE--kopkataloga ierakstu kvalitātes kopkataloga ierakstu kvalitātes 
uzlabošanauzlabošana

•• Pāreja uz automatizētu lietotāju Pāreja uz automatizētu lietotāju •• Pāreja uz automatizētu lietotāju Pāreja uz automatizētu lietotāju 
apkalpošanuapkalpošanu

•• Pastiprināta uzmanība lietotāju apmācībai Pastiprināta uzmanība lietotāju apmācībai 
novadu bibliotēkās (konkurss “novadu bibliotēkās (konkurss “Lietotāju Lietotāju 
apmācība”)apmācība”)



Pozitīvas pārmaiņasPozitīvas pārmaiņas

•• 2012.gadā novadu bibliotēkās kopumā ir 2012.gadā novadu bibliotēkās kopumā ir 

vērojamas pozitīvas pārmaiņas:vērojamas pozitīvas pārmaiņas:

–– pieaugusi bibliotēku popularitāte un izmantojamība,pieaugusi bibliotēku popularitāte un izmantojamība,

–– saglabāts bibliotēku un darbinieku skaits, nedaudz saglabāts bibliotēku un darbinieku skaits, nedaudz –– saglabāts bibliotēku un darbinieku skaits, nedaudz saglabāts bibliotēku un darbinieku skaits, nedaudz 

palielinātas darba slodzes,palielinātas darba slodzes,

–– kārtējo izdevumu pieaugums bibliotēkās,kārtējo izdevumu pieaugums bibliotēkās,

–– krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu palielinājums, krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu palielinājums, 

–– veikti būtiski uzlabojumi BIS ALISE, uzlabota ierakstu veikti būtiski uzlabojumi BIS ALISE, uzlabota ierakstu 

kvalitāte ekvalitāte e--kopkatalogākopkatalogā

–– daudzas bibliotēkas uzsākušas automatizētu lietotāju daudzas bibliotēkas uzsākušas automatizētu lietotāju 

apkalpošanuapkalpošanu

–– veikti darba apstākļu uzlabojumi bibliotēkāsveikti darba apstākļu uzlabojumi bibliotēkās



Neaizmirstami  notikumiNeaizmirstami  notikumi
LNB Atbalsta biedrības rīkotajā konkursāLNB Atbalsta biedrības rīkotajā konkursā Pagasta Pagasta 
bibliotekārs bibliotekārs –– Gaismas nesējs Gaismas nesējs goda titulu ieguva goda titulu ieguva 

Limbažu novada Pociema bibliotēkas vadītāja Rota Limbažu novada Pociema bibliotēkas vadītāja Rota 

Donska.Donska.



Neaizmirstami  notikumiNeaizmirstami  notikumi
•• Labi noorganizēti  Labi noorganizēti  11. Grāmatu svētki Skultē 11. Grāmatu svētki Skultē ar lielu iedzīvotāju ar lielu iedzīvotāju 

atsaucību.atsaucību.

•• Dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 15. Dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 15. 

saietāsaietā--konferencē konferencē „Sadarbība, zināšanas, radošums „Sadarbība, zināšanas, radošums ––

mūsdienu bibliotekāra izaicinājums”mūsdienu bibliotekāra izaicinājums” Ikšķiles novada „ Turbās”.Ikšķiles novada „ Turbās”.



Neaizmirstami  notikumiNeaizmirstami  notikumi

Mācību ekskursija/pieredzes brauciens uz Mācību ekskursija/pieredzes brauciens uz Līvānu, Turku, Līvānu, Turku, 

Kūku Kūku un un Jēkabpils bibliotēkāmJēkabpils bibliotēkām



Neaizmirstami  notikumiNeaizmirstami  notikumi
2012. gadā tapusi videofilma par Staiceles bibliotēkas 2012. gadā tapusi videofilma par Staiceles bibliotēkas 

vadītāju vadītāju Anitu StrokšuAnitu Strokšu „Visiem vieta bibliotēkā”, „Visiem vieta bibliotēkā”, to to 

kopīgi noskatījās arī pārējie kolēģi no novadu kopīgi noskatījās arī pārējie kolēģi no novadu 

bibliotēkām bibliotēkām 



Galvenie statistikas rādītājiGalvenie statistikas rādītāji

LietotājiLietotāji IedzīvotājiIedzīvotāji AptvērumsAptvērums

Limbažu Limbažu 

novadsnovads

57855785 1904619046 30,37%30,37%

Alojas Alojas 

novadsnovads

17831783 58535853 30,46%30,46%

Salacgrīvas Salacgrīvas 

novadsnovads

26302630 91029102 28,89%28,89%

Vidēji Vidēji 

novadosnovados

29,91%29,91%



Vidējie darba kvalitātes rādītājiVidējie darba kvalitātes rādītāji
•• Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju -- 4040
•• Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju -- 34,434,4
•• 36,5 % no apmeklētājiem ir virtuālie36,5 % no apmeklētājiem ir virtuālie
•• Piešķīrums no pašvaldībām uz 1 lasītāju Piešķīrums no pašvaldībām uz 1 lasītāju –– Ls Ls 

39393939
•• Grāmatu iegādei uz 1 lasītāju iztērēts Grāmatu iegādei uz 1 lasītāju iztērēts –– Ls 3Ls 3
•• Preses iegādei uz 1 lasītāju iztērēts Preses iegādei uz 1 lasītāju iztērēts –– Ls 1,2Ls 1,2
•• Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju –– Ls 40,6Ls 40,6
•• Jaunās grāmatas uz vienu lasītāju Jaunās grāmatas uz vienu lasītāju –– 0,890,89



Vidējie darba kvalitātes rādītājiVidējie darba kvalitātes rādītāji
•• Krājumu apgrozība Krājumu apgrozība –– 1,261,26

•• Tematiskie pasākumi Tematiskie pasākumi -- 523523

•• Izstādes Izstādes –– 645645

•• Projektizstrāde Projektizstrāde -- 3030
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Bibliotēku izmantojamības Bibliotēku izmantojamības 
pieaugumspieaugums

GadsGads LietotājiLietotāji ApmeklējumsApmeklējums IzsniegumsIzsniegums

20082008 1055210552 298313298313 351938351938

20092009 1017610176 315113315113 34578534578520092009 1017610176 315113315113 345785345785

20102010 1028710287 248947248947 337533337533

20112011 99699969 382035382035 334452334452

20122012 1019810198 408096408096 351139351139



Bibliotēku izmantojamības Bibliotēku izmantojamības 
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Saglabāts bibliotēku un darbinieku Saglabāts bibliotēku un darbinieku 
skaits, palielinātas darba slodzesskaits, palielinātas darba slodzes

2011. gads2011. gads 2012. gads2012. gads

Bibliotēku skaitsBibliotēku skaits 2929 2929

Grāmatu izsniegšanas punktiGrāmatu izsniegšanas punkti 55 55

Bibliotekāru skaitsBibliotekāru skaits 5151 5151

t.sk. pusslodzest.sk. pusslodzes 44 3344 33

t.sk. cita slodzet.sk. cita slodze 44 33

Bibliotekāru izglītībaBibliotekāru izglītība

ar bibliotekāro izglītībuar bibliotekāro izglītību 2323 2323

t.sk. ar maģistra,  t.sk. ar maģistra,  

bakalaura grādu un bakalaura grādu un 

augstāko izglītībuaugstāko izglītību

1212 1212

t.sk. i. līmeņa augstāko un t.sk. i. līmeņa augstāko un 

vidējo profesionālo izglītībuvidējo profesionālo izglītību
1111 1111

ar izglītību citās jomāsar izglītību citās jomās 2020 1919

ar vidējo izglītībuar vidējo izglītību 88 99



FinansesFinanses

•• Kārtējo izdevumu pieaugums +2%Kārtējo izdevumu pieaugums +2%

•• Pašvaldību piešķīruma pieaugums +2%Pašvaldību piešķīruma pieaugums +2%

•• Krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu Krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu •• Krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu Krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu 

pieaugums +11%pieaugums +11%

•• IT pakalpojumiem tērēto līdzekļu IT pakalpojumiem tērēto līdzekļu 

samazinājums samazinājums --4%4%

•• Atlīdzības bibliotekāriem pieaugums +4%Atlīdzības bibliotekāriem pieaugums +4%



Finanses Finanses 
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Finansējums krājumamFinansējums krājumam
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Darbs ar BIS ALISEDarbs ar BIS ALISE

•• Gada sākumā tika piegādāta jauna ALISE 4.5 versija ar Gada sākumā tika piegādāta jauna ALISE 4.5 versija ar 

būtiskiem uzlabojumiem visos sistēmas moduļosbūtiskiem uzlabojumiem visos sistēmas moduļos

•• Tika veikta kopkataloga ierakstu kvalitātes uzlabošana Tika veikta kopkataloga ierakstu kvalitātes uzlabošana ––

rediģēti 5197 MARC ierakstirediģēti 5197 MARC ieraksti

•• 5 Alojas novada bibliotēkās notika elektroniskās krājumu 5 Alojas novada bibliotēkās notika elektroniskās krājumu •• 5 Alojas novada bibliotēkās notika elektroniskās krājumu 5 Alojas novada bibliotēkās notika elektroniskās krājumu 

inventarizācijasinventarizācijas

•• Limbažu un Alojas novadu eLimbažu un Alojas novadu e--kopkatalogā ir ievadīti 85% kopkatalogā ir ievadīti 85% 

no novadu  bibliotēku krājumiemno novadu  bibliotēku krājumiem

•• Automatizēta lietotāju apkalpošana notiek 80% no Automatizēta lietotāju apkalpošana notiek 80% no 

Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu bibliotēkām, šo Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu bibliotēkām, šo 

bibliotēku lietotāji ir vienotajā lasītāju datu bāzēbibliotēku lietotāji ir vienotajā lasītāju datu bāzē



Uzlabojumi bibliotēku telpāmUzlabojumi bibliotēku telpām

•• Veikta Braslavas pagasta Vilzēnu Veikta Braslavas pagasta Vilzēnu 
bibliotēkas ēkas renovācija, logu nomaiņa bibliotēkas ēkas renovācija, logu nomaiņa 
(bibliotēka atrodas Vilzēnu skolas(bibliotēka atrodas Vilzēnu skolas--bērnudārza ēkā) bērnudārza ēkā) 

•• Pie Alojas pilsētas bibliotēkas ēkas ierīkota Pie Alojas pilsētas bibliotēkas ēkas ierīkota •• Pie Alojas pilsētas bibliotēkas ēkas ierīkota Pie Alojas pilsētas bibliotēkas ēkas ierīkota 
velonovietne velonovietne 

•• Bibliotēkās notikuši kosmētiskie remonti, Bibliotēkās notikuši kosmētiskie remonti, 
rasti labāki risinājumi telpu iekārtošanārasti labāki risinājumi telpu iekārtošanā



Trūkumi bibliotēku telpāmTrūkumi bibliotēku telpām

•• Vairākās bibliotēkās ir ierobežota pakalpojumu Vairākās bibliotēkās ir ierobežota pakalpojumu 
izmantošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo izmantošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo 
bibliotēkas telpas ir izvietotas ēku 2. stāvā, piem., bibliotēkas telpas ir izvietotas ēku 2. stāvā, piem., 
Pociema, Skultes, Stienes, Straumes, Svētciema Pociema, Skultes, Stienes, Straumes, Svētciema 
bibliotēkās bibliotēkās 

•• Jāturpina telpu kosmētiskie remonti, apgaismojuma Jāturpina telpu kosmētiskie remonti, apgaismojuma 
uzlabošanauzlabošana

•• Vairākām bibliotēkām telpas kļuvušas par šauru, Vairākām bibliotēkām telpas kļuvušas par šauru, 
nav grāmatu krātuvesnav grāmatu krātuves

•• Alojas pagasta Ungurpils bibliotēkai nepieciešamas Alojas pagasta Ungurpils bibliotēkai nepieciešamas 
jaunas, plašākas telpas kvalitatīvai lietotāju jaunas, plašākas telpas kvalitatīvai lietotāju 
apkalpošanaiapkalpošanai



Saglabājot mantojumuSaglabājot mantojumu

Senatnīgā ēka, kurā atrodas  Bīriņu bibliotēka



Radoša pieeja darbam, Radoša pieeja darbam, 

jaunas iespējas mūsdienīgās telpāsjaunas iespējas mūsdienīgās telpās

Aktivitātes Lādezera bibliotēkā



Radoša pieeja darbam, Radoša pieeja darbam, 

jaunas iespējas mūsdienīgās telpāsjaunas iespējas mūsdienīgās telpās

Spēļu stūrītis bērniem Pociema biliotēkā



Radoša pieeja darbam, Radoša pieeja darbam, 

jaunas iespējas mūsdienīgās telpāsjaunas iespējas mūsdienīgās telpās

Krāsaina, brīnumu pilna un apdzīvota – tāda ikdienā ir  Vidrižu bibliotēka



Radoša pieeja darbam, Radoša pieeja darbam, 

jaunas iespējas mūsdienīgās telpāsjaunas iespējas mūsdienīgās telpās

Bibliotēku nedēļas pasākumos Alojas bibliotēkā
aktīvi izmantotas interaktīvās tāfeles iespējas



Veiksmes stāstsVeiksmes stāsts
Ainažu bibliotēkas vadītāja Rūta Lepiksone 2012. Ainažu bibliotēkas vadītāja Rūta Lepiksone 2012. 
gada nogalē savā egada nogalē savā e-- pastā saņēma šādu vēstuli:pastā saņēma šādu vēstuli:

Sveicināta, Rūta!Sveicināta, Rūta!

Latvijā ar nākošo gadu ir iespējams abonēt žurnālu National Latvijā ar nākošo gadu ir iespējams abonēt žurnālu National 
Geographic latviešu valodā, un tā kā bibliotēka un grāmatas Geographic latviešu valodā, un tā kā bibliotēka un grāmatas Geographic latviešu valodā, un tā kā bibliotēka un grāmatas Geographic latviešu valodā, un tā kā bibliotēka un grāmatas 
man vienmēr ir bijušas tuvas, tad tagad gribētu dot savu man vienmēr ir bijušas tuvas, tad tagad gribētu dot savu 
artavu, lai Ainažu bibliotēkā būtu iespējams lasīt ļoti artavu, lai Ainažu bibliotēkā būtu iespējams lasīt ļoti 
interesantu un izzinošu literatūru.interesantu un izzinošu literatūru.
Es ar lielāko prieku apmaksāšu Žurnāla National Geographic Es ar lielāko prieku apmaksāšu Žurnāla National Geographic 
Latvija 2013.gada abonomentu Ainažu bibliotēkai.Latvija 2013.gada abonomentu Ainažu bibliotēkai.
Kā vispār ar līdzekļiem Ainažu bibliotēkai uz 2013.gadu Kā vispār ar līdzekļiem Ainažu bibliotēkai uz 2013.gadu -- kas kas 
tiks abonēts? Varbūt ir vēl kāds izdevums, kas būtu noderīgs tiks abonēts? Varbūt ir vēl kāds izdevums, kas būtu noderīgs 
plašam lasītāju lokam, bet bibliotēka nevar atļauties? plašam lasītāju lokam, bet bibliotēka nevar atļauties? 
Tikko pasūtiju NG Latvija un IR žurnālus visam 2013.gadam Tikko pasūtiju NG Latvija un IR žurnālus visam 2013.gadam 
bibliotēkai. bibliotēkai. 



Veiksmes stāstsVeiksmes stāsts
Esmu tagad darbā un būšu atpakaļ Latvijā 25.janvārī, kad arī apciemošu Esmu tagad darbā un būšu atpakaļ Latvijā 25.janvārī, kad arī apciemošu 
Ainažus un ieiešu bibliotēkā, tad parunāsim par jaunajām grāmatām Ainažus un ieiešu bibliotēkā, tad parunāsim par jaunajām grāmatām 
priekš bibliotēkas, kuras mēs iegādāsimies katru mēnesi, jo ticu, ka priekš bibliotēkas, kuras mēs iegādāsimies katru mēnesi, jo ticu, ka 
budžets ir stipri ierobežots. Zinu, ka mūsdienās izdod daudz jauku budžets ir stipri ierobežots. Zinu, ka mūsdienās izdod daudz jauku 
grāmatu un žurnālu, kuru nokļūšana bibliotēkā nestu lielu prieku, grāmatu un žurnālu, kuru nokļūšana bibliotēkā nestu lielu prieku, 
gandarījumu un jaunas zināšanas lielam lasītāju pulkam. Ceru, ka Ainažu gandarījumu un jaunas zināšanas lielam lasītāju pulkam. Ceru, ka Ainažu 
bibliotēka ir bieži apmeklēta no ainažnieku puses.bibliotēka ir bieži apmeklēta no ainažnieku puses.
Es gribu palīdzēt Ainažiem, jo daudzi aizbrauc un Latvija paliek tukša. Es gribu palīdzēt Ainažiem, jo daudzi aizbrauc un Latvija paliek tukša. Es gribu palīdzēt Ainažiem, jo daudzi aizbrauc un Latvija paliek tukša. Es gribu palīdzēt Ainažiem, jo daudzi aizbrauc un Latvija paliek tukša. 
Savulaik ainažnieki ar buriniekiem atnesa labklājību uz Ainažiem, tāpēc Savulaik ainažnieki ar buriniekiem atnesa labklājību uz Ainažiem, tāpēc 
gribu turpināt šo tradīciju un ar savu jūrā iegūto labklājību palīdzēt savai gribu turpināt šo tradīciju un ar savu jūrā iegūto labklājību palīdzēt savai 
dzimtajai vietai.dzimtajai vietai.
Sapratu, ka mana saikne ar Ainažiem palēnām zūd, tāpēc man tagad ir Sapratu, ka mana saikne ar Ainažiem palēnām zūd, tāpēc man tagad ir 
ļoti svarīgi nezaudēt kontaktu ar savu dzimto vietu un palīdzēt tai, kā ļoti svarīgi nezaudēt kontaktu ar savu dzimto vietu un palīdzēt tai, kā 
vien varu.vien varu.

Ivars Brauns  /tālbraucējs, kuģa kapteiņa palīgs/Ivars Brauns  /tālbraucējs, kuģa kapteiņa palīgs/
Bijušais ainažnieks Ivars Brauns ir macījies Kr.Valdemāra Ainažu Bijušais ainažnieks Ivars Brauns ir macījies Kr.Valdemāra Ainažu 
pamatskolā, Salacgrīvas jūrniecības koledžā un beidzis Rīgas Jūras pamatskolā, Salacgrīvas jūrniecības koledžā un beidzis Rīgas Jūras 
akadēmiju. akadēmiju. 



PALDIES PAR PALDIES PAR 
UZMANĪBU !UZMANĪBU !UZMANĪBU !UZMANĪBU !

Broņislava SaukaBroņislava Sauka
LGB Klientu LGB Klientu 

apkalpošanas centra apkalpošanas centra 
vadītājavadītāja

Tel. 29283652Tel. 29283652
EE--pasts: pasts: 

bronislava.sauka@limbazi.lvbronislava.sauka@limbazi.lv


